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A Associação Italiana de Guaramirim promove hoje à noite a 1 Festa da Porchetta, Na foto, os organizadores
do evento ultimam os preparativos para o evento, que deve reunir cerca de 900 pessoas. Página 5

Amigos resgatam tradição
através da "cadeira cativa"

-

A Stammtisch era realizada em vários bares diferentes, entre eles o Bar Catharinense, no centro da cidade Página 7

Vida sàudável com

exercíciós corretos

Professores de educação fí

sica salientam a importância de

contar com acompanhamento
de profissionais para exercer ati

vidade de maneira adequada,
PÁGINA 11

Produtores de leite
• A •

assinam convento

Condomínio dos Produtores de

Leite deJaraguá do Sul assinou con
vênio com a Secretaria de Agricul
tura da Prefeitura, durante reunião

realizada na tarde de quinta-feira.
PÁGINA 6

Encontro jurídico está

sendorealizado em JS
Ontem e hoje, profissionais da

área jurídica de todo o estado estão

reunidos em Jaraguá do Sul, onde

participam de encontro que busca

melhorias par a a categoria.
PÁGINA 8

Prova de canoagem

�ai trazer para JS
os melhores atletas

PÁGINA 12

Ronaldo Raulino vai

disputar eleição como

integrante do PL
PÁGINA 3

Portadores de Ler
assumem Associação
ainda em agosto

PÁGINA 9

GUNDE
LIQUIBAÇAO

-DE I-NVERNO
RAVELLI

QUEM CONHECE A LIQUIDAÇÃO RAVELLI CONFIA.

lU
Moda Masculina
C.�ç.dão 'Ô1are<b I, 364
Estacionamento Anexo,
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Orgulho de todos nós
DR. MOACIR BERTOLDI

Apesar de ter nascido em Rio dos Cedros, sou jaraguaense de cora
ção ,e me sinto muito feliz de viver nesta cidade, que é realmenteo

orgulho de todos nós. Morar em Jaraguá do Sul é muito mais do

que urna opção, é um presente. Aqui constitui minha família e aqui
pretendo ficar, compromissado com seu progresso e com sua qua-
lidade de vida.

,�

Jaraguá do Sul é mesmo especial porque fá nasceu diferente, Éfruto
da perseverança, da garra e da determinação dos colonizadores,
somados à coragem dos povos que para aqui vieramconstruir essa
cidade e realizar seus sonhos.As características dos primeiros habitantes'
são os grandes legados deixados - que ainda hoje se mantém vivas
- e que ajudaram a moldar o perfil desta gente.
O progresso deJaraguá do Sul está ancorado no empreendedorismo.
Graças à ousadia e à competência de seus empresários, as indústrias
são referências nacionais e internacionais. A expansão das empresas

,

trouxe consigo o desenvolvimento e atraiu gente de todas as partes
do Brasil e do mundo, que hoje sentem-se felizes de morar aqui e
fazer parte desta história.

'

A mistura de diferentes povos e das raças é outro fator de destaque
na construção da cidade. Cada urn a suamaneira- africanos, europeus
e migrantes - foi e é importante, pq,r'l.ue da união em torno de um
ideal surgiu Jaraguá 40 Sul. É por tudo 'isso que coritiq�a' sendo à
orgulho de todos nós. ..

,

Parabéns Jaraguá doSul.

I

EducaçãQ e Verdade
DAIANA CONSTANTINO - Estudante

A educação é a busca constante pelo conhecimento e pela verdade.
, De gerações à gerações objetivamente nos lançamos diante de

buscas de novos saberes,
Vivemos em meios de dilemas onde o conhecimento do novo

se destaca. E a escola está junto de tudo isso. Pois é na escola que o
docente nos impõe urn tema, e deste o aluno faz e coloca a sua

'

independente visão. Onde ele busca da sua forma a verdade e em,
cima dela faz indagações.

A escola tem a essência de fazer com que o aluno transite num

espaço onde ele possa criar e descobrir aquilo que muitas vezes se

hábi� num cert "esconderijo" de seu cQrpc{ Então o aluno tem a

oportunidade da junção da sua alma: cbin o seu corpo. E assim
""'" ,i

resultando em urn aprendizado qualitatiyó�.ecria-se teorias, conceitos,
indagações!

'

'

O diálogo entre o docente e o alYdo é u_m método que nos põe
diante de urna "discussão" em buscade uma verdade.

E é a partir da verdade que nasce um homem, e é a partir de um
diálogo que nasce urn processo de comunicação dialógica.

Destaco que o mundo onde transita educação, verdade, diálogo
é urn mundo de novas idéias, de criações teóricas, de razões. '

O diálogo � urna forma de se adquirir habilidade inconteste para
fazer as pessoas se expressarem. Sócrates é a prova disso.

Tanto quanto a educação, a verdade é debatida pela humanidade,
é por isso que precisamos protagonizar como homens 'de idéias,
pois, para que haja urn bom resultado precisamos ter vontade de

alcançá-los,
Pois se a vontade só partir do docente, o aluno �ão conquistará

resultados qualitativos.
Posso até fazer urna comparação com a teoria das minúsculas

partículas de Demócrito. Supondo, que sejamos as minúsculas

partículas, então se cada partícula fizer a sua parte, resultaremos numa
posterioridade. exemplar em educação, verdade e razão!

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 24ó, Centro,
ou pelo e-mail: redacao@jomalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone- para contato.

O jomal se reserva o di reito oe sintetizar O texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Novas Tecnologias

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

As novas tecnologias
comunicacionais transfor
mam a relação com o espaço,
dando-nos uma percepção de
mundo que altera nossa per-"
cepção e nossa memória, ao

mesmo tempo em que coloca

em xeque o conceito de lugar
e criam um outro, o não-lu

gar, que é resultado da cons

trução das tecnologias CQ-
. .. .

rnumcacionars.

Embora seja um conc�ito
esvaziado de afetividade, o

não-lugar dá sentido ao lugar
- investido de memória/lem
brança - e cria um lugàr an
tropologicamente eletrônico,
possibilitando a uma nova

sociabilidade.
O não-lugar, por sua vez,

se investe de um sentido de'
velocidade e/ou depassagem,
constituindo um espaço a um

'só tempo real e virtual, mas
, sem materialidade. Um espa-
ço de incerteza e ambigüida
de. Em ambos os casos, no

entanto, permanece; o laço
afetivo, tanto naquele que
contempla seu passado quan
to naquele que conecta seu

futuro.

r como espaço de passagem e,

por fim, vivenciamos o não-

"lugar como se
'

fosse o lugar
ao viajarmos na tela do com

putador. Um lugar liberado do ,

espaço e do território, do
, 'corpóreo e do material.

O redimensionamento do

espaço público para a tela do- "

miciliar ilustra a passagem de

um lugar para um não-lugar
esvaziado de sentido. A tela,
em si, é' velocidade e passa
gem instalada em um espaço
real. A transmissão eletrôni-

ca ocupa um lugar, pois as

imagens dos lugares sucedem

os lugares propriamente ditos.

Em plena era da infor

mática, nos cabe indagar até
que ponto as novas tecno

logias colaboram-para a soci

alização dos' seres humanos.
Atualmente, crianças que mal
abandonaram as fraldas já

. têm noção sobre o funciona

.m en to dessas' novas tec-
e:

nologias. A grande maioria
dos jovens, até por seguran-

'

ça, prefere buscar parceiros
através da internet, preferin
do o mundo virtual ao mun

do de verdade.

Emplena
era da

informática, nos
cabe indagar até
queponto as

novas

tecnologias
colaborampara a

socialização
dos seres
humanos ...J

E o futuro parece estar, a

cada dia que passa, mais e

mais relacionado com as no

vas tecnologias, que surgiram
para agilizar a caminhada do

ser humano mas que também

provocam a perplexidade, es- '

pecialmente entre as pessoas
que ficaram àmargem do pro
cesso de inforJ?atização. ,

.
Com o avançÇ) das novas

tecnologias, cada vez mais'
trocamos o lugar pelo hão-lu
gar, "como quando viajamos
de metrô. Vivemos o lugar
como se fosse 'o não-lugar
quando consideramos a rua
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IPLANEJAMENTO: PL REÚNE FILIADOS E SIMPATIZANTES EM ENCONTRO A SER REALIZADO NO DOMINGO

Ronaldo Raulinovai para o PL
e assume candidatura a vereador

O deputado estadual do PT,DioneiWalter da Silva

e toda a sua assessoria estiveram reunidos no Hotel

Turek durante os últimos dois dias para avaliação'
dos seis primeiros meses demandato do parlamentar.
O deputado tem aproveitado o recesso na

Assembléia Legislativa paramanter contato com sua

base emJaraguá doSul e toda a região do Vale do

ltapocu. Nas últimas semanas,DioneiWalter da Silva

promoveu reuniões em todos os Bairros de Jaraguá
� do Sul para atualizar seus eleitor�s e comunidade
P

geral sobre seu trabalho naAssembléia Legislativa e

explicar sobre as mudanças promovidas pelo
governo Lula, como a Reforma da Previdência. A

distribuição de material informativo, entregue em

todas as residências, também fez parte das atividades

de prestação de contas do deputado.

dor para o próximo plei
to.

]ARAGuA DO SUL - O

ex-presidente do diretório

municipal do PMDB,
Ronaldo Raulino, confir
mou ontem que deve assi

nar ficha do PL e assumiu

sua intenção de se

candidatar a vereador nas

eleições municipais do ano

que vem. Raulino afirma

que saiu do PMDB porque
sentiu-se traído na questão
sobre a definição do cargo
de secretário-adjunto da

Secretaria de Desenvolvi

mento Regional. ''Até ago
ra não recebi nenhuma ex

plicação sobre o assunto.

Simplesmente me descarta
ram, depois de eleito inter

namente e ninguém me dis

se os motivos", lamenta
Raulino Ele acrescenta que
outro motivei que o fez sair

Entre os nomes que. já
confirmaram a intenção de

disputar uma vaga na Câ

mara de Vereadores, estão
Dico Mozart, empresário
do setor do comércio lo

cal, Sérgio Zapella, que já
foi presidente da Associ

ação de Moradores da

Vila Nova,Jose Stolfe, sol
dado da PM e Fernando

Júnior. "Estamos ampli
ando nossos contatos e

aumentando o número de

filiados,que já somam

aproximadamente 600

pessoas", acrescenta Na-

do PMDB foi o fato de PL de Jaraguá do Sul, em- ra.

ENTRE ASPAS�. _

"Até hoje ninguém me explicou porque fui
descartado do cargo, sem nenhuma

satisfação". A afirmação é do ex-presidente
do PMDB de Jaraquá do Sul, Ronaldo Raulino,
que saiu do partido no início deste ano e que já
assumiu seu ingresso no Pl.,

Cesar J unkes

Raulino abandonou o PMDB por "sentir-se traído"

presário Leônidas Nora, o Mas o grande nome

ingresso de Raulino no par- . que deve integrar o PL é

tido faz parte do projeto 'o vice-prefeito Moacir

de expansão do PL. Nora Bertoldi, que saiu recente

afirma que neste domingo mente do PP. Caso
haverá uma reunião com Bertoldi vá para o PL, já
os filiados e simpatizantes. é certo que será indicado
Na oportunidade, segun- para concorrer ao cargo
do Nora, serão apresenta- de prefeito de Jaraguá do
dos os candidatos a verea-

.

Sul.

que peemedebistas de

J araguá do Sul, como

Pedro Garcia e Adernar

Duwe, acabaram votando

no . candidato de

Guaramirim, Nilson

Bylaardt, que hoje ocupa o

cargo de secretário-adjun
to da SDR.

Para o presidente do

8 ANOS EM SOLUçÕeS
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS, Restauração da 280 deve começar em 15 dias

mestre na Câmara de De

putados, Bauer pediu a

classe empresarial que en

caminhe sugestões e críti

cas para contribuir para as

discussões sobre os proje
tos que tramitam na Câma

ra. Mesmo fazendo opo
sição ao governo federal e

estadual, Bauer' salientou
que adotou estratégias de

ocupação de espaços, atra
vés de ações do partido,
para o acompanhamento e

discussão de grandes te

mas que envolvem o coti

diano do brasileiro.

Durante sua explana
ção, Bauer comentou so

bre os recursos de emen
das do orçamento federal,
que, por não fazer parte da
bancada catarinense no

mandato anterior, não teve

como incluí-los. Porém, a

bancada do PFL destacou

para 2003, R$ 150 mil para
os Hospitais Jaraguá eSão

]ARAGuA DO SUL- ''A

restauração da BR-280 co

meça dentro de, no máxi

mo, 15 dias, cumprindo as

formalidades legais". A
afirmação é do deputado
federal Paulo Bauer (PFL),
durante a reunião semanal
da Acijs, na segunda-feira
desta semana. Na oportu
nidade, o deputado co

mentou que os recursos

para o projeto de duplica
ção já estão incluídos no

Plano Plurianual (PPA) do
governo federal; Segundo
ele, até o momento os ser

viços estão paralisados e a

previsão é de um ano para
execução, mas depende da
conclusão do
licenciamento ambiental,
desapropriações, busca de
financiamentos e inclusão
no Orçamento da União.

Além de prestar contas
dos trabalhos e relatar suas

.

atividades do primeiro se-

José e de R$ 170 mil par a

Prefeitura de Jaraguá do

Sul, dinheiro que será usa

do em obras de infra-es
trutura. Esta verba, para ser

liberada, precisa de apre
sentação de projetos. Ou
tro ponto levantado pelo
parlamentar refere-se aos

R$ 35 milhões que seriam
destinados ao desvio fer
roviário e que não foi libe
rado por causa de suspei
tas de irregularidade.

Como forma de apro
ximação dos interesses das

. comunidades, o parlamen
tar criou escritórios regio
nais em Jaraguá do Sul,
Floríanópolis e Joinville,
além de atender no escri

tório em Brasília."São ca

nais de comunicação e de

apoio para todas as pesso
as fazere� solicitações, su
gestões e reivindicações",
revela.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS

MONTAGENS DE
PAINÉIS ELÉTRICOS

,SOLUÇÕES PARA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Teclla Eletrolndustrlal Ltda.
Autómação e Instalações Elétricas Industriais

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

./
-:

_L.
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I ECONOMIA: COOPERATIVISMO DE CRÉDITO CRESCE E AMPLIA ATENDIMENTO EM JARAGUÃ DO SUL

Cooperativismo de crédito
cresce em Jaraguá do Sul

-j

]ARAGUÁ DO SUL - o

cooperativismo de crédito

cresce em. ritmo acelerado

em todo o país. Atualmen
te o Brasil conta com 1,5
milhão de cooperados e

mais de 1.235 cooperati
vas, segundo dados do
Banco Central.

A partir de segunda
feira a Viacredi - Coope
rativa de Crédito do Vale

do Itajaí - contribui para
o aumento das estatísticas,
ampliando seu atendi
mento em faraguá do Sul,
na Rua Epitacio Pessoa,
566. Além do Posto jun
to à Seara, a Viacredi

inaugurou ontem um Pos

to de Atendimento no

centro da cidade. Todas

,as pessoas da comunida

de, seja empresário,
comercinate, agricultor,
autônomo ou trabalha

dor de fábrica, podem
usufruir dos benefícios da

Cooperativa, basta residir
na área de atuação e con

cordar com o Estatuto.

Três atendentes estarão à

disposição para esclarecer

dúvidas e realizar as ne

gociações.
Presente desde 1902

no Brasil, o coope�
rativismo de crédito é um

importante instrumento

para o desenvolvimento

da sociedade. É eficaz

para a democratização do

crédito e desconcentração
da renda. E as vantagens
oferecidas pelas coopera
tivas são muitas. Além de

excelentes opções de in

vestimentos e taxas de fi

nanciamento mais baratas

(os juros ficam em 2% ao

mês, contra 4 a 5% dos

•

Cesar J unkes

Jaraguá do Sul vai ganhar uma nova cooperativa de crédito
,�

bancos), quem associa-se

conta com juros do che

que especial inferiores aos

praticados no merca

do(3,6%), cartão de' crédi
to facilitado, seguro de

vida, automóvel ou resi

dência parcelado e outras

facilidades.

A Viacredi é uma insti

tuição financeira fiscalizada
pelo Banco Central do Bra
sil, de gestão, democrática
e sem fins lucrativos. É
uma das primeiras Coope-

rativas de Crédito de San

ta Catarina e hoje atende

mais de 18 mil. coopera
dos em 13 postos de aten

dimento.
O Viacredi conta com

cerca de 1300 cooperados.
A forma de atuação se dá

com a participação atuan

te do cooperado, que

pode também fazer a pou

pança na própria coope
rativa. "O limite para em

préstimo é de R$ 100 mil,
dependendo da compro-

vação de renda do associ

ado e do relacionamento

dele com a cooperativa",
explica Adelino Sasse, co
ordenador administrativo

da Viacredi.

O objetivo da coope
rativa é contribuir para a o

'

desenvolvimento da co-

'munidade onde está

inserida, incentivando o

hábito da poupança atra

vés de taxas especiais. E
mais: oferece cursos e pa
lestras gratuitamente atra

vés do PROGRID - Pro

grama Integrado de De

senvolvimento para Coo

perados - que visa a edu

cação financeira e a forma

ção profissional. ''A avali

ação que fizemos da coo

perativa é bastante positi
va. E se ela está dando cer

to porque não ampliar
para a comunidade de

Jaraguá do Sul; para que
outras pessoas tenham

acesso ao crédito facilita

do na opção de coope
.rativista", finaliza Moacir

Krambeck, presidente da
Viacredi.

Ajudamútua entre os cooperados
O cooperativismo é o instrumento

pelo qual a sociedade se organiza, através
de ajuda mútua, para conseguir melhores
resultados sócio-econômicos em favor de '

todos. Segundo a Política Nacional de

Cooperativismo, as pessoas de uma

sociedade cooperativista se obrigam
reciprocamente a contribuir com bens ou

serviços para o exercício de uma atividade
econômica, de proveito comum, sem

objetivo de lucro. Destaca-se, em vários

dos segmentos do cooperativismo, o fato
de as cooperativas serem compostas por
associados que desempenham, ao mesmo
tempo, o papel de proprietários e d�

usuários dos produtos e serviços por
elas oferecidos. No Brasil, é possível
encontrar iniciativas cooperativistas em

diversos ramos de atividade econômica,
como crédito, trabalho, agro

pecuário,saúde, consumo, transporte,
educação, habitação, dentre outros.

Já o cooperativismo de crédito pode
ser classificado em rural' ou urbano.

Ambos têm o Banco Central como

\órgão normatizador e fiscalizador. São
de gestão democrática e não têm fins

lucrativos. Numa' cooperativa, as

eventuais sobras de balanço anual

retornam para os cooperados.

"\.'
..··n··hoVe

., ..
'n·.hecer ...� .

t��
..

.�

INFORME
ENCÓNTRO
Os empresários que compõem o Conselho do

'Jovem Empresário da Facisc- Federação das

Associações Comerciais e Industriais de se,
se encontram hoje, em Jaraguá do Sul. O

encontro será para aprovar as mudanças no

regimento interno da Instituição, além da

discussão dos trabalhos para as vice-

presidências regionais. Na programação está

;!:�o���::::�eUg:a��:�e;:r:;::c�::�::, ::: ·f
aborda a importância dó associativismo para
a conquista profissional é pessoal. E

aproveitando o encontro, será discutido sobre'

empreendedorismo e as eleições que
aconteceram durante este mês.

COMÉRCIO
Em função do dia dos pais, hoje e amanhã o

comércio de Jaraguá do Sul estará aberto para,
atendimento. As lojas funcionarão em horário

comercial e no Shopping Breithaupt até às 20

horas, assim como o hipermercado.

��ffi��
PREENCHA

UM.C.
U

..
PO.M.•

E

CONCORRA:.,'.'
.

Uma toalha de banho e . , ,; , ,

uma de rosto, bordadas.' ,. . '"

Uma almofada de estrela. .

.,.

SUCESSO!!!
Com certeza, a transligue está de parabéns ...
Foi inaugurada em alto estilo, nesta sexta-feira, sua nova

sede; com total infra-estrutura para melhor atender a

todos seus clientesecolaboradores.

Aguardem mais detalhes aqui, no jornalCORREIO DO POVO
�----------------------------------------� �

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Trabalhadores lesados terão

apoio de Associação emJS
}ARAGuA DO SUL -

Depois da inauguração da

Associação de Portadores
de Doenças Profissionais

em Jaraguá do Sul, na últi
ma quarta-feira, dia 30, a

Associação deverá eleger e
empossar sua futura dire

toria no dia 15, às 19 ho

ras, no Sindicato dos Em

pregados .no Comércio

(Frederico Bartel, 140, em
Jaraguá do Sul). Entre as

prioridades está inicial

mente a realização de uma
audiência pública para de
bater o problema. Na noi
te de quarta-feira os Esta

tutos da Associação foram -

aprovados na solenidade

que contou com as presen
ças de aproximadamente
20 portadores de doenças
relacionadas ao trabalho,
além do procurador doMi
nistério Público do Traba

lho, em SC, Egon Kornen;
do diretor da Fundacentro,
José Adelino Alves, do de

putado estadual Dionei

Walter da Silva (PT), do pre
sidente da Federação dos

Empregados no Comércio

(Fecesc/CUT), Francisco
Alano, e de dirigentes sindi
cais de trabalhadores na

microrregião.
O compromisso de re

alizar a audiência pública,
em data a ser definida, foi
assumido pelo produrador
Egon Kornen e pelo de

putado estadual Dionei
Walter da Silva, durante a

criação da entidade, que
terá oito diretores, todos
portadores de Ler/Dort e
que se inscreveram volun

tariamente. A Associação
deverá contar ainda com

uma Comissão de Segu-

rança e Saúde do Traba

lhador, em princípio for
mada por um representan
te de cada entidade sindi

cal integrada à iniciativa, ou
seja, dos trabalhadores de

alimentação, da construção
e mobiliário, dos Jornalis
tas, Químicos·e Plásticos,
dos Servidores Públicos e

do Vestuário de Jaraguá
do Sul e Região. .

Durante a solenidade

de criação da Associação,
os trabalhadores vítimas

de doenças profissionais
tornaram público o sofri

mento pelo qual estão pas
sando. Caso da operária
Maria Elizabeth Rosa, 46
anos que teve que se afas

tar da função de

desfcascadora de bananas

por sofrer de tendinite,
uma das inúmeras doenças
profissionais que atacam

pessoas que atuam em se

tores onde a repetição é

uma constante. Maria

Elizabeth, lamenta o afas

tamento, pois além da dor

constante nos doisbraços,
ela não pode mais traba

lhar. "Qualquer atividade,
por menor que seja, é um
sofrimento parílmim", diz
Maria, que desde 1991

apresenta os sintomas da

doença e até hoje não en

controu uma solução para
o seu problema. Não há

números sobre os casos de

Ler/Dort no estado, mas
a situação é crítica, já que

peritos do INSS se negam
a aceitar a existência da do

ença. Somente na região dó
Vale do Itapocu aproxima
damente 30 casos estão

nas mãos de advogados
dos sindicatos.

I APRESENTAÇÃO: JUCA CHAVES APRESENTA MODINHAS COM ACOMPANHAMENTO DE CAMERATA

Espetáculo "Juca bom de
Câmara" acontece hoje na Scar

}ARAGuA DO SUL -

Acompanhado da
Camerata Dona Francisca,
de Joinville, o menestrel

Juca Chaves realiza hoje
em Jaraguá do Sul o espe
táculo 'Juta Bom de Câ

mara", em única apresen
tação no pequeno teatro do
Centro Cultural da SCAR,
às 21 horas. Diferente de
outros shows do comedi

ante, "[uca Bom de Câma
ra" valoriza o lado musi

cal do artista, conhecido
pelas paródias e pelo seu

estilo irreverente, predomi
nando agoramodinhas que

o consagraram a partir da
década de 60. ''A diferen

ça no meu espetáculo é

que as pessoas não vão

precisar mexer os braços
de um lado para o outro

como doentes mentais,
nem ficar batendo os pés
no chão", brinca ]uca Cha
ves. A expectativa do co

mediante para o espetácu
lo é a melhor possível.
"Estou confiante de alcan

çar um bom número de

público, pois soube da óti
ma receptividade dos ha

bitantes deJaraguá do Sul",
disse.

Ao lado da Camerata.

Dona Francisca, sob a re

gência do maestro Voldis
Eleazar Sprogis,]uca Cha
ves não esquece do alaúde

que o acompanha em toda

a trajetória artística. Instru
mento de cordas em for
ma de meia pêra, o alaúde
tem tanta importância para
o artista como suas própri
as modinhas, que somam

mais de duas centenas, a

maioria gravadas. No re

pertório do show estão

canções que fizeram suces

so nos anos 60, como
''Ana Maria", "Que Sau-

dade", "Verinha" e "Pres

senti teu Vulto Triste". O

lado humorístico se faz

presente no espetáculo
pormeio das histórias que
o artista conta entre um

número e outro. "Juca
Bom de Câmara" tem

duração de 1 hora e 15

minutos e já foi apresen
tada em 6 cidades

catarinenses, além de

]araguá do Sul. Os ingres
sos podem ser adquiridos
na Scar. Preço: R$ 20,00
(adulto) e R$ 10,00 (estu
dantes, mediante apresen
tação de documento).

I Festa da Porchetta reúne tradições italianas
GUARAMIRIM -- Músi

ca, comida, bebida e mui

ta alegria. A I Festa da

Porchetta, organizada pela
As sociação Italiana de
Guaramirim promete agi
tar a italianada hoje, no
Parque Municipal de
Eventos prefeito Manuel
de Aguiar.

A tradição de fazer a

porque ta, ou um porco
pequeno, vem.do norte da

Itália, na festa de São Simão,
os italianos faziam vários

porcos. Aclino Feder, pre
sidente da Associação Itali
ana de Guaramirim, co
menta que já houve algumas
porchettas na região. "Fize
mos uma aqui, uma em

Luiz Alves, uma em

Massaranduba, aí começou
a ser comentado e vamos

fazer a festa da associação".
A festa não é só comi

da. Feder explica que há vá
'tias tradições italianas que
serão celebradas. ''No ritual

Cesar Junkes

Aclino comenta que ja houve algumas porchettas na região

do preparo, o pessoal fica
com um uniforme". Esse
uniforme é uma camiseta do

evento, um lenço na cabeça
e uma bermuda com um

rabinho de porco atrás.

"Fica parecendo Ummonte

de porquinho. Chama bas
tante a atenção do pessoal",
salienta.

Para esta primeira festa,
foram encomendados qua
tro javalis, de aproximada
mente 40 quilos cada, que
serão assados por doze ho
ras a 60 centímetros da bra
sa. "Eles são desossados,
temperados, recheados e

depois todo custurado. Fica

parecendo um queijo
provolone".

A festa está com a 10-.

tação esgotada. Foram
vendidos todos os convi

tes e credenciais para a

equipe que vai preparar a

comida. Cerca de 900 pes
soas no total estarão pre
sentes e além dos javalis,
haverá um buffet com co

midas típicas italianas, mú
sicas tradicionais e a pre
sença do Cônsul Italiano de

]oinville.
Os preparativos inicia

ram na tarde de ontem com

os rituais de preparação das

porchettas e a festa inicia

hoje às 18:30 horas. (LP)
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ICONVÊNIO: ACORDO FOI REALIZADO NA TARDE DE QUINTA-FEIRA, f'JA PREFEITURA DE,JS

Agricultores receberão apoio
I

para incrementar a produção
I

II
f

t
]ARAGuA DO SUL - o

presidente do Condorrúnio
dos Produtores de Leite,
MariO Koch, assinou con

vênio com a Secretaria de

Agricultura da Prefeitura,
durante reunião realizada na
tarde de quinta-feira. O po
der público, através do

. Froagro (Fundo Municipal
de Incentivo ao Desenvol
vimento Rural) está ofere
cendo aos agricultores do

município o Programa In

tegrado de Melhoramento

Genético, que tem por fina
lidade a padronização do

rebanho jaraguaense com

.

intuito de adquirir animais
com sete, oito oumais genes
de taças puras de gado de
leite ou corte. Ao todo, fo
ram dispo-nibilizados R$
10.023,00 para proporcio
nar agilidade e qualidade ao

programa, que é desenvol
vido através de inseminação
artificial.

I

1
I

li
Cesar Junkes

Prefeitura e condomínio firmaram parceria esta semana

<5 veterinário da prefei
tura, José Humberto de

Souza, informa que o au

xílio é direcionado aos

. agricultores cadastrados na
secretaria. "O que muda

agora é a orientação que
vamos repassar, sobre que
sêmen deve ser utilizado

em determinado animal,

porque eles têm de usar

uma tipagem e seguir a

mesma tendência para en

tão atingir a melhora ge
nética", explica, enfatizan
do que a intenção é pro
porcionar benefícios aos

agricultores. "Aqueles que
contarem com o progra
ma, além de melhorar a

qualidade do gado, conta
rão com custo inferiores.

Quem tem até três matri

zes, recebe de graça o aten

dimento", salienta.
Ainda na reunião, os

produtores receberam um

diagnóstico feito por uma

equipe do Sebrae, em par
ceria com a UFSC (Uni
versidade Federal de Santa

Catarina), junto aos produ
tores de leite deJaraguá do
Sul, com o objetivo de for

necer apoio técnico à mini

usina de leite, quetem pre
visão de estar pronta em

no fim do mês de agosto.
O presidente do con

domínio diz que, em seis
anos de atuação, este é um

dos melhores incentivos

que recebem. "Hoje con

tamos com 19 agricultores
no grupo, mas esperamos

que outras pessoas desper
tem interesse e unam-se a

nós", diz. (FABIANE RIBAS)

Secretaria de Saúde amplia frota para atender 'melhor
]ARAGUA DO SUL -

Com o objetivo de melho
rar o atendimento presta
do á população, a Secreta
ria de Saúde de Jaraguá do
Sul. ampliou sua frota em

mais dois veículos, Trata
se de dois automóveis

modelo Corsa, novos, que
foram adquiridos com re-'

cursos da própria Secreta
ria de Saúde e dó Ministé
rio da Saúde, num valor de
R$ 16.200,00 para. cada
carro.

De acordo com o ge
. rente de administração e

Cesar Junkes

A Secretária da Saúde investe para melhor atendimento

auditoria da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Júlio César
Mafezzoli, um dos veícu

los será utilizado para a

Dedique-se ao

s seus gastos. Boa
m os amigos e

'ijli�wp���iia amada. Cor:

uma decisão importante,
R �ar os prós e os

ão acabar se
.

mais tarde.

Ficar se irritando
sem importância

om nada. Curta a

dos amigos ou

ma. Cor: Tons

e conquistaró O'

deseje. Uma
deverá

-Ió. Cor: Tons

manutenção do Programa
Saúde da Família.Mafezzoli

explica que a aquisição de
um veículo para esse setor

tornou-se imprescindivel,
já que o Programa conta

com seis equipes formadas
e mais quatro em-forma

ção enão dispunha de ne

nhum meio de locomoçãó.
O outro automóvel

será utilizado pelo setor de

Vigilância Epidemiológica,
que necessita de mais um

veículo para o controle e

prevenção das endemias' e
zoonoses.

as coisos não

cendo como'e

\ deselou, pOIS os seus

p��f��Wilbo logo
resolvidos. Cor: Amarelo.
E ião - A família vai

sua falta de

e na conquista.

Vôos
A regularização dos vôos de Criciúma e Joinville a

São Paulo deve�á ser definida em reunião marcada

para o dia 7 de agosto, entre integrantes do Ministério
da Defesa, DAC, Infraero, governo do Estado e

prefeitos das duas cidades. A decisão foi tornada esta

semana, em Brasília, durante encontro do governador
Luiz Henrique da Silveira com o ministro da Defesa,

José Viegas Filho. Além da retomada dos vôos regulares
entre Criciúma e CO!�gonhas (SP),Joinville e Guarulhcs

W'I
e Joinville e Porto Alégre, será também discutido em �

7 de agosto o aumento do número de vôos diários

das' cidades catarinenses para Congonhas, com a

possibilidade de a Gol entrar em operação para

reforçar estas linhas. O ministro informou ainda a Luiz

Henrique que, nos próximos dias, q Ministério vai

regulamentar toda a parte comercial dos transportes

aéreos, mediante a edição de 20 normas.

EDUCAÇÃO
O secretário de Educação e Inovação, Jacó Anderle

anunciou que órgão está iniciando a recuperação em

massa da rede física escolar de Santa Catarina, na

qual pelo menos 30% está em péssimas condições. De
acordo com o secretário, o gOverno encontrou em

julho uma forma de agilizar em vários meses cerca de

centenas de processos de obras das nas escolas,
firmando um. Termo. de Cooperação entre as

Secretarias Regionais de Desenvolvimento e as

prefeituras. Como os recursos do Fundo Nacional do

Desenvolvimento do Ensino Fundamental não podem
ser repassados às re.w0nais nem aos municípios e por
isso as SDR ficam incumbidas de realizar os projetos
de engenl:aria e as prefeituras de contratar obras, que
serão pagas diretamente pela Secretaria de Estado da

Educação e podem ser iniciadas imediatamente.

ERRATA
. Na edição de terça feira, dia.29 de julho, na Matéria

sobre "Associação Médica de Jaraguá do Sul rebate
I

acusações sobre máfia" foi mencionado o valor de'

R$ 25 no preço da consulta social. Na verdade. é
-

concedido desconto de 50% no valor da consulta que

pode variar de R$ 80 a R$ 100 reais. Dessa forma os
I

valores passam a ser de R$ 40 e R$ 50 reais por
. consulta. .

/'

Sagitário - Pense

positi mesmo que
ten sforçar bastante.

A����d. Respeite o seu

c.'l���rce o seu

ritrua)'1 �,úde irá

afM��rq'i#1�cê saberá o que
fazer para se dar bem na

paixão. Cor: l.oron]o.
Peixes - É passivei que

lemas finonceiros
ansiedade. Mas
ceberá o apoio
do seu par. Cor:

Capricórnio - As energias
ãa das melhores em
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artista plástico Tito Hille está se preparando para mais

um individual de sua carreira. A partir de 5 de agosto ele estará

mostrando seu trabalho ao público de Blumenau, na Galeria'

Municipal de Arte da Fundação Cultorcl, através da mostra
�,�

intitulada "Entre o Espírito e a Rozõo", que reúne 23 obras do

artista, entre elos a' instalação "Você é capaz de covclqor
cavalos selvagens?", "Apesar de hoje alva pele, pulsa em meu,

sangue cosmopolita a lembrança dos ancestrais", e "O Retorno'

entre o espírito e a, razão ... ". A primeira obra citada foi
selecionada para o 1 o Salão de Arte Contemporânea luiz

Henrique Schwanke, realizado
de setembro a novembro do
ano passado na Sociedade
Cultura Artística. Já a obra

'�pesar de hoje alva pele,
pulsa em meu sangue
cosmopolita a lembrança dos

�' ancestrais" pertence
atua Imente ao acervo da'

Fundação Cultural de
, Blumenau, premiada em

,

terceiro lugar no 50 Salão Elke

Hering Mostra Nacional de
Arte C.ontemporânea, em
setembro de 2001.

"Entre
o espírito

ea

uatao:
segunda vez que está expondo em

Blumenau e por esse motivo o título.
da mesmo recebeu o complemento
"O retorno ... ". "Considero

importante a oportunidade- de
mostrar meus trabalhos fora de

Jaraguá do Sul. Acho que também representa para a

cidade a oportunidade de valores locais conquistarem
novos espaços para divulgar a arte jaraguaense, o que
demonstra que, apesar de todas as dificuldades existentes
no meio artístico, podemos nos tornar criaturas mais

equilibradas e perceptíveis em relação á realidade que nos

cerca", argumenta Tito. Ele ressalta ainda o, apoio que tem
recebido em Jaraguá do Sul e destaca a colaboração da
loja "Sebus" e do crítico de arte Inácio Correra e também
da Fundação Cultural.
Tito Hille é um dos mais valorizados artistas plásticos de

Jaraguá do, Sul. Começou fazendo fanzines, foi vocalista de
uma banda de rock, proprietário da l.o]o Abrigo Nuclear
(que já não existe mais) e certamente a pessoa que mais
contribuiu para, a formação do atual cenário artístico de
Jaraguá do Sul, tanto nas artes plásticas corno na música,
através do incentivo na formação de bandas de rock.com
repertório próprio.

O artista lembra que esta é a

<iflI'

, ,

'Tito Hille retorna a Blumenau para mais uma exposição

----,-------��������-----------�-
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I CÂMERA OCULTA

Cenas emocionantes
Será emocionante o capítulo em que H ilda (Maria
Padilha) descobre que tem um nódulo maligno em

um dos seios. As cenas em que H ilda dá a notícia ao

marido e a filha já foram gravadas e deverão ir ao

ar na próxima semana em "Mulheres

Apaixonadas". Sem saber o que diz, Heloisa (Giulia
Gam) revela a irmã que preferia ter un: câncer, a

ser rejeitada pelo marido. Hilda fica chocada com

estas palavras e repreende Heloisa.

'Novela disputada
.

Está disputadíssima as vagas da novela
·;'\\'Canav'ial 'das Paixões", nova atração do S BT.
Até Priscila Borgonovi, mulher do galã Fábio

Assunção, está na fila e poderá integrar o

elenco.

Mansão
. Estão dizendo por aí que o apresentador Ratinho

estaria construindo uma casa em Campos do

Jordão, na serra paulista:, no valor de R$ '2
milhões. A construção ficaria próximo ao Palácio

do Governo de São Pàulo.

Novo casal?

Bela
Sandra de Sá está cuidando de sua estética. A

cantora fez uma lipoasporação na capital paulista e

perdeu nada mais, nada menos, que 25 quilos. Pelo
menos é o que está rolando por aí.

Paloma Duarte e Oswaldo Montenegro andam
circulando juntinhos e de mãos dadas. Claro que já

tem gente dizendo que rola um romance entre os dois.
Só o tempo dirá.

Casamento adiado
Pelo menos no .reliqioso, o casamento de Joana Prado e

Vitor Belfort foi adiado. É que o casal trocaria alianças
na igreja em outubro, mas o lutador terá uma luta nos

EUA, por isso a cerimônia será adiada para 20 de
dezembro.

o fim do General Camacho
Humberto Martins despediu-se do público nesta

semana. O General Camacho, seu personagem em

"Kubanacan" morreu, vítima de um tiro dado pelo
próprio irmão (Marcos Ricca). No entanto, Carlos

Lombardi, o autor da trama, afirmou que o General
Camacho deverá voltar à trama, nos seus capítulos

finais. Sua suposta morte foi necessária porque o ator
Humberto Martins pediu licença à equipe da novela

para tratar de problemas pessoais.

CINEMAS
JARAG UA DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SALA FlLME/H,ORÁRIO GÊNERO

O EXTERMINADOR DO FUTURO 3
I4h30· I6h45 . I9hOO . 2IhOO -A

1

PROCURANDO NEMO
I4hOO . I6hOO An

2 MATRIX RELOADED
I8hOO . 20h45 A

3 EXTERMINADOR DO fUTURO 3
I4h45 . i zhoo . I9hI5 . 2Ih30 A

A-AVENTURt>/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMAlXY
F - Ra;Ãd R - ROMANCE!P - rouCIAL/Dc - OOCUMENrÁRIO

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO
SALA FILME/HORÁRIO

. ·1

O EXTERMINADOR DO FUTURO 3
13h30· I5h40· I7h50 . 20hOO . 22hIO

A'

O EXTERMINADOR DO FUTURO 3
I4h30 . I7hOO . I9h30 . 2Ih45

A

PROCURANDO NEMO
I4hOO . I6hOO . I8hOO

2 ..... , . , .... , .

An

BATER OU CORRER EM LONDRES
20hOO

A

EXTERMÍNIO
22hOO

3 ., ....
F

DIDJ: O CÚPIDO TRAPALHÃO
I3h45

c

4 As PANTERAS DETONANDO A
I5h45 . I7h45 . I9h45 . 2Ih45

SIMBAD - A LENDA DOS SETE MARES
An

5
13h30

TODO PODEROSO C
I5h30· I7h30· I9h30· 2Ih30

CONTRA O TEMPO
A

6
I4hI5 . I6h30

AMOR ETERNO AMOR o
I9hOO ;; 2IhI5

A-AVENTURt>/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMAlXY
F - RCÇÃd R - ROMANCE!P - rouCIAL/Dc - OOCUMENrÁRIO

'ILME/HORÁRIO GÊNERO

O EXTERMINADOR DO FUTURO 3 A1 I3h30· I5h40 . I7h50 . 20hOO . 22hIO

O EXTERMINADOR DO FUTURO 3 A2 I4h30· I7hOO . I9h30 ·21h45
, • # ,

PROCURANDO NEMO (DUBLADO) An
13h45 . I6hOO . I8hOO

3
As PÀNTERAS DETONANDO
20hOO . 22hOO

A

,CORREIO DO POVJAqui tem informação!
Ligue e confira 371-1919

.
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I
DOLORES AVILLON

Livrando-se dos odores
Quando. cezinhar couve-flor eu

repolho, experimente colocar uma
fatia de pão. para cozinhar na

mesma panela.

Mais cor

Quando. cozinhar beterrabas, junte
açúcar na água. Ficaram cem as

cores vivas. O mesmo. vale quando.
cozinhar vagens.

Raspando os legumes
Evite descascar os legumes pois as

cascas são. muito. nutritivas. Lave-os .

bem e apenas raspe-os,

Substituir
Muitas vezes a cozinheira se vê em

"papes de aranha" porque faltou
algum ingrediente de última hera.
É só aprender alguns truques. Limão.
pede ser substituído per vinagre de

.

maçã; uma xícara de leite per uma
colher de sopa de leite em pó e 3/4
xícara de água; laranja pêra para
bolos per tangerina; 300 gramas de
carne moída para molhes e sopas,
per deis tabletes de caldo de carne;
1 Ove inteire per duas gemas,
quando. a receita for de pudim ou

cremes. A receita pede chocolate
amargo. em barra para cobertura, é
só misturar chocolate em pó cem

margarina e utilizar normalmente.

VARIEDADES/TV CORREIO DOPOVO 3E

I SUPERAPETITE GB EDiÇÕES POR AGNÊZ HASSE
.

Com uma aparência de dar

água na boca, é
muitofácilpreparar

os Cogumelos Especiais
\

INGREDIENTES:

5 dentes de alho picados;
2 colheres (sopa) de manteiga;
meio quilo de cogumelo-de-paris
ou cogumelo porcinello cortado
em fatias;
meia xícara (chá) de salsinha

picada;
meia xícara (chá) de farinha de

trigo;
1 colher (chá) de sal;
3 ovos ligeiramente batidos;
meia xícara (chái de queijo
parmesão ralado;
100 gramas de tomate-cereja
cortado ao meio;
1 colher (sopa) de azeite de oliva.

Ensina teu filho no caminho que deve andare, ainda quefor velho, não
se desviará dele. Provérbios 22.6

CANTAR É EXPRESSAR SENTIMENTOS

o canto é para os seres humanos um meio

universal de expressão de sentimentos. É tão
natural como falar e tão indispensável à alma

humana que todos os povos, em todos os

tempos e lugares, sempre utilizaram o. canto
para comunicar suas alegrias e tristezas,
vitórias e fracassos, esperanças e desesperos.

O canto é uma das principais maneiras de

transmitir ou recuperar a alegria 'de viver. É como diz o provérbio:
quem canta os seus males espanta.

O ser humano, em si, não traz nenhuma melodia inata, assim
como o trazem o sabiá, o canarinho. O ser humano precisa aprender
a cantar, assim como precisa aprender a falar. E neste aprendizado
acontece o encontro entre as pessoas, cportunidãdé"do amor se

tornar visível em todos os tempos.
Quem canta exercita a vida em sua plenitude e profundidade, pois

o canto melhora as condições físicas e espirituais da existência
\

humana.
Um mundo sem canto, sem melodia, sem música, certamente

seria um mundo sem emoções, sem exaltação a Deus. A música

estápresente no vento, nas ondas, nas falas de todas as pessoas.
,

Façamos do nosso canto um anúncio da paz, da cordialidade, da

esperança humana. Cantemos com amor, com emoção, com ternura

em todos os tempos, louvando o Criador!
"Cantai ao Senhor, um cântico novo, porque Ele tem feito

maravilhas." Salmo 98.

Aluz da
Palavra

LONI DRIEMEYER WILBERT

Paróquia E;v.Lut.Barra do Rio Cerro

Cogumelo Especiais

Preparo: Num refratário de 20 cm de

lado, cozinhe o alho e a manteiga no

microondas, em potência média, até o

alho ficar macio (aproximadamente 2

minutos). Acrescente' o cogumelo, a

salsinha, a farinha e o sal e misture

cuidadosamente. Cubra com o ovo batido.

Cozinhe em potência alta até ficar

ligeiramente mac!o (aproximadamente 4

minutos). Polvilhe com o parmesão e, por

cima, distribua o tomate. Cozinhe em

potência alta até o queijo derreter

(aproximadamente 1 minuto). Regue com

o azeite e sirva.

Leaumes com Ouei io
Preparo: Coloque a batata, a cenoura e a

abobrinha numa fôrma refratária. Cubra com

filme plástico e leve ao microondas por 12 minutos,
em potência alta. Retire e reserve a cenoura e a

abobrinha. Volte a batata ao microondas por mais
la minutos, em potência alta, com o refratário

tampado. Esprema a batata ainda quente, junte
o ovo, a gema, a manteiga, o queijo parmesão e o

leite. Misture bem. Tempere com sal e noz

moscada. Unte uma fôrma e espalhe o purê de
batatas. Cubra com metade do queijo fundido e

com a cenoura misturada com a abobrinha.

Espalhe o restante do queijo fundido e leve ao

microondas por mais 5 minutos em potência alta,
coberto com o fUme plástico. Sirva quente,
acompanhado de arroz branco.

INGREDIENTES:
,

5 batatas médias certadas em

rodelas;
4 cenouras pequenas cortadas
em rodelas finas;
2 abobrinhas pequenas cem

cascacortadas em rodelas;
2 colheres (sopa) de manteiga;
2 colheres (sopa) de queijo
parmesão:
1/4 de xícara de leite;
sal e noz-moscada a gesto.;
200 gramas de queije fundido,
picado. gresseiramente;
I ovo;
1 gema

POLÔNIA ATUAL
continuação•••
12, PRINCIPAIS CIDADES E PONTOS TUR[STICOS:
Varsôvia ( Castelos, Cidade Velha, Palácio da Cultura e Ciência),

.
.'

ClCicóvia (,Altar de Wít Stwosz, Castelo de Wawel, Praça de Cemércio, Sukiennice, Museu Nacional, Stary
Teatro). .

.

.
.

.
.

Poznan (Câmara municipal, Museu dos instrumentgs musicais, Orquestra de Câmara).lódz ( Escola de
Cinema, Museu de Arte Mederna), Wreclaw ( Biblioteca Ossoíínskl, Panerama de Raclawice, Ostrow
Tumski), Gdansk ( ruaDlugi Targ; Dwor Artusa, Feira dominical), Gydnia (Festival de Filmes Polacos),
Sopot (Festival Internacional da Cançãe), Zakepane (Teatro Witkacy, galeria Wlaqyslaw Hasier), Lancut
(Palácio Potocki, Festivais Musicais), Kaziemierz e .

1. UNIDADE MONETÁRIA: Zloty
2. PIB: Aproximadamente 3 mil dólares por pessoa
3, INVESTIMENTOS: Quase 20 bilhões de dólares de investimentes estrangeiros
4. BANCQS: Méjis de �200 bancos nacionais e estrangeiros
5. EM�RESAS PRIVADAS: Quase 2,5 milhões de empresas
6. INDUSTRIA AUTOMOTIVA: 440 mil veículos preduzidos por ano

ContlnlU! na pr6x. ildlçio

No día 30 de agosto será realizada a 4 FESTA DAS ETNIAS, no Parque Municipal de
Eventos com jantar típico e danças folclóricas. Mais informações nas próximas edições.

SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS!!!
"�" """"""."'�''''''�'''' '''' ��, "�,�, '�"�"'" " ,

PATROCINIO."=,"!�- ,,,,;, ....I
VEJA

AUTOMÓVEIS
• 4 'f,'

K.ski
370-4757 370-4909

PAULISTA
VEícULOS

370·,80861370-9Ó23.371-1577

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4E CORREIO DO POVO VARIEDAD��aV

IDICAS DE BELEZA

Dezesseis cores para

enlouquecer os homens
Que atire a primeira pedra, aquela que já não passou

por isso: você está numa festa. badalada, sente-se
maravilhosa, a maquiagerp foi perfeita, o perfume não

poderia ter sido melhor e você se sente o centro das

atenções. De repente, resolve ir ao toalette para conferir se
está mesmo "tudo em cima" e o que você vê: o batom

escorregou para fora do contorno dos lábios e se alojou
bem naquelas marquinhas de expressão. Bom, a solução é

limpar tudo e passar o batom novamente, mas a insegurança
já se instalou porque o batom que você tem na bolsa é o

mesmo que está em sua boca e, apesar da reaplicação, o
"apavorante fenômeno" vai acontecer de novo.

Tudo indica que isso já é coisa do passado: A Avon
1 está trazendo para o Brasil o batom Double Impact,

I um lançamento que promete ser uma verdadeira

I
revolução, garantindo cobertura perfeita em uma só

aplicação porque sua fórmula traz o dobro de

pigmentos.
Segundo os Laboratórios Avon," são os polímeros

flexíveis existentes na fórmula do Double Impact que
permitem uma cor que adere, se molda aos lábios dando
a sensação de conforto e suavidade, além de impedir que
o batom escor-ra oumodifique suas características duran-

te o uso. Por isso é que garante a cobertura ideal que toda

mulher espera de um batom.

Além da cobertura perfeita, impede o acúmulo da

cor dentro dos sulcos dos lábios ou a migração dos

pigmentos para as linhas de expressão da pele, mantendo
a uniformidade da-cor em todo o lábio.

A novidade é apresentada em dezesseis cores, nos

tons Bege e Marrom, Vermelhos e Corais, Rosa, Malvas
e Cerejas. O preço sugeridoé de R$ 14,99.

NODia dos Pais, cosméticos à base de plantas, leite e flores

Para homens que fuvestem na saúd� e beleza da pele, a
Weleda criou aLinhaMasculina, especialmente formulada para .

.

uso diário. Composta de produtos que protegem a cútis em

todas as etapas do barbear, a nova linha mantém a pele livre
das irritações, conserva sua elasticidade e confere sensação de
frescor.

A marca garante que, além de um super bem-estar e

proteger a integridade das pelesmasculinas, esta linhanão agride

a. cútis de quem usa, tomando o barbear diário muito mais

prazeroso. E o que é melhor: suave e macia, a pele ficamuito

mais atraente aos beijos dos filhos que vão adorar fazer um

carinho no papai.
Os novos produtos são Creme de Barbear, composto de

leite.de cabra, que suaviza e nutre a pele,'além de óleo de

amêndoa-doce para peles sensíveis. Sua espuma fina e cremosa

prepara a cútis e amolece a barba, atenuando a fricção da

lâmina e proporcionando um barbear impecável;
Bálsamo após Barba, contém extratos de camomila e

mirra, que auxiliam na cicatrização da pele .initada, além de

aloe vera e jojoba, que amaciam e protegem o rosto do

ressecamento, protegem e suavizam; Água de Barbear, antes
do barbear, amacia a pele e os pêlos; após, revitaliza e refresca.
Commirra e hamamélis, age como anti-séptico nos pequenos
cortes.

Os pais esportistas não foram esquecidos. Ideal para os

pais atletas ou que praticam atividades fisicas, o Óleo deBétula
paraMassagem com ArnicaWeleda é perfeito para ser usado

antes e depois da prática esportiva ou do fitness. Uma leve

massagem antes, aquece, deixando os músculos.preparados
para o esforço. Após o exercicio, a massagem feita com o

produto favorece o relaxamento muscular. A ação combinada
da arnica e da bétula intensifica a eliminação dos metabólicos,
favorece o relaxamentomuscular eprevine dores e contraturas.

LEVETOQUE � , _

QUANTAS CALORIAS TEM

Nada mais gostoso do que um lanche. Mas quantas
calorias ·tem? Um lanche de hamburguer, com queijo,
salada, bacon, catchup, maionese e mostarda tem. em

média, 500 calorias. Cachorro-Quente com Ketchup, 314
calorias. Sanduíche Diet, com ricota, cenoura, alface e

tomate, 168 calorias.

BANHOSENERGIZANIES
Estão muito em alta os sabonetes glicerinados e sais de banhos

confeccionados com extratos vegetais, ervas, flores e frutas. São
suaves e aromatizados naturalmente,Omais chic de tudo são os

sais de banho de cravo e canela e de jasmim, dentro da banheira
eles se abrem deixando pedaços das especiarias e das flores

boiandonaágua. Procure nas boas casas d�produtos cosméticos.

SÁBADO, 2 de agosto de 2003

Missas
Sábado Domingo

lShOO - Matriz 07hOO - Matriz

19hOO - Matriz 09hOO - Matriz

17h30 - S. Luiz Gonzaga 19hOO - Matriz

17h30 - R. da Paz 08hOO. - São Cristóvão
19hOO - Perpétuo Socorro

NOSSAMENSAGEM

"Senhor, dá-nos sempre desse pão"

Neste primeiro Domingo do mês Vocacional. Celebramos a

vocaçào ods ministérios ordenados e o Dia do Padre. Ser Padre

é um Dom, uma graça especial de Deus. Rezemos esta celebração
por todos os sacerdotes. Eles são continuadores da missão de
Jesus. Em sua busca, Jesus continua dizendo: \\ E sou o pão da
vida. Quem vem a mim não terá-
mais fome, e quem acredita em _A�oi_o_: �I

mim nunca mais terá sede".
Pormeio dos gestos e das pala
vras de cada Sacerdote na Eu

caristia, Deus continua reno

vando a sua Nova e Eterna Ali

ança de amor e fidelidade com

os homens. Rezemos para que
o senhor da nesse e Pastor do
Rebanho continue enviando jo
vens para o serviço ministrai
em sua I reja.

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.·
Assessoria Comercial
Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 • Sala 105
Ed. Fkirença- 10 andar

Fones: (047) 371·1910 e 275·3125

(4Iírculo
Italiano

Encontro Mensal - Ol/agosto/2003
O Círculo Italiano de Jaraquá do Sul, realiza no dia la de agosto,
a "Noite das Sopas Italianas", iniciando às 20 horas, na Sede

Social, localizada na Rúa dos Imigrantes Italianos, na 33, no
Bairro Vila Nova.
'0' cartão custa R$ 7,00 (sete reais) 'e pode ser adquirido
antecipadamente com a Diretoria, ou através do telefone 370-
8636: Reserve o seu ingresso.

2° Congresso da Juventude Trentina - Trento-Itália
No período de 07 a 14 de setembro de 2003, ocorre em Trento
- Comano Terme, Itália, o 2° Congresso da Juventude Trehtina.
Estarão presentes jovens de descendência trentina de todo o

mundo, num total de 115. Estarão representando o Brasil, 26
jovens, dentre eles o representante do Círculo Italiano de Jaraguá
do Sul, na pessoa de Gilson Rafaelli.
Estes jovens irão levar sua idéias e definir objetivos para o

Juventude Trentina .

4a Festa das Etnias - 30/agosto/2003
Conforme proqramado no Calendário de Eventos do Município,
teremos a 4a Festa das Etnias realizada pelo Centro de Cultura

Alemã, Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, Liga de Grupos
Folclóricos Germânicos, Associação Húngara, Associazióne
Bellunesi Nel Mondo, Moconevi (Movimento de Consciência

Negra do Vale do Itapocú) e Associação Polonesa, com o apoio
da Fundação Cultural, que acontecerá no próximo dia 30 de

agosto, no Parque Municipal de Eventos.

PROGRAMAÇÃO
19:00 hs - Abertura da 4a Festa das Etnias
19:30 hs - Inicio do Jantar Típico (servido até às 23:00 hs) (os

pratos mais saborosos das Etnias participantes)
19:30 hs - Apresentações Culturais (danças folclóricas)G rupo
de Dança Folclórica Alemã Grupo de Dança Folclórica Moconevi
Grupo de Dança Folclórica Húngara
Grupo de Dança Folclórica Polonesa
22:30 hs - Inicio do Baile
com "Tall's Suam e

Grupo Dalponte"
03:00 hs- Encerramento

Ingressos com venda
antecipada com as entidades
promotoras, no valor de R$
15,00 (quinze reais).

Grazie!! 371-8,222
Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -VALDIR JOSÉ BRESSAN

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 2 de 'agosto de 2003 N'OVELAS CORREIODO POVO SE

SEGUNDA - 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, Fablola diz a

Valéria que o Sr. Inácio morreu em um acidente.
Benedito comenta com José e 'Fernando, que o

corpo do Sr. Inácio não foi encontrado. Fabíola

vai 'até a escola e comunica para Lupita e

Emi!lano que decidiu fechar a escola. Eles dizem

que só sairão depois da leitura do testamento.

As crianças constróem uma máquina para caçar
fantasmas.

ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H AGORA É QUE SÃo ELAS -

18 H KUBANACAN - GLOBO 19 h

SEGUNDA - Luisa fica com ódio ao ver Victor e

Carla juntos. Bruno garante' à mãe que' só vai

ao balé para ver sua namorada. Cabeção explica
para Maumau que a massagem de Miyuki teve
um efeito inesperado sobre ele. Laila descobre
um advogado especializado em problemas de

Idosos. Sandra fica radiante ao saber que Paulo
terminou com sua namorada. Luisa pergunta a

Carla por que ela estava beijando Victor. Carla

explica que está gostando dele, mas garante
que terminará tudo se Luisa quiser. Muriloval
visitar Luisa e consegue melhorar seu humor.
Júlia -dâ Indiretas para Pedro que quer transar,
mas ele não percebe.

SEGUNDA - Léo exige que Antônia nunca revele
a' Juca que ele é seu pai. Juca estranha ao

saber que Antônia aeu um escândalo ao ver

Léo e Vitória se beijando. Léo abraça Joaquim
e garante que ele nunca deixará de ser seu

pai. Vitória fica angustiado por não saber o que
está acontecendo. Joaquim se choca ao ver o

quanto Lé" está sofrendo. Pedro se consulta
com um advogado indicado por Sol. Antônia
tenta se explicar para Léo, que se recusa a

ouvi-Ia. O advogado avisa que Pedro tem que
tirar Vânia de sua casa. Rodrigo convida Vanuza

para ir até a mansão de Juca. Tintim encontra
Fátima na ginecologista e estranha. Léo se

muda para a confecção com Carolina. Pedro

chegá em casa e não vê Vânia ou as crianças.
Léo não quer se encontrar com Vitória. Joaquim
e Antônia discutem a situação de Lêo e são

interrompidos por Juca.

SEGUNDA· Enrico pensa em subir no palco,
mas se contém.Os soldados vigiam o salão de
cabeleireiro em La Bamba. Cindy e Zazá riem

quando Esteban insiste que é homem. Gabriel
acusa Marisol de estragar a vida do pai e pede
que ela vá embora. Enrlco arma uma confusão
no camarim, embora Laia até arranque a calça
dele no afâ de ser perdoada. Quando. a polícia
entra, Esteban se transforma em Bibi. Rubi
volta e Pilar conta as novidades. Bibi apresenta
'seu companheiro Totó para a polícia. Esteban
vê uma ptchação na parede igual .à sua tatuagem
e decide ficar em La Bamba para investigar.
Enrico volta para casa, mas nâo perdoa a mentira
de Laia. Cindy garante que Maldonado montou
o salão para Bibi. Esteban liga e declara o seu

amor para Laia. O Pescador continua no primeiro
lugar' nas pesquisas. Guijerrno faz um discurso
contra Camacho e mobiliza os manifestantes a

favor do general. Mercedes olha Guljerrno com

admiração, mas Celso pensa em lançar Carlito.

SEGUNDA· Ao ver as fotos de Cesar e Helena

juntos, Laura sente um choque, fica surpresa
e Indignada. .Ela sai levando os dois envelopes
e copia as fotos. Heloísa reclama com Lorena

que Vidinha está dando em cima de Sérgio e

manda que ela interfira. Lorena garante que
vai pedir à filha para se afastar' do casal e seu

amor doentio. Laura recoloca o envelope com

as fotos no banco do carro de Cesar. Diogo
estranha quando Expedito comenta que vai se

encontrar com Marina. Lorena esclarece que
ele só vai ver as fotos que ela tirou, mas 'fica
preocupada. Lorena manda Vidinha parar de

'

correr atrás .de Sérgio. Vidlnha confessa, que
gosta de Sérgio, mas que ele não a vê como

mulher. Carlão leva Rara e Leopoldo'para visitar
os amigos no Retiro dos Artistas. Helena Insiste

com Raquel que Fred gosta dela.

QUARTA· Bruno Implora que Victor não conte a

Daniela que ele está fazendo balé. Victor
concorda e fica Impressionado ao ver que Bruno
tem mesmo Jeito para dançar. Lulsa fica
chateada quando Carla atende um telefonema
de Victor. Heitor se Irrita, pois acha que a

paixão de Murllo por Lulsa e,stá tirando a

concentração dele nos treinos. Drlca chega de

viagem e encontra Klko em sua casa. Ele fica
numa sala-Justa ao vê-Ia. Maumau' e Mlyukl
ficam felizes ao ver Drlca. bUa avisa à famflla
que foi enganada pelo advogado., Solene
comunica a Beto que vai partir para a separação
litigiosa. Júlia sente que Pedro presta mais
atenção em seus trabalhos da faculdade do

que nela.

QUARTA· 'Juca garante a Vitória que vai ajudá
lo. Léo sofre. Neném percebe que Vinícius e

Fátima estão envolvidos. Rutinha tenta descobrir

quem é o. pai verdadeiro de Vitória, mas Van
Van finge que nem sabe do que ela está
falando. Rodrigo provoca Bruno, que combina
uma corrida com ele, escondido de Heloisa.
Vinícius e Fátima chegam ao local do

acampamento e armam a barraca. Pedro
encontra seus filhos em casa e Vânia afirma

que só os levou para passear. Djalminha e

Karina namoram. xnnenà avisa à polícia que vai
haver um "pega" à noite. Montanha fica chateado
ao ver Rodrigo com Pâmela. Fátima tem medo

que transar com Vinícius seja estranho, mas

ele a convence de que tudo ficará bem. Pedro
teme que Vâni,a vire seus filhos contra ele se

for expulsa de casa. Van Van fica chocada ao

saber que Vitória estava namorando Léo.

Até O

fechamento
desta edição os

capítulos de

quarta, quinta,
sexta e sábado
não haviam sido

editados

QUARTA • Fred não tira os olhos de Marcos,
que brinda à chegada da mulher. César e Helena
vêem juntos as fotos do passado. Raquel
propõe não denu�ciar Marcos se ele

desaparecer. Ele garante que não vai mais aos

jornais fazer um escândalo. se ela voltar para
ele. Ela Jura que nâo vai abandonar o que ama,
e ele ameaça levantar e tornar público naquele
momento o caso dela com Fred. Rodrigo faz o

papel de Romeu e lembra-se da mãe. César'
acha que eles não devem mentir, quando Helena
insiste em contar para todos a versão que se

apaixonaram agora. Hilda se descontrola quando'
Heloisa garante preferir um câncer a falta de
amor do marido. Marcos leva Raquel para' a
sua suite e a beija à força. Ela lhe dá uma

bofetada e ele avança' nela com a raquete.
Raquel consegue fugir. Dá de cara com Fred e

cai nos braços dele.

QUARTA· O Dr. Fernando e o Dr. Arias analisam
os exames de Damião e ficam bastante

preocupados. O Dr. Fernando comunica 'a Pilar
e Artur que Damião está com Leucemia. O
médico. adianta que o menino terá que se

submeter a vários exames e diz que o tratamento
é bastante caro. O Dr. Fernando coloca a

professora Lupita a par da. situação de seu

aluno e diz o tratamento será muito

dispendioso. Rlck e Rock dizem' a Fabíola que
foram descobertos mas garantem que não a

envolveram no caso. Marisol lembra que Rick
e Rock disseram que estavam atrás de um

tesouro e pede aos colegas que a ajudem a

procurá-Io para pagar o tratamento de Damião.

SEXTA - Solene aconselha Júlia a se mudar

.1 para São Paulo com Pedro. Kiko e Dríca estão
apaixonados um pelo outro, mas tentam não
demonstrar. Carla fica chateada, pois Victor
não quer sair. Vilma dá os papéis para Beta
assinar dizendo que são outra coisa. Luisa
concorda em namorar Murilo, deixando-c
radiante. Laila anuncia que vai fazer vestibular

para Direito. A família toda fica feliz. Victor

pressiona Bruno a contar para Daniela que está
fazendo balé. Carla convence Daniela a voltar a
dar mesada para Victor. Heitor comenta com

Daniela que Bruno largou o judô. Daniela avisa
a Bruno que ele terá que voltar para o judô e

'que ela vai passar .a assistir às aulas.

SEXTA· A potlcia chega no local do acidente.

Rodrigo foge com Pâmela e Vanuza. Heloísa vai

com Bruno na ambulância. Silésio avisa a Juca

que o filho de Antônia sofreu um acidente ..

Pâmela fica chocada com o comportamento de

Rodrigo. Rutinha se preocupa ao ver que
Heloísa não apareceu para o jantar. Juca dá â
noticia do acidente a Antônia e se oferece para
levá-Ia ao hospital. Vânia garante a Luiz Felipe
que ainda gosta, de Pedro. Luiz Felipe pede que
Sol vá embora, deixando-a chateada. Júca
decide chamar o médico que cuidou de Vitória

para operar Bruno. Pedro pede a Vânia que
saia de sua casa. Luiz Felipe decide ir junto
com a mãe.

SEXTA· Hilda teme estar sendo castigada por
Deus. Helena tenta anlmá-Ia. Silvia pede que
Caetano agarre-a no corredor e garante que
deseja mais: ser amada em sua própria cama e

no quarto de Shlrley. Marina comenta
entusiasmada sobre Expedito e a mãe percebe.
Diogo provoca Luclana e Insiste que ela adorou
ser beijada por ele. Helena avisa Raquel que
vai precisar conversar com Lorena sobre a

posslvel denúncia de Marcos contra ela e Fred.
Téo e Helena marcam o encontro, certos de
que chegou a hora da verdade. Marina chega
na casa de Lorena, cheia de Idéias para
fotografar Expedito.

SEXTA· A diretora Caradura surpreende Marisol
e suas amigas na sala da direção. A diretora
vê o cofre e Marisol 'explica que esse é o
tesouro que Rick e Rock estavam procurando.
Diamantina chega nesse momento e interrompe
a conversa. Diamantina' conhece Lupita,
Emiliano e a senhora Caradura. Brlglda procura
Santiago na empresa e avisa que à noite Irá
buscar Santiago Junior. Diamantina assedia
Emiliano. As crianças perguntam a Marisol
como encontrou o tesouro. A .fada aparece e

pede a Marlsol. que não comente nada sobre
ela. O Dr. Fernando explica ao Damião que ele
terá que se submeter a um transplante de
medula óssea.

OS RESUMOS OOS CAPfruLOS ESTÃO SUJEITOS
AMUI:W\IÇASEM RJNÇ'ÃODAEDlÇ'ÃODAS I\KNEI.AS
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NASCIMENTOS

c

21/7
Thamiany Tomelin

Mendes

Cleissy Quérem Santos

Fernando Lange Behling

22/7

Mayline Stinghen Murer

Godoy
Adriele Cardoso dos

Santos

Luma Barbi

23/7

Camile Eduarda

Schnelder

Jéssica Alessandra Reiser

Andrew Zapella
Ana Carolina de Oliveira

Nascimento

Taynara Regina Seibel

24/7

Beatriz Vicente

Schumann

Monys Escharlene

Rodrigues
Maria Izabel Palcha Pinheiro

Vinicius Engelmann
Bruna Nayara Schmitz

Matheus Augusto

Kreusch

Roberta Gomes da Silva

de Mendonça
Jaqueline Schuh Maria

27/7

Gustavo Lückmann

Matheus Leonardo

Lescowicz

Gabriel M.
Krause

,completou
ontem 1
aninho. Os
avós Renato e

Marli Krause
dejam muitas
felicidades

*

* •

Mariana
Griebeler de
Andrade

completa 1
aninho no dia
14/8. Sua
madrinha Neici,
seus pais Nádia
e Mauri
desejam muito
amor e saúde

Letícia' de Souza
.
Trapp

completa 1 aninho no dia 9/8.
Os pais Eliane, e Décio
desejam saúde e felicidades

Esta gatinha da
foto é Francielle
Rech, que
completou 13
anos no mês de

julho, quem
deseja os

parabéns e

muitas
felicidades para
a Fran é toda a

sua família,
especialmente o

João Paulo e a

Rafa

O garotão Carlos Eduardo E.
Molinari completa hoje 2 aninhos.
Os pais, muito felizes, Gracielle e

Carlos desejam muitas felicidades

Br�nda Dias de Araújo e
-

Junior da dupla Sandy e

Junior em Campinas- SP

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

A gatinha Laura Chiodini
Schmõckel completa 5 anos

no dia 5/8. Seus pais
Eugênio e Cíntia e a irmã

.

Luíza desejam felicidades

Marcelle Socreppa completou
7 anos no dia 29/7. Toda sua

família deseja felicidades.
Parabéns!

No dia 22/07 comemorou

seu 10 ano de vida Nícolas
Leonardo Lopes, junto com

a mamãe Marina, seus avós,
tio e padrinhos. Este é o

início de uma longa
caminhada, junto a família e

à Deus com muita alegria,
saúde e amor. Felicidades!

Enfeitando a coluna o

gatinho Samuel José
Hames, que tem 5
aninhos. Um grande
abraço pra você

Samuca, do titio João
Paulo e da Rafa

José Fonte e o pai Gustavo Fonte enfeitando a

coluna

*

* ..
ROUPA DE CRIANÇA
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REFLEXÃO•••

TRAPICj\O GAÚCHA CORREIODO POVO 7E

www;ctgLicom.br çi,glj@netuno.com.brPORVA
vanessactg@ig.com.br

BALANÇO DO TCHÊ

CTG do Trote ao Galope
Aconteceu no último 24/07, no Cf'G do Trote ao Galope, em comemoração ao

aniversário de ]araguá do Sul, um super Fandango com o grupo "Tchê Barbaridade" ...

Confira abaixo, alguns momentos do baile .. "

DEMAR(

"Se você tivesse
acreditado na

minha brincadeira
de dizer verdades,

teria ouvido
verdades que teimo

em dizer
brincando...falei ,

muitas vezes como
umpalhaço,mas
nunca acrediteina

.

seriedade daplatéia
. "

quesorrza ...

ca_mpelra@terra.com.br
Slte

www.casacampelra.cQm.br

Bombas e ��
-
..�

Bicos Injelores
DireçãoHidráulica

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

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

I I ! I: :

. ! ! !; !

10Ie'IZI.I-:a:i i j i ;

I mia�e�rasi
: I; ;

Indústria e comércio demadeiras

312-0280

CAINE

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524
JARAGUÁ .,0 SUL - sc

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
E OVELHA
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DIREITO
Sexta-feira, dia 10, e hoje, dia 2 de

agosto, acontece em Jaraguá do Sul
o encontro de advogados de estado
de Santa Catarina com o objetivo
de aprimorar as relações do
Judiciário e de discussão de temas

-

de interesse da sociedade. iO
encontro será realizado no Ceias e

conta com a participação do
desembargador Antônio Fernando
do Amaral e Silva, presidente do
Tri bunal de J usti ça, .. da desern

barqadora Salete Silva Sommariva,
do presidente da OAB' de Santa

Catarina, Adriano Zanotto, entre

outr�s lideranças.

BO� MÚSICA.
O Sesc promove no Estado o Circuito
Catarinense de M úsica. f:, atração
é o grupo Polyphonia I<horos que
estará em Jaraguá do Sul no dia 4

de agosto, próxima segunda, às

20h30, no Teatro do Centro'Cultural
- Séar, para uma única apre

sentação na cidade. Os ingressos
estão à venda no SES C e ria hora <'

,

do espetáculo por R$ 5,00 ou R$
2,50. Alunos e professores de escolas
de música têm acesso livre, através
de reservas com o S ESC pelo fone
(47) 371-9177 ou 371-8930.

CAFÉ
A Oase terças feirinas promove dia

5/8, às 14h30; no Clube Atlético

Baependi um Café Beneficente. Sua

presença é fundamental!

CALDO DE CASCUDO
A Associação de Mo'radores l.aura
de Borba promove no próximo
sábado, dia 9/8, às 19 horas, um

delicioso Caldo de Cascudo no Salão

Paroquial da Igreja Matrizl no
centro de Guaramirim. Não perca!

ENTRE AMIGOS
. "

Ná ultima Sexta -feira, dia 25,
Odair da Silva, o "Zico", e sua

esposa Matilde, acompanhados dos
amigos da Weg motores, Pedro e a

esposa Sílvia Bassami e H orst e a

esposa Evanir I<elbert encon

traram., ocasionalmente, o amigo
Francisco Alves: Encontro este,
que resultou num descontraído

bate-papo na Di Lorenza. A

agradável ocasião ficou registrada,
e o grupo já marcou umà deliciosa

churrascada.

SABADO, '2 de agosto de 2003

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

Completou idade nova no último dia ln, Eugênio Victor
Schmõckel Filho, na foto está acompanhado da mulher

, Cíntia, da mãe Brunhilde e das 'filhas, Luísa e Laura.
Parabéns!

Nelly Müeller (E), foi empossada presidente 2003/2004 da

Associação de Senhoras Rotarianas-Casa da Amizade.
Durante a ocasião recebeu flores da presidente 2002/2003
Karin Hufenüsler, em solenidade realizada no dia 15 de julho,
na Recreativa das Duas Rodas

r
I

-,

Rogério Luiz e a

Esposa Janige Dal-Ri
Kumlehn (E),

apadrinhados pelo
casal, Homero, atual

presidente do Clube, e
Eusi Pereira Flescti,

na cerimônia de
retorno ao Lions Clube

Jaraguá do Sul -

Centro, ocorrida no

dia 24 de julho

Casal Alessandra Ramos e Vilmar Alves.
Ela comemora idade nova, amanhã, dia 3

Completou 80 anos nó último dia 24/
7, Wally Arndt Glatz, seus familiares
desejam muitas felicidades!

Subiram ao altar da Igreja Evangélica Assembléia
de Deus, Juliana Majcher e Jesler Santos, no
último dia 26/7, recepcionando seus amigos e

convidados na SER Marisol

Geraldina Silva Pereira, a "Dona Geraldina", durante o

lançamento de seu livro, "Agora e sempre e primavera",
no dia 17 de julho, no Sindicato do Vestuário.

�
'

__DetllJA
EOIUOfimAraaa,

275-2Ge6
R::�lli.mI�,JSl-Cllflt):Ql- 'lIliicfoS'ut:

I-�
,1-==-·
I E

1- FallE Bina

� .. Portão

I EIEIriloia)
! - PortârosE

! intafonEs

i - Consertos E

! ,instalaçõEs
I
!

ClútúA �t CiRlt'(IUl 'j)UsIú:A
&Úlú:4 t re.1lNl�ilNI

1)'J'. ;4l€;taJ1�Jlt IOtJlntJl...._-, CJejlr ,5939

(47) 422-2105 ou 433-4629
J;:' dcwemer@uoLcom.br

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

•

•

..

PrOCllrar imóveis'pelo endereço:
�------�------------�----��

Endereç.o: •

•• 0'0. "�,,, •.• , •• , ••• ,\' o-o •••• 0,0 .,�.••••.�_. ',�""'" � •••• 0'0 •• !" ••• ! .•. � '" •• � : •••••. 'O'l".' •••• " •••• 0'0 ._:••• 0,' !",.� •• ,.

(Informe uma palavra-chave que faça parte do

endereço)

Çidade: Jerequé.do Sul

Agora você não precisa mais deixar seu imóvel numa únlca
imobiliária, usufrua das vantagens de ter 10 lmoblflártas e

dezenas de corretores trabalhando na oferta de seuimóvel.

• , Veja como funciona o sistema de vendas Parclmóvels
• Anuncie Seu Imóvel

Fale Cooo$Ço·····::·········································· .. ,
, ":":":".',:":':":"

Assessoria imobiliafia, avaliação de imóveis, investimentos
na região, compra, v.enda, locação e administração de

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

• Fale Conosco

•

Procuranmóveis no empreendimémo:
Nome:

...._pr_o_c�u_rá_r_p_e_IO_c_E_P_:
.

__�. II I
Procurar pelo Código:

•

Anuncie Seu Imõvej········,.···,···················,··············· ! •...

. . -.
�

••••• ; ...�.""""""""""""""""" .'.�••••••••••• 0 ••••••
·

••••••••••••••• , ••••••• o"o ••••••••••••• � •••••••••••.•••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' >.••••••••••.••••.j., ••••• , •••••••••••• ' '.,.

TELA DE CONSULTA DO WEBSITE DA PARCIMÓVEIS .

••

«
:2

a:
«
:2

Com objetivo de oferecer o melhor serviço dentro de um programa de qualidade no atendi
mento, a Parcimóveis desenvolveu uma conexão via Internet entre você cliente e as DEZ IMO
BILIÁRIAS PARCEIRAS.

•

�
w
>
·0
:2

o
J:
Ü
Z
«
a:

I.llOmN3tAJ 'v'IHy'1l18

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

•
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PARCIMOV.EI S .

CENTENÁRIO - sobrodo ern alv.,
cf 190m2 e terreno cf 420m2, parte
superior cf 5 qtos, 3 salas, eoz., lav.

R$ 90.000,00.

BAEPENDI - Casa em alvenaria cf
4 qtos, 2 salas, eoz. lav. garagem e

terreno c/195m2. Rua Domingos
Sanson. R$ 195.000,00

LO·CAÇAO

FIGUEIRA· casa alv., cf 1 suíte, 2

qtos, 2 solas, eoz., dispensa, lav., gar.
.

Rua 426. R$ 79.000,00

CASA LOCAÇÃO . BARRA -

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

ED.
BRUNA
MARII,\NA
- cf 2 qtos, 1

sala, sacada,

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

coz., demasi dep. R$ 100'.000,00

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

Chácara, localiZada na

Barra do Rio Cerro cf
60.000m2 e casa de alve

naria.

R$ 65.000,00
NEGOCIÁVEIS

VILA LENZI - Casa alv., 1 suíte,
2 qtos, _bwc, salas, coz., mob.,

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

R$ 62.000,00 + pare.
R$ 249,00 5D
R$ 13.000,00

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

C'ENTENÁRIO -

terreno Jardim'
Francisco, esquina
450m2 Próx. Weg II:

R$ 26.000,00

•

VILA RAU - cf 3 qtos,
2 solos, coz., bwc.vlov.,
chur. e gar. terreno cf

570m2• R$
55.000,00

•

GUARAMIRIM - terreno

no centro, cf 9.538m2 •

R$ 250.000,00
•

•
"

VILA BAEPENDI - "
terreno cf 585m2• R$

35.000,00

ÁGUA VERDE - rua dós"
,

escoteiros, cf 4 qtos, sala,
coz., copa, lav., bwc, gar.,
R$ 75 .. 000,00 nego

CENTENÁRIO - terreno,

esquina 687m2 Próx. Weg II.

R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

.S.��.��.�/.:.��.�:��:�.d.e.:.o.�: CADERNO PARCIMÓVEIS �������.?�.�?��.:
,

'

,

liirassol
IMÓVEIS

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

irPABX

Cód. 11.67 - Centro -

Casa alvenaria com 4OOm2-

terreno 1.000 m2 - 01 suíte + 05

quartos e demais cepend. Com
05 vagas de garagem.
R$ 300.000,00-

aceita troca poraptomenorvalor.

Cód. 1173 -:- Santa Luzia -

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

demais dependências.
R$ 55.000,00

Cód. 3122 - Rio Molha -

terreno 329 m2 (12 x 23,50) -

R$ 20.000,00

Cód.1177 - casa alvenaria

130 m2 - Chico de Paula -

03 quartos e demais

dependo Lot. Corupá - R$
32.000,00

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

suíte + 02 quartos e demais

dependo R$ 85.000,00

....

Cód. 3001 Lotes em Santa Luzia

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

Cód. 3121- Czerniewicz - terreno 386,25
m2 (15 x 26) R$ 12.000,00

Cód. 3119 - Terreno - 13.651 m2 -

Amizade. R$ 60.000,00

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

R$ 450.000,00 - Estuda Parcelamento.

Cód. 2066 - Apto 01- 02 qtos + dep.
Empregada - 02 vagas garagem. - centro

R$ 85.000,00 - permuta imóvel menor valor,

Cód. 3027 - Czerniewicz - terreno com

339.5m2 - Rua Richard Piske R$ 24.000,00
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•

•

'RUA ANGELO RUBINI, 1046
376-00'15
barrasul@netuno.com.br

SAO LUIZ - Sobrado com 504,00m2, terreno

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

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

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

JARAGUÁ 99 - casa alvenaria c/torro madeira

150,00m2 -terreno c/ 485,00(20x24,25), 4qtbs,sala,
copa/coz.Bwc, lavanderia, garagem despensa, toda
casa com piso cerâmico, murada-Rua Leopoldo Augusto
Winkler s/nü - R$ 55.000,00 - aceita carro até R$
10/12,000,00 modelo gol ou corsa, fiesta

BARRA DO RIO CERRO - sobrado semi-acabado c

234,00m2, terrenocom 405,00m2 (13,50x30,00), piso inferior
com 138,00m2, garagem, saladeestar, copa, coz, lavanderia,
BWC, churrasqueira, totalmente pronto, toda murada e parte
superior96,00m2, c/03 qtos, sendo uma suíte, sala, BWC,
social, Rua 522 s/Nome, R$ 70.000;00- aceita carro até R$
10.000,00 ou terreno comercial ou casa até R$ 35.000,00.

JARAGUÁESQUERDO-casa alv. c/217 ,00m2 com laje, terreno
c/600,00m2(18x33), uma suite com closet, mais 3qtos, BWC

social, sala, copa, COl. sala, de lV, despensa, salão de festasc/
churrasqueira e BWC, garégem para dois carros, piso de ardósia,
cerâmico,eqtosc/�,murooa, ruaJbã:JGarfos Stein, 1237, R$
85.ooo,OOquitadabuR$68.ooo,OOmais203presta;:õesdeR$
226,89,naCEF,Cljosaldode\€dornestadataédeR$17.ooo,OO
-aoeitacasaatéR$40.000,00, desdequeoterrenotenhamaisde
1.ooo,00m2

RIO DA LUZ-;... casa alv. com 96,00m2, forro de

madeira, terreno 368,92m2(15,03x24,57), 3qtos,
sala, copa, COl BWC, garagem, varanda, piso
termíco, 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'.

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

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

demais dep., edícula salão de

festa, piscina. Terreno com

800m2, com frente p/ 2 ruas.

Valor R$ 175.000,00

e

Jaraguá Esquerdo - Casa

c/140m2, c/ 1 suíte, 3

qtos e demais dep. R:

Henrique Bortolini, 106.
R$ 79_000,00

e

•

Rua luis Picolli - sobrado

cl 270m2, cl 1 suíte + 2

qtos, sala de estar I jantar
I íntima e demais

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

apto menor valor como

parte do pagto.

•

ALUGA-SE OU VENDE-SE
GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

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

84. Corupá (em frente a Marisol). Valor de locação: R$
5.000,00. Valor de venda: R$ 500_000,00.

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 102, c/
suíte + 2 qtos e demais dep., Rua
Leopoldo Malheiro, 1 vagas de

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

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

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

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

VENDE
OU

ALUGA
(próx. Justiça

Federal) - Rua Adolfo

Sacani, 36, apto cl
suíte master + 2

qtos, dep. de
empregada e demais

dep., 2 vagas rle

garagem.
Aluguel R$ 1.100,00

VILA RAU - sobrado
germinado cl
2qtos, cOZ., bwc.
Rua Conrado
Edmann, 144,
casa 19. R$
32.000,00 ou R$
20.000,00 + 175
pare. R$119,67 cf
CEF.

Se você tem um terreno ...

Chegou a vez de construir sua casa!

Construímos sua casa, de acordo com seu

gosto e na medida do seu bolso. Desde o

'projeto até a entrega das chaves. Também
com utilização do FGTS e financiamento
bancário.
Consulte-nos para maiores informações.

---�--------,

I LOCAÇÃO RESIDENCIAL

I
.

I. Vila Lenzi - apto Rua Antonio Carlos Ferreira,
950, c/ 2 qtos, s/ garagem. RS 2200,00 e

I. Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) - Rua

I Adolfo Sacani, 36, apto c/ suíte master + 2 �tos
I
e demais dep., 2 vagas de garagem. A partir de
RS1.100,00
I. Casa alv. (São Luis) - Rua Tereza A. Hruschka, e

I c/ 1 suíte c/ hidro. + 2 qtos e demais dep. R$
450,00
I. Ed. Vila Nova - Rua Guilherme Wackerhagem,

I c/ 03 qtos e demais dep., coz mobiliada. R$
430,00
I. Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, c/ suite +

12qtos, dep. empregada. RS 800,00
I• Ed. Maguilú (Centro) - Rua Proc. Gomes de

Oliveira. Apto c/ 02 Quartos e demais dep. c/
I garagem. R$ 300,00 I
I. Apto c/ 02 qtos e demais dep. Rua Guilherme I
Hering, 70, próx. Angeloni. RS 350,00
I. Ed. Magnólia-Centro- Rua do Terminal Rodoviário. I
I Apto c/ suíte + 1 quarto e demais dep. R$ 480,00 I
I• Ed. Antúrio (Jaraguá Esquerdo). Rua Eleonora

I
e

Satler Pradi. Apto c/ 2 quartos e demaisdep., c/
I garagem. R$380,00

_
I

I. Ed. Amaryllis (Vila Nova) Rua Angelo Torinelli,
78. Apto c/ suíte + 1 qto e demais dep., c/ garagem
IR$390,00
I. Casa alvenaria (Vila Lenzi - próx. Piermann) - Rua

I
Adâo Noroschny 172, c/3 qtos e demais dep. R$
380,00
I. Casa alvenaria (Guaramirim- próx. Casan) - Rua

I João Batista Olinger, c/ 3 qtos e demais dep, R$
450,00
I. Sobrado no 12 andar (Estrada Nova) - Rua Luis

I Picolli, 186, c/ 3 qtos e demais dep. R$ 320,00

I• Ed. Erica (Centro) - Rua GUilherme Hering, 70,
c/ 1 qto e demais dep. RS 300,00

I _

I LOCAÇAO COMERCIAL
• Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532 - salas,

I c/40m2, 1 º andar - R$ 400,00

I. Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532 - salas,
c/40m2, 22 andar - R$ 350,00
I. Ed. Hortência - R. José Emendoerfer, 1549-1

I sala térrea- 36m2 � R$ 200,00

I• Ed. Tower Center- salas de 101m2 a 138m2,
c/ garagem. RS 400,00 a R$ 600,00
I. Centro Comercial - R. Mal. Deodoro, 1594 -I
I salas diversas, é/32m2 cada. RS 280,00/ I
250,00 •

I. Loja térrea - R. Preso Epitácio Pessoa, c/I
123om2 - R$ :1.900,00 I
I• Sala comI., na Rua Epitácio Pessoa, 570, de I

e

30 a 48m2. R$ 300,00 a R$ 470,00
I. Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo de I
I futebol). R$ 220,00 I
I VENDAS RESIDENCIAIS ·1 e

I. Centro - Casa c/164m2. Terreno c/ 900m2 I
..

- R. Mal. Deodoro - R$ 211.000,00 (próp. p/ .

I comercial). Aceito parte pgto, 1 apto central, 31
I�s I
I.casa em alv. - Champagnat - R. Celestino Depine, I394-C/ 200m2 de área consto c/ suíte + 2 qtos
I e demais dep. - R$130.000,00 I
I. Apto, 1 quarto, sala, coz., área de serviço. R: I
Jorge Lacerda, 169. R$32.000,00
I. Vila Lenzi - sobrado em alv., c/250m2 (suíte + I
13 qtos) - R. Francisco Piermann. R$ 200.000,00 I
I• Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep. - Três Rios

Ido Sul. R$ 35.000,00
I. Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep., piscina, I
I salão de festas, terreno c/800m2• Rua Adilio IEsbardelathi, 97. R$175.000,00 e

I. Casa c/ suíte + 3 qtos edemais dep., terreno I
I c/680m2• RuaMaxWilhelm, 901.R$170.000,00 I
I VENDAS TERRENOS I
I. Terreno-R. Marajó-Ilha da Figueira-c/ 450m2 I e

1- RS 35.000,00 I
I• Terreno em Guaramirim, local nobre para

Iresidência. R$ 22.000,00
I. Terreno 'c/786m2 no Cond. Azaléia - R$I
158.000,00 I• Terreno - Rua Wille Bartel- Baependi, c/420m2
1- RS 40.000,00 I
I. Terreno em Ubatuba-Prala Grande, c/490m2 I- RS8.000,00' e

L _J
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Imobiliária Menegotti LIda.
• •

http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br CRECI W 550-J

({�
AssociaçãodasImobiliárias

deJaraguádoSul •
MENEGO'iri (47) 371�0031 RuaBarãodoRioBranco,545-Centro •ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

==VENDA== 5418 CASA - BARRADO RIO CERRO 11- RUA N; 1009 - CASA
DE ALVENARIACOM AREA CONSTRUIDA DE 158M2. 01 SUITE;Ol QUARTO;Ol
BWC;SALA DE VISITA;COPA COZINHA;SALA TV;LAVANDERIA;GARAGEM
PARA DOIS AUTOMO-VEIS;CHURRASQUEIRA.
Área do terreno 770.50 m2 Área Benfeitorias 158.00 m2 Preço venda:
54,000.00

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

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

==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,QOO.00

==VENDA== 5459 CASA - GUARAMIRIM - R. PORTO UNiãO, 58 - RECANTO FELIZ
CASA DE ALVENARIA COM 03 QUARTOS,SALA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA E
GARAGEM.
Área do terreno 444.60 m2 Área Benfeitorias 63.00 m2 Preço venda: 19,000.00

==VENDA== 5423 CASA - BARRA DO RIO CERRO - RIO CERRO - LOTEAMENTO
ROEDER - CASA NOVA 120,00M2 oisurrt + 02 DORMITÓRIOS, SALA, COPA,
COZINHA, LAVANDERIA, DESPENSA, CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARA 02
AUTOMÓVEIS. OB5- PROXIMO CHOCOt:EITE - 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 160,00M2 05 DORMITÓRIOS, 02
BANHEIROS, 02 GARAGENS, DESPENSA, ETC ... TERRENO COM 420,OM2

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

65,000.00

==VENDA== 5450 CASA- JARAGUA 99- RUA BERTAWEEGE, 2650, CASA
MISTA COM 02 QUARTOS 78;00M2 E TERRENO COM 2.136,00M2
Área do terreno 2,1"36.00 m2 Área Benfeitorias 78.00 m2 Preço venda:

45,000.00

==VENDA== 5453 TERRENO
BARRA DO RIO CERRO

RUA PADRE ALOISIO BOING
'VENDE-SE MINI-CHÁCARA -

TERRENO COM ÁREA DE

15.750,00M2 CONTENDO
DUAS MEIA ÁGUA EM MADEIRA
UMA COM 60,00M2 E OUTRA

COM 40,00M2, 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

•
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Residencia

o Edifício:
r

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

LANÇAMENTO

Projeto: Ana Hóloisa P1itzet'Wolf

CHãve
Vendas: 275-1594

\\�WOLFEPAR <

Empreenaimeraos e Participaçôcs Ledo,

•

•

•
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RANCHO IMÓVEIS - MARIMAR IMÓVEIS - IMOBILIÁRIA A CHAVE - BERTA IM
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CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO ADEMILAR ·

Com parcelas a partir de R$ 199,44 você viabiliza seu projeto
de reforma, construção ou compra do seu imóvel na cidade,•

•

praia ou campo ..

•

Cartas de crédito de R$ 20.000,00 a R$ 120.000,00
Lances podem ser também embutidos ou com FGTS (de acordo' com norma do SFH)

"

•

Consulte-nos!
•

•

Empreendimentos
Imobiliários Ltda

Rua Epitácio Pessoa, 4 1 5 - ]araguá do Sul
11- •

• •.�. .

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

vilson@parcimoveis.éom.br

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

CASA EM ALVENARIA - cf
2 quartos e demais

dependências. Rua Félix

Richert, lote 45, Estrada

Nova. R$ 180,00 .

•

LOCAÇAO

. APTO - Res. Jardim das

Mercedes. vila Nova. R$

300,00 '

QUITINETE - Rua Antonio C.
.

Ferrei ra. vi I a Lenzi. R$

200,00

CASA EM ALVENARIA -

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

Fone 371-2357

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820-J

CENTRAL DE VENDAS

• w373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

rancho@parcimoveis.com.br

VENDE-SE
POÇO GRANDE - GUARAMIRIM

Cód. 1172 - Terreno com 75.000,00m2 � Infra Estrutura com

pleta - 10 mil pés de palmeiras prontas para o corte e 30 mil em
fase de crescimento - Estrada Poço Grande - R$120.000,00.

•

•

•

•

: • .1. •

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$1 00.000,00 - Negociável com
apto em Joinv.ille.

Cód. 1175 - Terreno
com 450,00m2 - Infra
Estrutura completa -

Rua dos Atiradores -

R$25.000,00.

• •

Cód. 1170 - Casa em al
venaria com 102,00m2 -

02 quartos - 01 bwc - •

copa - cozinha --depósi-
to - sala de estar - va

randa - Terreno cOITI
370,00m2 - Rua dos Ati
radores - R$40.000,00.

VENDE-SE
CORTICEIRA - GUARAMIRIM

Cód. 1088 - Casa em al
venaria com 90,00m2 - 03

quartos - 01 bwc , 01

garagem - cozinha - sala
- lavanderia - Terreno
com 539,00m2 - Rua
Ermínio Stringari - Lateral
- R$28.000,00 - Aceita
casa ou terreno como

parte do pagamento.

Cód. 1087 - Casa em al
venaria com 80,00m2 -

02 quartos - 01 bwc - ga
ragem - copa - cozinha -

. lavanderia - sala de es-

tar' e jantar - Terreno com •

640,00m2 - Rua Ermínio

Stringari - R$25.000,00 -

Aceita carro ou terreno

em Giiaramlrim.

VENDE-SE
AVAí - GUARAMIRIM

Cód. 1090 - Casa em alvenaria com 150,00m2 - 02 quartos - 01

suíte - 03 bwc - churrasqueira - copa - cozinha -jardím - lavan
.

deria -plscína - sala de estar - sala de jantar - varanda - Terreno
com 366,00m2 - Rua Plácido Afonso Raussisse - R$80.000,00 .

• •

MARIMAR IMÓVEIS
E-mail:mertmerãpercimoveis.oombr

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

14hs às 18hs. Aos sábados: 8hs às 12hs.

•

•

(.)
W
tI:
(.)

MA�IMAR
" M O V E I li

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

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

Próx. Recreativa Marisol
?{:;
assocraçao das lmobiliárias
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DÊ ESTfI' SEGURANÇA PARA SOA FAMíLIA.

õiêlõ Seguro
.. 01 suite, 02 dormitórios
.. Sacacb com churrascp.!eira'
.. 01 ou 02 vagas de garagem
,. Salão de festas
.. Play"ground
.. Lacolí:roçiio: Vila Novo. ,

•_'_andares

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

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

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

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

terreno c/300m2, cl 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, ótimo
localização. Pogto com entro e porco em 24x

ILHA DA FIGUEIRA - coso Ruo Egidio (orlas Peixer,
cl 110m2 + outro cl 40m2, terreno c/450m2• RS

70.000,00

Rei. 06 CENTRO- Ruo Exp. (oba Horry Hodlich.
I

Terreno cl 367,50m2 e coso ti 179,50m2, 3 qtos,
- solo, copo, coZ., lov., bwc egar. RSll0.000,00.

Própriop/Clínico ou Escritórios
.

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

ENTRADA + 24 PARCo + CUS

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

ENTRADA + 24 PARCo + CUS

CHàve

VOCÊPODETERUMA
BELAVISTA

QUIHTI

�N� JI. PJ:IU

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

•

•

•

CENTRO - Rua Felipe Schimit, prédio comI. e res. cf 440m2,
RS 230.000,00

CENTRO - (entro comercial e residencial, de alv., cl 1

opto cl 1 suíte + 1 qto e demais dep., e solos comerciais,
cl 430,65m2 e terreno de 759,72m2• (om mais uma

residência AO terreno. localização próx. Terminal
Rodoviário. Valor o combinar.

RAU - (aso cl 140m2, terreno c/300m2• Ruo Anton
Frerich. R$ 65.000,00

RIO MOLHA - terreno cl 2.572m2 ou lotes cl
375m2 no valor de R$27.000,00,

•

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

'

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

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

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

Creei7402

, .

Imove S
ANA PAULA ,- vende-se, alv.,
gar. p/ 2 carros, área de festa e

demais dependências, toda
murada, ter. de esquina'.
R$35.000,OO. Tratar: 9902-
5259. (proprietário)

�cali-za�o Nobre
planta inteligente

3 dormitórios (1 suíte)
Suíte com opção para hidromassagem
Copa e cozinha
Sala para 2 ambientes
Sacada com churrasqueira
2 vagas de garagem
Alto padrão de acabamento·
Área total de 176,12m2

12 apartamentos
Terraço com piscina na cobertura

Revestimento externo com detalhes em pastilhas
Salão de Festas com churrasqueira na cobertura

Rua Constância Ronchi (Luiz Marangoni)-Vila Nova

Rua Walter Marquardt, 744 - sala 7
Vila Nova - Jaraguá do Sul /SC

frame@netuno.com.br
370-7122/9105-4572/9125-9258

FRAME
engenharia

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCAUZAÇÃ,O

DEIARAGUA?

ROY�
BARRA VELHA - vende-se,
mad., c/60m2, rnob., boa

localização. R$11.000,OO.
Aceita-se carro até

R$5.000,OO. Tratar: 371-
6238.

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CENTENÁRIO - aluga-se casa,
c/ 2 qtos, sala, eoz., bwe. R$
250,00. Tratar: 370-3561.

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal �eodoro
da Fonsec�972- Centro

FONE: (4/)275-3070
CONSTR.L �

"Inovando Conceitos de Vida" iSCENTRO - vende-se, alv., 3

dorm. Sendo 1 suíte, eoz. mob.,
dep. Empregada, despensa,
área de festas c/ churrasqueira,
garagem p/ 3 carros, próx. Duas
Rodas. Tratar: 275-3070� Creei
8950

(proprietário)Tratar: 273-5193 após 18:30.
(proprietário)

ITAJUBA - vende-se, mista.
Tratar: 370-2008 c/ Osmar.ILHA DA FIGUEIRA-vende-se,

2 casas de alv., eonstr. nova,
c/ gar., piso. R$75.000,OO.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 372-3277 c/ Vanderli.

JARAGUÁ ESQUERDO - divide
se. Tratar: 9994-4057 c/ Fábio.
(proprietário)

ESTRADA NOVA - aluga-se, alv.
Na R. Jeferson Machado, 32.

Residência em

Alvenaria, nova,
conclusão em julho.

Loteamento Bellavista,
Bairro Amizade

• 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 c/ Closet;
• 1 Suíte Master c/ Closet e
Banheira;

• Acabamento de alto
padrão (granito, gesso,
Massa corrida)

Projetos / Execução /
Administração

e Gerenciamento da obra

Escritório de Engenharia -

I

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97,
Ed. Dlener, sobreloJa· Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

1446 - JARDIM SÃO LUlís (próx. BelrArt] .. CASA
DEALV. - c/ 2 quarlos, lerreno c/442m2. RS 38.000,00

-

LOCACAO: .

SÁBADO, 2 de agosto de 21

_.

275-0722.

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

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Plantão: 9131-0174·
.

/

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124

1191 - ILHA DA FIGUEIRA (Posto Behling) - SOBRADO
COML/RESIDENClAL c/240m2, suíle (falia lermínar bwc), 2

quarlos, garagem p/2 carros, sala comi c/ bwc. RS
120.000,00 - Aceila oulro imóvel olé 50% do valor.

1113 - SOBRADO DEALV. (SEMI PRONTO) - BARRA DO R.
CERRO c/205m2, suíle, 2 quarlos. RS 95.000,00

3007- EXCElINTEOPORTUNIDADE!-ll31 'CENTRO -APTO - ID.
ISABSlA riSIBl, 2� co2ito rndiub. PriOOrisIiio de fm, JisOm,
dmÍJ5Ip.Qm,�oogmsfmR$88.!XXl,OO-Areifa�odenmrwkr ,

602 - CASA DEALV. CENTRAL PARA FINS COMERCIAIS c/220m2 - suíte, 2
quarlos, dep. e"1pregada, churrasqueira, garagem p/2 carros. RS 950,00
603 - CASA DEMADEIRA - CENTRO c/ 3 quarlos. RS 330,00
605 - CASA DEALV. -ILHA DA FIGUEIRA·(próx. Vitória1e/4 quo rIos. RS 270,00
609 - SOBRADO DEALV. - VILA LENZIc/ 4 quo rIos, churrasqueira, grande sacada. RS
580,00

.

611 - CASA DE MADEIRA - JOÃO PESSOA (perto da ponte de Schroederl- c/ 2
quarlos. RS 220,00
613 - CASA DEALV. CENTRAL (PODE SER UTILIZADA COMERClALMENTE1 c/
sala em 2 ambienles c/ lavabo, 3 quarlos, 2 bwc' s, dep. empregada. RS 800,00 .

618 - CASA DEMADEIRA -INíCIO DA ILHA DA FIGUEIRA c/ 3 quo rIos, garagem.
RS 380,00·
619 - CASA DEALVENARIA CENTRAL -IDEAL PARA FINS COMERCIAIS (ao
lado Stúdio FM1 c/180m2 - eslacionamenlo em frenle. RS1.000,OO
623 - CASA DEALV. - CZERNIEW/cZt/2 quartos, garagem, jardim bem amplo. RS
450,00 ,

627 - APTOS (/2 QTOS - CENTRO {início calcadã01 c/ 2 quarlos, sala/cozinha/
lavanderia conjugadas, bwc. RS 300,00
628 - APTO (tipo quitineteJ - RES. EGER - CENTRO {próx. Ange/onil c/I quarlo,
sala e cozinha conjugadas, bwe, lavanderia, não tem garagem. RS 21 0,00 + condomínio
629 - APTO - CENTRO (próx.Marcatt01c/ 3 quartos, churrasqueira, garagem p/2
carros. RS 825,00

.

631 - APTO - CH/{O DEPAULA c/ 3 quarlos. RS 200,00
632 - APTOS - SANTA LUZIA (próx. Mat. Construcão Sta. Luzia1 c/ 2 qtos = RS
180,00 •• c/ 3 qlos = RS 280,00 *. c/ 1 qlo = RS 160,00
633 -APTO (bem simples1- ESTRADA NOVA c/ 1 Cômodo + bwc. RS 120,00
634 - APTO'CENTRAL - ED. P/cOLLlc/ 3 quartos, 2 bwc' s, não lem vago de garage�.
RS 380,00
635 - QUITINETES - ED. MARQUARDT - CENTRO. A Parlir de RS 225,00 +

condomínio
.

636 - APTO - ED. LEUPRECHT (Nova Brasilia1e/ 2 quarlos, sala c/ sacada. RS
350,00
637 - APTO - JARDIM CENTENÁRIO (próx. Weg IIJc/I quarto, c/ garagem. RS
260,00

1372 - VILA RAU (próx. Supermercado Brasão] -

CASA DEALV. -c/ 155,00m2 - lerreno c/4780m2, suite, 2
quarlos. RS 110.000,00 - A combinar.

3011 - CENTRO - APTO - ED. JARAGUÁ cl 2
quartos, dep. empregada. RS 65.000,00 . Aceita

imóvel de menor valor.

638 - APTO - VILA BAEPENDle12 quartos, não lem garagem. RS 270,00
639 - APTOS NOVOS - PRÓX. UNERJ- c/ 2 quarlos. RS 280,OQ )
640 - CASA SIMPLES (TIPO QUITINETEI- CENTRO (próx. 2 Rodas1 c/ sala e

cozinha conjugadas, 1 quarlo, bwe, lavanderia. RS120,00
641- APTOS NOVOS (calcadã01- PRÓX. COL. SÃowís c/ 1 e 2 quarlos, não lem
garagem. RS 360,00 e RS 400,00

.

644 - APTO - VILA LENZIIED. SÔNIA MAGALI (ao lado Supermercado Lenzi1 c/
suíte, 2 quartos, sala com sacada. RS 395,00
645 - APTO - CENTRO - ED. STA. TERESINHA c/ 3 quarlos, 2 bwc' s, garagem. RS
440,00

.

648 - APTOmpo quitinete1- JARDIM CENTENÁRIOc/I quarto, bwc, cozinha,
lavanderia e garagem. RS 225,00
649 - APTO - JARDIM CENTENÁRIOc/I quarto, sala e cozinha conjugadas (c/ balcão),
bwc, lavanderia e garagem. RS 200,00
650 - APTO - ED. GARDÊNIA,c/3 quarlos, 2 bwc' s. RS 400,00
653 - APTO - ED. VIRGíNEA - c/ 2 quartos, sala c/ sacada, garagem. RS 370,00
656 - QUITINETES NOVAS - VILA NOVA c/ quarlo, bwc, eozinha/lavanderia. RS180,00
657 -APTO - ED. FLORENCA (calcadã01e/ suite, 2 quartos, sala c/ sacada, dep.
empregada. RS 580,00

.

658 - SALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO - RES. ROYAL BARGe/ 18m2. RS
300,00
664 - SALA COMERCIAL ( 1!pis01- VILA LALAU - c/300m2, estacionamenlo na

frenle. RS 670,00
677 - SALA COMERCIAL - ED. MARKETPLACE - CENTRO c/40m2. RS 270,00
684 - SALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO (R. EXP. CABOHARRYHADL/CH1 c/
50m2. RS 280,00

.

. 685 - SALA COMERCIAL TÉRREA - BARRA DO RIO CERRO -IDEAL PARA
CONSULTÓRIO DENTÁRIO c/70m2, 2 ambienles. RS 300,00
686 - SALA COMERCIAL NOVA - ED. TOWER CENTER - CENTRO c/ 65m2, c/
cozinha, garagem. RS 400,00
688 - SALA COMERCIAL NOVA - CENTRO (ao lado Wisdom) c/ 123,88m2. RS
580,00
690 - SALA - BARRA DO RIO CERRO (ao lado desp. Zanluc!U.eom m, 1 bwe. RS
270,00

.

8Ó6 - GALPÃO - BARRA DO RIO CERRO - c/363m2, terreno c/530m2, c/ ligação
trifásico. RS 700,00
902 - TERRENO - CENTRO (ao lado Divillex1 c/800m2. RS 500,00
903 - TERRENO - CENTRO (ao lado Wisdom1 c/500m2. RS 300,00

VENDAS:

3058 - CENTRO - APARTAMENTO - ED. MAGUILÚ·
, 2 quo rIos . área úlil: 64,2968m2. RS 45.000,00

MENEGOTTI- cl 140m2, 3 quartos, não tem

garagem. RS 49.000,00

1191 -ILHA DA FIGUEIRA - SOBRADOc/ 240m2 - c/ suíte, 2 quartos,sala c/ sacada,
garagem e sala comercial no térreo. RS120.000,OO - Aceita outro imóvel.

1371- VILA RAU - CASA ALV. c/ área de 160m2, terreno c/ 450,OOm2 ( 15 X 30)·

suíte(por terminar) + 1 suíte + 1 quarto, garagem pra 02 carros. Varandas na frente e atrás do

casa. RS 70.000,00
2008 - CENTRO - TERRENO-c/240m2 (12 X 20). RS 35.000,00
2010 - CENTRO (excelente localizacão' - TERRENO - c/ 775m2
2272 - RIOMOLHA - TERRENO c/ 496,85m2 (13,30 x 38,00 x 36,67). RS

26.000,00
2072 - TERRENO - BLUMENGARTEN lic/ 481,85 m2. RS 23.500,00 -Aceito 40% de

entrada + 12 parcelas I

2078 - TERRENO - LOr. BELLA VISTA (próx. Champagnat'e/378,75m2 (15 x

25,75). RS,28.000,OO· Aceita 40% entrada + 12 parcelas
2092 - BAEPENDI- TERRENO c/ 420m2 (12 x 35). RS 40.000,00 - Aceita pequeno
pareelaménto.
2197 -ILHA DA FIGUEIRA (próx. Superm. Kasmierski' - TERRENO· c/304m2
(16 x 19). RS 20.500,00 .

"

2443 - SÃO LUís (próx. BelrArt' - TERRENO- c/377m2 (14,50 x 26(00). RS

22.500,00
4201 - GARIBALDI- CHÁCARA (terreno rural' - c/ 294.800,00 m2, com água. RS

85.000,00· Aceita carro, edsa na negociação.
3011- CENTRO (ED. JARAGUÁI- APARTAMENTO c/ 2 quartos. RS 65.000,00
3031- CENTRO -.APARTAMENTOIEd.lsabellae/ suite, 2 quartos, eozinha(mobiliada),
despensa e garagem. RS 88.000,00· Aceita troco por apto..até 50.000,00.
3052 - CENTRO - APTO NO ED. MENEGOTTl- c/140m2, c/3 quartos, dep.
empregada. RS 49.000,00
3353 - APARTAMENTO - VILA NOVA (JOIM MERCEDES) - 2 quartos. RS 44.000,00
4009 - CENTRO - SALA COML TÉ�REA - (calcadão'" c/ 122,96 "12 de área total. RS

60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

SÁBADO, 2 de agosto de 2003

Vende: Casa de madeira (3 dorrn.), 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 (1 suíte +

2 dorm), c!área 189m2, em terreno

de J.094m2• Rua Acre, 389.

Jaraguá Esquerdo. Preço: R$
172.000,00

Aluga: Casa alvenaria, 1 suíte + 2

qtos. Rua Preso Epitácio Pessoa, n°
1440 - Centro. Aluguel: R$ 500,00

CLASSI

Vende: Casa em alvenaria

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

Preço: R$ 65.000,00

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

Aluga: Apartamento contendo 2

dorm., sala, cOZ., lavand., bwc e

garagem. Rua João Planincheck

guá Esquerdo)Aluguel: R$ 330,00

CORREIO DO POVO 3

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

(Vila Lenzi). Preço: R$ 48.000,00

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

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

VENDE: Casa em alvenaria, contendo 1 suíte + 2

dormitórios, com área de 245 m',
Rua Thomaz F. de 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$
23.000,00
Casa em alvenaria (3 dorm.), c/ áréa de'45 m2, em terreno de 1.750 1'112.
Estrada Rio Molha. Preço: R$ 25.000,00 (Aceita carro/moto).
Casa em alvenaria (2 dorm.), c/ área de 70 m2, em terreno de 589 m2. Rua
Bertha Weege (Barra). Preço: R$ 40.000,00
Casa de madeira (4 dorm.), c/ área 110 m2, em terreno de 708 m2. Rua
José Theodoro Ribeiro (Ilha da Figueira). Preço: R$ 106.000,00

.

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveisnetuno�com.br/.imoveis-sc.com.br

Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSI1
'4 CORREIO DO POVO

.'

SÁBADO, 2 de agosto de 2003

Mude seu conceito de viver
,

.

, b� :".�

Garden� fÚJWer$
RESIDENCE

Lazer: Prédio:

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

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

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

INFORMAÇÕES: 370-9547

FINANCIAMENTO EMPREENDIMENTO
•

convlsa

LocalizllçiTo do Prédio: Rua Leopoldo lvIa tnse,
Perto do Clube Beira Rio.

70 meses para pagar
RS 15.000,00 entrada

saldo di re to c/ ti Cons tru tora

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

R MaredutlDeodoro da Fonseca, 972
ROylll Barg Ceutet - Jamgutí do SI/l- se

CONSTRU.
"Inovando Conceitos de Vida':

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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i REF 1107 - AMIZADE - R: ARTUR GUNTHER, 225
, COND. BAIRRO AMIZADE - APTO COM 2 DORM,
I BANH, SALA, COZINHA, ÁREA SERViÇO. RS
! 38.000,00
1
I�----------------�
J.

I REF 2398 . SÃO LUIS
.
j
j
!

R: JOSÉ NARLOCH, 1067 - SOBRADOALV, 550M2,
! PISO INFERIOR UMA RESIDENCIA C/ 1 SUíTE, 2
i DORM., BANH, DEMAIS DEP; E UMA SALA

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

I

REF 2405 - BARRA RIO CERRO - R: MARCOS
VALDIR GIROLLA, 450 - CASA ALV 140 M2, 1 SUíTE,
1 DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO 1600 M2.

R.S 140.000,00

REF 2356 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA
WEEGE -TERRENO 20 X 30 = 600 M2, 800 METROS
APÓS MALWEE. RS 40.000,00

n
;:a
m
n
1-1

N
�
'"
w·
I
W

COMPRA. VENDA
Atendimento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h30

• Aos sábados: 8h30 às 12h

REF 7005

REF 2415 - RIO MOLHA - R: ANNA KARSTEN,
REI 3111 - SÃO LUIS - R: EDSON CARLOS 175 - CASA ALV, 90 M2, 3 DORM, BANH, G,ARAGEM.
GERENT - TE�RENO 323 M2. RS 18.000,00 RS 30.000,00

SOBRADO ALV 287 M2. 1 SUíTE C/ CLOSET, 2 DORM,
REF 3210 _ JGuÁ ESQUERDO _ R: JOÃO CARLOS

SACADA, 2 BANH, GARAGEM 3 CARROS 330 M2. RS
180.000,00aceita apto até RS 130.000,00 STEIN - TERRENO 457,42 M2. RS 35.000,00

RESTAURANTE/PIZZARIA NA ÁREA CENTRAL
COM ESTACIONAMENTO, TODA EQUIPADA,
ÓTIMA FREGUESIA, PONTO JÁ TRADIClOfV\[ .

VENDE POR MOTIVO DE MUDANÇA DE CIDADf
VALOR RS 60.000,00 (NEGOCIÁVEIS)

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

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

Aluguel
REF 9016 - JGUÁ ESQUERDO - R:

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

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

COMERCIAIS 70 M2. RS 350,00

REF 2391 - AMIZADE - R: CELESTINO DEPINE-
CHAMPAGNAT - CASA NOVA 220 M2: 1 SUíTE C/ REF 2408 - JGUÁ ESQUERDO - R: LUIS REF2268-CENTRO-R:DOMINGOSDANOVA

CLOSEr, 2 DORM, 2 BANH, GARAGEM 2 CARROS. RS CHIODINI,36 - CASAALV,3 DORM, BANH, GARAGEM - CASA ALV, 266 M2. TERRENO 420 M2. RS
130.000,000 2 CARROS. TERRENO 450 M2. RS 88.000,00 190.000,00

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

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

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

REF 2366 VIlA NOVA R: ANDRE CRoSlNO MAGAlHÃES, 40
- SOBRADO ALV, 350 M2, PISO SUP. 1 sUÍTE COM HIDRO, 2
DORM, 2 BANH, SAlA ESTAR/JANTAR, COZINHA, DESPENSA,
SAlA TV, SACADAS. PISO INF. SAlA GINASTICA, SAlA JOGOS,
SAlA TV, CHURRASQUEIRA, lAVAND, lAVABO, DESPENSA,
GARAGE 2 CARROS. lERRENO 495 M2. RS 270.000,00

REF 3017 � GUARAMIRIM - R: LTO RAUSISSE; . REF 2393 - TlFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH, ALUGUEL - REF 9032 - CASA ALV, 1 SUíTE C/
VÁRIOS LOTES, DIVERSOS TAMANHOS COM VALORES 1482-CASAALV139M2, 1 �ulTE, 2DORM, BANHSOCIAl, BAN HEI RA HIDROMASSAGEM, 2 DORM,
A PARTIR DE RS 16.000;00 GARAGEM.TERRENO 350 M2. RS 73.000,00 GARAGEM 2 CARROS. RS 450,00

REF 3230 - BARRA RIO CERRO - R: EMMÀ
SCHADE MARQUADT. TERRENO 400 M2. REF 3224 - CHICO PAULA - R: LATERAL JOSE

RS 18.000,00 POMIANOWSKI- TERRENO 400 M2. RS26.000,00

REF 3044 - VILA RAU - R: LTO FREIBERGER -

TERRENO 385 M2. R$ 5.000,00 ENTRADA +

56 X R$ 300,00

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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6 CORREIO DO POVO,

j"
i

R

t
i1

I
I
j' São super descontos e prazos
!, SURPER FACILITADOS!

r Cozinhas e dormitórios
� planejados em 10 vezes sem entrada.

li Aproveite o mês de agosto e decore

I seu quarto, sua cozinha sua sala•••••••

I -----������- ��� �� ���_�...- -�------..--I

Leoni
imõ,\, ilS

CRECI - 1959-0

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

275-0606

GOMES
........._....__",_.. ELETROMÓVEIS

A

Agosto.é es
deAniversário!

SÁBADO, ,2 deagosto de 200\�

SAIA DO ALUGUEL!

Adquira seu lote com segurança!

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 



CORREIO DO POVO 7103 r

_,ASADO, 2 de agosto de 2003

o EDIFíCIO TOPÁZIO I�· SIS'rl�)ll\.;I .,; ,

. DE CtlNDOMINIO .

é O primeiro
com 7 andares

de Guaramirim,

possui ar

condicionado

'tipo Split.
E este é o

3° EDiFÍCIO EM 2003 ,

que a Futuro está

entregando
as chaves.

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CLASSI

Creci 1749-J

itet. 5321- Água Verde - Casaalv. C/
232,10m2 - suíte + os dorm - 02
bwc - terreno cl 434,00m2 ( 14 x 31)
- R$145.000,OO ou R$121.000,OO
entrada + SD R$24.000,00 - parcela
R$474,00aomês-CEF(aceita imóvel
menorvalor como parte pagamento)

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

REPRESENTACÕES IMOBILlARIAS LTOA.

Veja as fotos detalhadas no site
www.iteiven.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$70.000,00 entrada + SD

Ret. 5340 - Amizade - Casa alv, cl
200,00m2 - 03 dorm - 02 bwc - Terreno

cl 608,00m2 (16 x 38) - R$125.000,00

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

dorm - 02 bwc - de, empregada -

.

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

R$145.000,00

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

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

R$66.000,00

5260 - SÃO LUIS - Sobrado cl
400,00m2 - suíte + 03 dorm -

bwç + quitnet cl 54,00m2 +

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

'

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

(18 x 25) - R$35 ..000,00

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;00

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

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

Ret. 4342 - Amizade - Ed, Res.
Amizade - apto cl 03 dorm - bwc -

R$49.000,00 ou R$30.000,00
entrada + SD R$19.000,00 - parcela,

R$291,00 aomês

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 -lARAGUÁ ESOUERDO

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

Terreno cl 826,00m2 -

R$340.000,00

Ret. 4341 - Centro - Ed. Miner - apto
cl 102,00m2 - 03 dorm - bwc -

R$45.000,00

2482 - Lot. Blumengarten II - Lotes cf 334,13m2 - R$23.50.o,.o.o
2483 - Lot. Bella Vista - Lotes cf 378,75m2 - R$28.q.o.o,.o.o
2516 - Lot. Versalhes II - cf 644,00m2 - R$36 . .o.o.o,.o.o
2527 - Champagnat - cf 672,00m2 - R$58 •ooo.oo
2497 - Barra - t.ot, Siewerdt - cf318,50m2 - nsza.ooo.oo
25.03 - Barra - t.ot, Miranda - cf350,00m2 -, R$12.5.o.o,.o.o
25.04 - Barra - Lot Dona Verônica - cf 360,00m2 - R$2.o . .o.o.o,.o.o
2519 - Barra - cf 767,00m2 - R$36 . .o.o.o,.o.o
2447 - Rio Molha - cf 103,749,00m2 - R$7.o . .o.o.o,.o.o
2362 .;., Nereu - BR 280 - cf 400.000,00m2 - Negociável
2496 - Centro - cf 1.218,87m2 - R$37.o . .o.o.o,.o.o
25.02 - Centro - cf 512,10m2 - R$65 . .o.o.o,.o.o
25.05 - Centro - cf 637,50m2 - R$135 . .o.o.o,.o.o
253.0 - Centro - cf 1. 778,00m2 - R$48.Q.o.o,.o.o
25.0.0 - Czerniewicz L cf 406,OOm2 - R$26 . .o.o.o,.o.o
2517 .!. Czerniewicz - cf 557,80m2 - R$3.o . .o.o.o,.o.o
2525 - Estrada Nova - cf 565,16m2 (cornl- esq)- R$29 . .o.o.o,.o.o
2529 - Cond. Azaléias - cf 786,60m2 - R$55 . .o.o.o,.o.o
2534 - Jardim São Luís - cf 325,00m2 - R$23 . .o.o.o,.o.o (Caie)
2532 - Lot, Casa Nova - cf 336,76m2 - R$12 . .o.o.o,.o.o
2533 - Lot, Miranda - cf 325,00m2 ;- R$13.8.o.o,.o.o
2515 - Rio da Luz I - cf 7,925,00m2 - R$14.o . .o.o.o,.o.o
2526 - Vila Lalau - cf 13.110,00m2 - as iso . .o.o.o,O.o
2535 - Lot. Renascença - cf 581,00m2 - R$32 . .o.o.o,.oO
2539 - Lot, Bluernnqarten II - esq, cf 461,85m2 - R$ 25.5.0.0,.0.0
2538 - Lot. Versalhes II - cf 474,58m2 - R$ 35 . .0.0.0,.0.0
254.0 - Centro - cf 833m2 - comi (próx. Kolhbach) - R$ 98 . .0.0.0,.0.0
Z541 - Jaraguá Esq. - Lot Campo Sampiero - cf 427,50m2 - R$26.000,oo
2542 - Centenário - cf 320,63m2 -, R$25 . .o.o.o,O.o

Ret. 5345 - Vila Baependi - Casa alv.
cl 228,00m2 - suíte + 02 dorm - bwc
- cozinha e lavanderia cl móveis -

Terreno cl 310,00m2 <. R$138.000,00

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

- suíte + 02 dorm - 02 bwc -

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

R$127.000,00

Ret. 7021-1araguá Esquerdo - Imóvel
comercial e Industrial - galpões cl
1,700,00m2 + casa alv, c/200,00m2
- Terreno cl aproximadamente
8.272,00m2 - R$1.200.000,00

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

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

COO 446 - CAMPO SAN PIERO - RESIDENCIA EM
ALTO PADRÃO 364,00M2 - J 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 479 ..., AMIZADE - RESIDENCIA com J suite, 2

quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor
RS 78.000,00

Terrenos:_
Vende-se terreno localizado no bairro Vila
Nova medindo 18,00 X 27,50m. ao preço
de R$ 35.000,00-

Vende-se terrenos na rua Bahia cujos os

preços varia de acordo com a medida

escolhida ..

Vende-se vários terrenos localizados ao

lado do CAIC medindo em média de 12,00rri .

x 25,00m e 13,00m x 25,00m - prontos
para construir ao preço de R$ 25.000,00
cada.

Vende-se terrenos localizados ao lado da

UNERJ, prontos para construir medindo

14,50m x 29,00m ao preço de R$
35.000,00- negociáveis.

Vende-se terreno medindo 425,00m2,
localizado no bairro Vila Nova, ao lado do

Fórum, ao preço de R$ 53.000,00-
.

Terreno próximo ao mercado Breithaupt
no bairro Vila Nova, medindo 15,00 X

30,00m. valor R$ 60éOOO,00-

Vende-se 04 terreno, defrente par a Rua

Olívio Domingos Brugnago medindo
430m2 cada, preço individual R$
80.000,00-

Vende-se 02 terrenos de esquina medindo

440m2, cada, próximo a Ciretran, R$
58.000,00 - cada-

Vende-se um terreno no centro ao lado do

Ginásio de Esportes, medindo 700m2; ao
preço de R$.110.000,00-

Vende-se terreno no bairro Czerniewicz,

COO 453 - CZERNIEWICZ - SOBRADO medindo 285,OOm2 - J

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

COO ,345 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO. novo, J suíte
com doset e hidro, sala intima, sacada, 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas,
cozinha, lavanderia, área de festas, garagem - ValorRS 120.000,00

próximo ao PAMA, medindo 442m2, ao preço R$
40.000,00-
Vende-se um terreno no bairro Centenário em

declive, medindo 3.000m2, com frente para a

BR-280- R$ 200.000,00-

Apartamentos:-
Vende-se apartamento no edifício Jacob

Emmendoerfer ao preço de R$ 65.000,00, na

rua Domingos da Nova.

Vende-se apartamento no edifício PHOENIX ao

preço de R$ 110.000,00 - com 01 suite, 02
quartos, banheiro social, sala, copa, cozinha,
lavanderia, garagem.-

I

Vende-se apartamento no edifício TOWER CENTER

inacabado, com 01 suíte, 01 quarto, um banheiro,
sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem, R$
75.000,00 - negociável-

Vende-se apartamento Edifício Vila Nova, com 03

quartos, banheiro, sala, copa_] cozinha, lavanderia,
garagem - R$ 55.0000,00 - Negoclávet-
Vende-se apartamento no Edifício Morada do Sol,
com 01 suíte, 02 quartos, 01 banheiro, sala,
capara, cozinha e lavanderia mobiliada, garagem,
R$ 100.000,00 -

Vende-se apartamento no Condomínio Amizade,
com 02 quartos, 01 banheiro, sala, copa, cozinha,
lavanderia, garagem, R$ 36.000,00 -

Casas:-

Vende-se uma casa localizada próximo. ao centro
medindo 140,00m2, contendo 03 quartos, 02

banheiros, sala, copa, cozinha mobiliada,
lavanderia, garagem para 02 carros, dispensa,

COO 459 - VILA NOVA .: RESIDENCIA em alvenaria - J suíte, 3
quartos, 2 salas" copa, cozinha mobiliada, lavanderia, 2 banheiros, 2 vagas
de garagem, piscina, área de festas com churrasqueira e sacada, dispensa,
dep. de empregada - Valor RS 140.000,00

COO 063 - NOVA BRASILlA - RESIDENCIA em alvenaria com J
suíte, 2 quartos, 2 salas, copa/cozinha, lavanderia, 2 banheiros, terraço,
garagem, sala comercial- Valor RS /00.000,00

mais área de festa, toda murada, com portão
eletrônico ao preço de R$ 65.000,00 - Negociável
- PROMOÇÃO DA SEMANA-

Casa de alto padrão, fino acabamento, com

320m2, contendo, 01 suíte, 02 quartos"
escritório, 01 banheiro, sala em dois ambientes,
copa, cozinha, lavanderia, dispensa, garagem
para 02 garras, áreas de festa com Piscina com

CASCATA, 01 banheiro, mais uma área com Adega,
sala de jogos, banheiro, etc. Preço R$
240.000,00 - NEGOCIÁVEL- ACEITA-SE,
apartamento, carros, casas, terreno etc.
Casa no bairro Czerniewicz, contendo 180m2,
com 04 quartos, 03 salas, escritório, copa

cozinha, lavanderia, 02 banheiros, garagem para
dois carros, área de festas, dispensas, averbada,
preço - R$ 75.000,00 - aceita-se terreno -

negociável-

Casa com Champagnat, com 18Óm2, com 01 suíte
,

com Closet, 02 quartos, 02 banheiros, sala íntima,
.

sala em dois ambientes, cozinha mobiliada,
lavanderia, área de festas, garagem, toda murada,
portão eletrônico- averbada- R$ 150.000,00 -

Casa no bairro Centenário (I) próximo ao DG DA

WEG, com 250m2, com 04 quartos, 03 banheiros,
duas salas, copa, cozinha mobiliada, área de

festas, depósitos, área comercial, consultório,
terreno todo murado, etc. R$ 120.000,00-

Casa com 280m2- Bairro Rio Molha, com 01 suíte,
02 banheiro, 03 quartos, 02 salas, copa, cozinha
mobiliada, lavanderia, garagem para 02 carros,

Piscina, área de festa, dispensas, etc- entrada
R$ 85.000,00- mais financiamento.

Casa no bairro Czerniewicz em dois pisos, sendo
a parte térrea toda Comercial, excelente ponto,
parte superior com 03 quartos, 03 banheiros,
sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem para 02

COO 469 - JARAGUA ESQUERDO - RESIDENCIA em

alvenaria, J suite, 2 quartos, sala, éopa, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem, dispensa, área de festas com churrasqueira - Valor RS
B5.000,00

COO 470 . CZERNIEWICZ - SOBRADO COMERCIAL E
RESIDENCIAL· sala comercial medindo J J O,OOm2 + apto com

3 quartos, 3 banheiros, sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem -

"

carros', depósito etc- preço - R$
170.000,00 -, Negociável- Aceita-se

terreno, apartamento de menos valor-

Casa no bairro Czerniewicz, medindo

175m2, com 03 quartos, 02 banheiros,
sala, copa, cozinha, lavarideria, dispensas,
churrasqueira, garagem, em anexo um

excelente galpão com 240m2, um ponto
comercial para pequena indústria, tudo por
R$ 180.000,00 - Negociável-

Casa no bairro Czerniewicz, com estrutura

para 02 pisos medindo 85,00m2, com 02

quartos. banheiro, cozinha, copa,

lavanderia, amplo terreno - preço
65.000,00 - Negociável-

Casa no bairro Ilha da Figueira, inacabada
com 65% acabada, medindo 180m2, com
01 suíte, 02 quartos, 01 banheiro, sala,
copa, cozinha, sala de TV, garagem- R$
75.000,00 - Negociável-

Casa no bairro Ana Paula II de madeira,
com 03 quartos, sala,' copa, cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem- murada -

Preço - R$ 23.000,00 - negociável-

Casa no bairro Amizade, com 130m2, 04
quartos, sala, copa, cozinha, 02 banheiros,
lavanderia, garagem um depósito- R$
53.000,00 - negociável-

Casa de madeira no Ana Paula III, com
80m2, toda murada terreno com 350m2,

.

entrada R$ 17.000,00 mis 20 parcelas
fixas de R$ 200,00-

Casa no loteamento Santo Antonio com

03 quartos, 01 banheiro, copa, cozinha
Preço - R$20.000,00-

Departamento Jurídico Deja Imóveis
Drl!. Maisa R. de Moraes Inella - OAB 15940 - Telefone: (47) 275-0037. .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Creci 0418-J

Vendas
(jff'" Terrenos com 480m2, Loto Juventus.

R$ 25.000,00 ou entro + parco
1:;1' Terrenos com 420m2, bairro Amizade.

R$ 12.000,00 + pare.
ar Terreno com 329m2, Lot. Zanguelini.
R$ 3.000,00 + 60 x R$ 250,00.
<li" Terrenos entre Champaqnat e Versalher
com 388m2• R$ 25.000,00 ou entro + pare.

(jff'" Terreno com 420m2, pr6x. Rodoviária.
R$ 40.000,00 ou entro +Parc.
(jff'" Apartamento com 3 dormitórios, centro.
R$ 49.000,00.
<Jf' Chácara à 100m da Igreja Nossa Senhora do
Rosár!o - Rio Molha - c/200.000mz. R$ 80.000,00
<li" Chácara à 600m da Igreja Nossa Senhora do
Rosário - Rio Molha - c/335.000m2• R$ 90.000,00

MORENO QUEÉSEU!

Parcelas a partir de R$ 110,00
Créditos de R$ 10.000,00 à R$ 120.000,00

Com autorização do Banco Central

INFORMAÇÕES: (47) 9981-3627 cf Paulo - Qualquer horário

CORREIO DO POVO 11

"irC: II..

A fHOEfLfÁ'RfA CAHPEÃ
... CASA de ALVENARIA com ÁREA de 160,00 M2, CONTENDO 01 SUíTE, 02 QUARTOS,

SALA, COZINHA, BWC, GARAGEM PARA 02 VEíCULOS. TERRENO COM 450,00 M2.

lOCALIZADA NA RUA RODOLFO KLlTZKE, PRÓXIMO AO SAMAE, BAIRRO VILA RAU.

R$ 72.000,00 (ACEITA-SE TERRENO ATÉ R$ 20.000,00 NAS PROXIMIDADES DA VILA RAUl.

... 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 MINAS GERAIS PRÓXIMO A MARISOL S/A, BAIRRO

CENTRO NORTE EM SCHROEDER.

R$ 22.000,00.

... CASA de ALVENARIA com ÁREA de + ou - 70,00 M2, CONSTITUíDA DE 03

QUARTOS, SALA,
.

COZINHA, BWC, LAVANDERIA, GARAGEM. TERRENO COM 450,00 M2.
LOCALIZADA NA RUA ELPíDIO MARTINS, PRÓXIMO AO COLÉGIO GIARDINI LENZI, BAIRRO VILA

LENZI.

R$ 55.000,00.

... CASA de ALVENARIA com ÁREA de 148,00 M2, CONTENDO 01 SUíTE, 02

QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, GARAGEM PARA 02 VEíCULOS. TERRENO DE ESQUINA COM

528,00 M2 TODO MURADO. LOCALIZADA NA RUA ONÉLlA HORST, BAIRRO VILA LENZI.

R$ 100.000,00.

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

E-mail: imobgarcia@brwnet.com.br

2000 - VILA RAU .

casa de alv. c/
117 ,OOm2 e terreno

c/2.407,OOm2.
Próx. a Unerj, a 3 km

do centro, ótima

E"t!l§!!!
1031 - ESTRADA NOVA - Terreno Lol. Primavera, c/ 469,35m2
1036 ··ILHA DA RGUEIRA • R: Sergipe, lerreno eI 21.331, 16m'
1040· ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406,00m2
1041 • ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Felix Richert, 406,OOm2
1045 • NEREU RAMOS· tot. Zanguelini, área de 391,00m'.
1046 • NEREU RAMOS· tot. Zanguelini, área de 321 ,00m2.
1048 • NOVA BRASILIA • Rua José Emmendoerter, terreno eI 484,50m2.

.4m��'!l'
2002 - AMIZADE - tot. Versalis II, casa alv. r:J t50m' . terreno de 450m'
aceita nego cf sala comi. no centro da cidade valor a combinar
2013 - NOVA BRASIUA - r:J área de 200m' . terreno eI 1200m2, aceita apto menor valor. R$16O.000,00
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. Terreno de 450m2. R$ 116.000;00
2031 - CZERNIEWICZ - ótima localização, eI·t55,OOm2 R$ 120.000,00
2034 -ILHA DA FIGUEIRA - R. Domingos Rosa, 302, eI 326m2 R$ 120.000,00
2035 - BARRA DO RIO CERRO - mini·chácara, eI lerreno de 2900m2 e casa r:J 87,50m' R$ 75.000,00

I2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv., eI 176m', lerreno eI 450m' R$ 45.000,00
2065 - VIEIRAS - R. Walmor Rolando Muller· Casa Misla (;J t30,OOm' e terreno r:J 364,00m'. R$ 35.000,00 e
2070 - NEREU 'RAMOS - R. Maria M. L. Santana, sobrado r:J t86m2 e terreno r:J 350m' R$ 70.000,00

I2071 - NEREU RAMOS - R. Julio Tissi, Cf 210m2 e lerreno r:J 450m'. Aceilo apto menor valor. R$ 90.000,00
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin, eI 100m2 e terreno c/ 36O,72m2, aceilo apto R$ 25.000,00

I
2081 - R. Prefeilo Waldemar Grubba - Servidão - lerreno r:J t600m' e casa ri 98m'. R$ 80.000,00
2082 - JOÃO PESSOA - R. Francisco Panslein - terreno r:J 336m' e casa eI 170m2, aceila neg., R$ 65.000,00
2084 c CENTRO - R. Uruguai. Terreno r:J 360m2 e censtr. CI 202,00m'. R$ 200.000,00
2086· TIFA MARTINS· R. Fredolina Martins n' 311, ler. CJ 720,00m' casa eI t60,OOm2 e ed. r:J 50,OOm2 R$ 45.000,00

acena casa em Barra Velha
.

I2087· TIFA SCHUBER· R: Exp. Ewaldo Swartz, t38t, terreno eI.560;00m2 e casa eI 240,00m2. R$ 80.000,00
2091 - CENTRO - R. Erich Mielke, 63, terreno c/480m2 e casa r:J 170m2.. R$ 110.000,00
2092 • TlFA MARTINS· R: Paulo Leoní, terreno c/325,OOm2, casa r:J 45,37m2 R$ '30.000,00 I2094 • VILA LALAU • terreno c/ 875,00m2 e casa eI 123,00rl)2 R$ 75.000,00
2097· JGUÁ ESQUERDO ·Rua Antonto Macedo, Terreno r:J 360,OOm2 e casa r:J 135,OOm2. R$ 85.000,00 I2099· GUARAMIRIM· R:·28 de Agoslo· Centro- Terreno r:J t.400,OOm2 e casa r:J 244,00m' R$ 180.000,00
2100 ·ILHA'DA FIGUEIRA· Morro Boa Visla . Terreno ct 1015,OOm2 e casa r:J tOO,00m2 R$ 22.000,00

li21015;0<;;N���r � ���:���rme Weege, ólima locaüzação • irróvel resid., r:J cemercial. Sobrado eI 700m2 e

terreRn$o 1e15.000'00
.

2103· VILA RAU • Rua 366 • Terreno r:J 450m2. Casa de madeira de 60m'.
2108 • TRÊS RIOS DO SUL· Rua Feli, R�hert, sobrado comI., eI 336,()()2 e terr. eI 384,00m'. R$ 80.000,00

I2122· TRÊS RIOS'DO SUL· casa em alv. r:J 142,00m' e terr. r:J tO.B80,00m' R$ 300.000,00
2124· ÁGUA VERDE· Rua Frederique b. Henque, lerreno eI 367,50m' e construção r:J 175m'. R$110.000,00

-

.

2126· VILA RAU • Rua Joaquim Nabuco, casa r:J 92m' e lerreno r:J 300m2. R$ 43.000,00
2127· RIO MOLHA· Rua Leocádio Cardoso da Silva, casa r:J 92m' e lerreno r:J 323,75m'. R$ 48.000,00
2129· VILA LALAU· casa de alv., r:J t42m2 e lerreno r:J 594m'. R$ 88.000,00
2132· JARAGUÁ ESQUERDO· Campo Sampiero I, casa r:J 127m' e edícula de 70m'. R$ 115.000,00
2133 • GUARAMIRIM • Casa r:J t30m2 e lerreno r:J 300m2." R$ 60.000,00
2137· NEREU RAMOS -. rua Maria Madalena Lopes Sanlana, terreno r:J 412,50m2 e casa r:J 98,93m' R$ 45.000,00
2141 • OURO VERDE· Rua João Mass, casa r:J 110m2 e lerreno r:J 322m'. R$ 40.000,00
2142 • VIEIRAS· R. Guilherme Koeler, Cosnlr. 140m2 masi um aedícula de 80m2 e terreno com 650m'. R$ 80.000,00
2147 ·ILHA DA FIGUEIRA - casa de alvenaria em construção com 113m2 e terreno com 450m2. R$ 38.000,00

(vende ou Iroca por outro imóvel)
'2149 • VILA RAU • R. João da Cruz e Souza, uma casa com 90m2 e outra com 70m2. Terreno r:J 360m2
2150 • JARAGUÁ ESQUERDO· R. João Cartos Slein, casa de avenana r:J 100m' e lerreno r:J 488m2

aIf[�Ir�\s MERCEDES· Apto Vila Nova
3039 • CENTRO· Edifício Barão
3044 • CENTRO· Cristiana Monique

• Condomlnlo Leulprechl

R$ 12.000,00
R$ 100.000,00
R$ 16.000,00
R$ 16.000,00
R$ 13.000,00
R$ .11.000,00
R$ 38.000,00

(em corst.)

R$ 32.000,00
R$ 45.000,00

R$ 26.000,00+ financ.
R$ 65.000,00
R$ 53.000,00
R$ 60.000,00

10· Padaria com equipamenlos, construção de t85m' e terreno com 634,50m2. R$ 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Engetec

� ÁGUA VERDE
, Vende-se uma casa. RS 42.000;00
� AMIZADE
, Lot. Blurnengarden, cf 364 m'. RS 23.000,00
* Lot. Papp - Casa de 500,OOm' cf terreno de
1.495,OOm'. RS 360.000,00
, Terreno cf 7.2011,00 m' frente p/ o asfalto,
R� 90.000,00
� BARRA
, Casa em alv., na Rua Berta Weege, 1637. R$
58.000,00
, Terreno na Rua Camila Andreatta, RS 30.000,00
, Casa mista, rua Ana Karsten, 184. RS 45.000,00
, Vende-se mini chácara éf 1 casa alv., terreno cl
9OOm'. RS 40.000,00

'

� CENTRO
1057 - Casa em alv., cf 191,56m' e terreno cl
1.050m'. Semi-acabada.
RS 150.000,00
, Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo da Silva - c/:
suite + 1 qtc. - RS 61.000,00
, Apto. Ed. Lernprecht - Rua José Emmendoerfer,
cl 2 qtos e demais dep. - RS 55.000,00
• Apto Ed. Schiochet, 22 andar. RS 87.000,00
* casa em alvenaria, rua Exp. Antonio Carlos Ferreira,
cf 2 suítes, 2 qtos e demais dep .. RS 400.000,00
, Apto cobertura Catarina Enching cf 300m', cl
2 suítes, 2qtos, e demais dep. Valor a

combinar.Aceita-se carro ou terreno.
� CHICO DE PAULA
'casa de alv., cf 130m' e terreno cf 454m',
Rua Joaquim Francisco de Paula, 2358 - 4 qtos,
sala, copa, coz., lav., 1bwc, garagem. R$
45.000,00

.

� CZERNIEWICZ
1021 - Terreno Rua Roberto Ziemann (prôx,
Canarinho) cf 2.548,91, 32x24,80 - R$
250.000,00
1022 - 2' casas com terreno de +- 650m' - R$
90.000,00
, Casa em alvenaria, cf suíte, 2 qtos e demais dep.
RS 110.000,00
� GARIBALDI
, Sítio, local Ribeirão Cacilda, Rua Vitor

Schaldam, área de terreno c/ 85.800m', c/ 2

casas de madeira. R$ 65.000,00. Aceita-se carro

até 10.000,00. Próx. ao Marcado Furlan
� GUARAMIRIM
'VILA PROGRESSO - Casa cf 144m' e terreno cl
375m' - Rua Exp. Manoel F. Correa, 11.
, CÊNTRO - Terreno local nobre cf 460,OOm'. R$
22.000,00
, CENTRO � Casaem excelente estado CI')270,OOm'. RS 110.000,00
, CENTRO' Casa cf 170,OOm', terreno cl
460,OOm'. RS100.000,00
, AVAí - Terreno c/ 360,OOm' e casa cf 133,OOm'.
RS 85.000,00
� ILHA DA FIGUEIRA
1006 - Casa alv., Rua Mathias Rysan, próx.
Posto Pérola, área cf 435m' e construção com .

104m', 3 qtos, sala, bwc, lav. RS 70.000,00
1100 - Casa em alv., cf área de 160m', terreno cl
450m', cf divisão interna, 3 qtos, sala, copa, COZ.,
área de festas cf chur. e gar. Rua Pe. Donato, 318

- Ilha da Rgueira. RS 65.000,00
• Terreno cf 450,OÓm'. RS 32.000,00
• Casa em alvenaria, rua 426 ;'2 172, próx. Posto
Saúde. RS 70.000,00
* rua Luis Bortolini .531, área de 212m', contendo 3

,

qtos, 2 salas,1 COZ., lav., 2 OWC, área festa, garagem
p/ 2 carros. R$ 75.000,00 .

� JARAGUÁ ESQUERDO
, Apto, rua Bahia, próx. Madri. R$ 58.000,00
� JOÁO PESSOA
Área com 2.000m', frente para a rua principal,
em 40m. RS 25,000,00, em condições a combinar

� SCHROEDER 'I '

, Casa alvenaria, 196m', c/ 3 qtos. copa, COZ.,
sala, 2 bwc, garagem pf 3 carros, churrasq.,
murada. R$ 30.000,00
� TERRENOS
'Em frénte Cond. Azaléia, cf 800m'. R$
28.000,00
'Dentro do Cond. Azaléia. RS 32,000,00
'R: Arduino Pradi, cf 450m'. RS 27.000,00
'Próx. Prefeitura, cf 417m'. RS 37.000,00
'R: João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, c!
480m'. RS 36.000,00
'Em frente Estádio João Marcatto - Jguá
Esquerdo, c/297m'. RS 19,500,00
'R: Adolorata Davi Pradi, cf 450m'. R$
28,000,00
� TRÊS RIOS DO NORTE

.•

'casa, bairro Santo Antonio, R$ 23,000,00
'casa alvenaria. RS 18,000,00 •

� TRÊS RIOS DO SUL
'casa alvenaria. RS 32.000,00 I
'casa em alv.(em frente Rodeio Crio!o) .RS
32.000,00
� RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE,
CHÁCARA- área de 57.500m'. RS 75.000,00

� VILA LALAU
, Casa em alv. cf 172.00m' e terreno de
675.00m'. RS 85.000,00
� VILA LENZI
, APARTAMENTO 4" andar- Mobiliado - Ed. Roresta

c/ 2 qtos e demais dep. RS 46.000,00
, TERRENO com uma área de 442,,28m', na rua

Epídio Martins. RS 18.000,00
� VILA NOVA'
, Casa em alvenaria, cf 3 qtos e demais dep,
R$ 45.000,00 + flnan.
� VILA RAU
, Casa de alv. com 110m'. RS 55.000,00

Fone/Fax: (047)
370"'0919/370-081,9

E-mail: enqetecjtãzee.com.br

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@jardimjarpgua.com.br

(")
:::o
m

(")

Z
10

U'I
"""
)'.J
I

'-HÁ 22 ANOS GARANTINDO BONS NEGÓCIOS

Centro: ótima casa em olv. cl área
total de 505,00m2, suíte + 03 derm,
04 salas, 02 banheiros, cozinha com

armários sob medida, área serviço,
dispensa, dep. empregada,
garagem pi 04 carros, área de festa
com churrasqueira, piscina e jardim
- terreno cl área de 4.557,00m2•
(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 1 a linha em todo
apartamento
soleiras de granito nas portas de
entrada, cozinha/saias
janelas de alumínio anodizado cor

champagne

com forro em gesso rebaixado
Nicho p/ condicinador de ar na
suíte e nó dormitório 2
Vistas e rodapés de madeira 7mm
'em meia-esquadria
2 vagas de garagem

OPORTUNIDADES: - WaLa/au: (próx Mariso/J--casamislB

c/éres 80,00ni, terreno 430,00ni
- R$ 58. 000,00.

.

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

esquina 500,00m2 - R$
67.000,00.
-Vila Rau: {próx. UNERJ)-duas
casas em alv. c/área 70,oOni e
45,00ni, terreno 650,00ni - R$
70.000,00.
-VilaRau: {próx UNERJ)--cjárea
200,00m2; terreno 500,00ni
R$ 85.000,00.
-VilaRau: {PJÓX UNERJ)--cjárea
150,00ni, terreno 500,00ni
R$ 95.000,00.
-Ilha Figueira: (oróx WEGIl}-C/
área 150, OOni, terreno esquina
500,00ni - R$ 65. 000,00.
-Jguá' EsC?uerdo: (próx.
BompaniJ--NovaC/área 85,00ni,
terreno 380,00m2 - R$'
65.000,00.
-JguáEsquerdo: (próx Urbano)
Nova c/área 100,00ni, terreno
380,00ni - R$ 65.000,00.
-Amizade: (próx. Salão
Amizade)-alv.c/área, 180,OOni,
terreno 650,00m2 - R$
40.000,00.
-Giardine Lenzi: (próx Colegio)
o/ área 150,00m2, terreno

380,00ni -R$ 75.000,00.

APARTAMENTOS:
-centro: (Ed.Gardênia) c/ área
80,00ni, 02dorm., 02sacadas-R$
45.000,00.
-centro: (Ed.Maguilu) c/ área
75,OOni, 02 dorm., todo em piso
cerâmico - R$48.000,00.
-centro: (Ed.CristianeMonique) c/
área 140,00ni, 02dorm. C/02 vagas
garagem - R$53.000,00.
-Centro: (Ed.Isabela) c/ área
130,OOni, suíte + 02 dorm., cozinha
mobili{Jda - R$ 78. 000,00.
-centro: (Ed.SChiochet) c/ áreá
155,00ni, suíte + 02dorm; cozinha
mobiliada - R$ 85. 000,00.
-Centro: (Ed.Da Alzira) c/ área
130,00ni, suíte + 02 dorm., sala c/
sacada - R$ 53. 000, 00.
-Centro: (Ed.Marajó) c/ área
135,00ni, suíte + 02 dorm., cozinha
mobiliada - R$ 65. 000,00.
-Centro: (Ed.Klein) c/ área

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

dorm., 02sacadas-R$130.ooo,oo.
-Ceatro: (Ed.Don Lorenzo) c/área
130,00ni, suíte + 02 dorm., cozinha

mobiliada�R$lo7.o00,.oO.
-Centro: (Ed.Riviera) c/ área
150,00ni, suíte c/ banheira, 02
vagasgaragem - R$ 105. 000,00.
-Centro: (Ed.Carvalho) c/ área
14o,00ni,. suíte + 02 dorm.,
cozinhamobiliada - R$95.000,00.
-Centro; (Ed.ImperiaIJ c/ área
267,00ni, suíte c/ banheira, 02
vagasgaragem �R$ 170.000,00.
-centro: (Ed.Florença) c/ área
15o,00ni, suíte + 02 dorm.,
cozinhamobiliada - R$130.ooo,oo.
-WaNova: (Ed.PortoBelo)C/área
zoo.oom', suíte+02 dorm., 04
vagasgaragem -R$145.ooo,oo.
-Vila Lalau: (Ed.Giovana) c/área
13o,00ni, suíte + 02 dorm., 04
sacadas - R$ 65. 000,00.
-Beependi; (Ed.BarteIJ c/ área
lo6,Ooni, suíte + o2dorm., novo
- R$ 58. 000,00.

TERRENOS:

-VilaNove: (Próx FORUM) c/éree
515,00ni (1Ix41)-R$30.ooo,oo.
-WaNova: (Próx IgrejaRainhaPaz)
c/ área 392,00ni (14x28) - R$
43.000,00.
-Centro: (Próx Kohlbach) c/área
9oo,ooni - R$30.000,00 (neg.).
-Baependi; terreno com. R:Bemado
DorbuschC/área 1.798,00rrl (30,50
fre,nte)-R$18o.0oo,oo.

Vila Nova (próx. ao FORUM)
bonita casa em construcão cl áre
21 0,00m2 - suíte + 02 dorm., sal
ampla, lavabo, cozinha, bwc-social

área serviço, garagem pi 02 carro

- terreno 40Q,00m2 - 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. WEG I/}
ótimo sobrado (semi-novol cl área

320,00m2 - suíte mobiliada + 02

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

serviço, dep. empregada, área de'
festa, garagem pi 02 corres, piso

superior mezanino - terreno cf
364,00m2 - Valor: RS 164.000,00

ou para locação RS 1.200,00
. (negociáveis) ..

Ilha elaRqueiro: Úlráx. PostoPérao) rosa em a�. (;órea 148,OOm'
-suíte r!banheira e daset + 02 quartas, 02salas, cozinha, órea
serviço, garagem, terreno esquina r! SOO,OOm' - Valor: RS
65.000,00 ou entrada de RS 40.000,00 + Fin.

Centro - ótima caso em umalocolizOção privilegiada próx. Duas
Rodas Industríal- com órea de 300,00m', suíte + 05 derm, 03
salas, 04 banheiros, cozinha com armórías, órea serviço, dep.
empregada, garagem pi02 corros, órea de lesto r!churrasqueira
- terrena 700,00m' - valar eremblner - aceita imóveis em

-

Florianópolis.
.

. Baependi-ótima casa em alv. r! órea 91,00m'-suite + 02
derm, sala, cozinha, banheira, órea serviço, terreno r! S80,00m'
t órea de festa de 70,00m'(com churrasqueira, banheiro, dep,
empregada), uma bonita piscina - Valor: RS 160.000,00 .

Obs: acerra apartamento no centro até RS 1 00.000,00 na negociação.

Amizade (orÓ)( SalãoAmizoc!e}-roso em alv. r!órea 160,OOm'
- 03 derm, sola; cozinha, 02 banheiros, órea serviço, garagem
- terreno 680,00m'- Valor: RS 40.000,00 (aceita entrada de

.
RS 25.000,00 + parcelamento)

LOCACÁO:

Centro: Cobertura (duplex) - Ed. Dianthus cl 400m2 - 02 suítes + 02
dorm., dep. empregada cl bwc, 03 salas, cozinha mobiliada, bwc-social,
lavabo, sacada coberta cl churrasqueira, área serviço, garagem pi 02 carros
- valor a combinar.'

.

Vila Rau: SobradoTérreo - cl 02 dorm., sala, coz, bwc, lavanderia, goragem
- RS 230,00 (próx. UNERJ).

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

Ilha Figueira: Bonita casa - cl suíte +·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-scdol;
lavanderia, garagem - RS 420,OQ (próx. Posto Cidade).

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 LO.CAÇÃO, COM CLlE�TES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Corsa, 4p, a.c., d.h. 02 branco G
Gol Special 01 branco G
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G
Honda NX 200 01 preta G
Gol Special, a.c. 00 branco G
Parati GTI 16v 99

.

vermelho G
Ka 99 prata G
Blazer DLX 99 branco D
Palio EL, cl ar 97. bordá G
Fiesta 97 cinza, G
Gol 1.0 compt. 97 branco G
Gal MI 97 vermelho G
Uno 96 branco G
Saveiro CL 1.8 96 branca G'
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G
Gol! GL compl, 96 azul G
Escort Hobby 96 azul G
Escort L - Euro 94 vermelho A
MB 709 carroçeria 93 vermelho D
Chevette DL 91 branco G
Pampa 1.8 90 verde G
Escort.L ' 89 verde G
F-l000 89 amarela D
Moto CB 450DX 88 cinza G
Gol GL 1.6

.

87 branco A
MS 1313 truque e baú 83 amarelo D

C'ol-rrl 'rélU1i":e 'ri'd e úl",r'oclâ

R$ 16.800,00
R$ 12.500,00
R$ 16.800,00
R$ 5.500,00
R$ 12.500,00
R$ 19.900,00
R$ 11.500,00
R$ 45.000,00
R$ 10.900,00
R$ 9.700,00
R$ 12.000,00
R$ 10.900,00
R$ 8.000,00
R$ 10.500,00
R$ 12.900,00
R$.15.500,OO
R$ 8.500,00
R$ 8.900,00
R$ 35.000,00
R$ 5.800,00
R$ 6.000,00
R$ 4.900,00
E# 19.800,00
R$ 3.500,00
R$ 4.500,00
R$ 45.000,00

"'fji"nâhciiãi':

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

ESCORT GLX, COMPLETO PRETO 2000

CORSA SEDAN PRATA 2000

MAREA WEEKEND ELX 2,0, 20V CINZA 1999

CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999

UNO 2P VERDE 1999

ESCORT GL C/ AR+DH CINZA 1998

ESCORT GL 4P 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 CLll.6 AZUL 1995

OMEGA GLS VERDE 1993

KADETT CINzA 1989

corsa Sedan + a.c. Cinza 03 G

Celta Prata 02 G
Vectra GLS comp. Vermelho 98 G

Vectra GLS compl. Verde 98 G
Corsa Super MPFI Branco 96 G

Kadett SLjE Cinza 90 G

VW

Gol Special Vermelho 02 G
Gol Special . Branco 99 G
Golf compl. + couro Branco 01 G

FIAT

Palio ED Vermelho 98 G
Palio EDX cj a.c. Verde 96 G
Uno Mille EP Preto 96 G
Uno ELX, 2p Bordo 95 G
Uno 1.5 Bege 88 A

FORD

Fiesta 1.0 Prata 98 G

RENAULT

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

Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e. 99
Palio EL 1.5 4p compl. 97 branco
Uno Mille 93 vermelho
Uno Mille, limp. desernb., 91 azul

VW
Gol MI 1.0, 2p, compl. 99 branco
Goll.0 94 azul met.

LO�US 94 azul
Go S, 1.6, álcool 85 prata
Apollol.8 92 bordo

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco
S-10 Deluxe, compl. 98
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme 97 verde meto
Vectra GLS, 2.0, cornpl. 97 verde met.
Vectra GLS 2.2, compl., ar digital 00 cinza
0-20, comp!. 95 branco
Monza SLE, 4p, compl. 93
Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelho
Kadett SL, desemb., Pers. 91 verde met.

FORD
Ka 1.0 00 branco
Escort .1.8, 16v, 4p, compl. - ar 98 chumbo
Escort 1.6 88 azul meto
Escort Hobby 1.6 93 bordô
Escort 1.8L 93 cinza
Escort GL 1.6, a.q, 95 cinza
Escort GLI 1.6, a.q., desemb. 95 prata
F-l000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermelho

Clio RN 1.0 16vcompl. Prata 01 G

".l�v,!,��m!J9:,W�l��MÂij;Gii@Â.,ª.O�·f':ij�lii��vl�iM�'JÂMGQAJ)Qi��l:'l

Oakota pick-up 6ciI. gas. 99 preto rnet,

Gal 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

Vectra GLS 2.0' 94 bordo meto

Escort hobby, g,as. 94 bordô

Kadett SL 1.8 93 prata meto

Escort GL, gas, 91 azul
Gol CL 91 prata
Gol CL, 1.6, gasolina 89 branco
CBX 450, gasolina 89 azul
Monza SLE, 1.8, compl. 87 bege
Voyage 1.6 gas, 82 cinza

Fusca 1300 78 branco'

Fusca 1300, gasolina 73 bege

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocms
neste _espaço!

FIAT PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00
Twister 02 vermelha cj partida, 22 dono

Tipo, 4p, compl.
'

96 Branco R$ 9.300,00 Uno4p 01 branco Golf, 4p, a.c., O.h. 95 azul

Uno Eletronico 4p 93 Verdemet R$ 6.900,00 Clio4p 00 prata comp/. Logus, 2p, comp. 94 prata
UnoCL 91 Verde R$ 6.500,00 CorsaWind 99 branco 2p

Vw Gol,4p 99 Branco R$13.200,OO EscortSW 98 bordô cornpl., 1.8, 16v Gol, 2p, comp. 97 bordo

. Passat, compl.+Aul.. 95 Cinza R$17.800,OO Vectra 98 branco comp/., GL, 2.0, GNV Gol, 2p, básico 96 bordo
Gol 94 Preto R$ 7.200,00 UnoSX,1.0 97 champagne 4p, ve, te, It, dt, aq
GolMI 98 Branco R$11.000,00 Uno, 4p, compl. 96 bordo

GolMI 97 Vermelho R$10.500,00
Kadett 97 cinza cj opc,

.._,

Uno, 4p, compl. 9.3 pretoGolCL 91 Verde R$ 6.500,00 Ranger 97 prata comp/.

LogusCLI 95 Prata R$ 8.900,00 Pampa Ll.8 96 branca cj capota de fibra Kadett, 2p, com opc. 95 branco
GM Corsa 97 Verde R$ 9.800,00 BlazerDLX 96 verde met. Completa

Escor, 2p, motor 1.0 95 bordo
QuantumGL 96 Branco R$12.800,OO Tipo 95 branco comp/.
Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00 Toyota Coral/a 95 grafite comp/. Monza, 2p, SLE 89 verde
QuantumCLI 93· Cinza R$ 8.900,00 CorsaGL1.4 95 bordô GoIGL,2p 86 brancoChevette júnior 93 Prata R$ 5.900,00 Vectra GLS 94 verde comp/.FORD

.

Escort Hobby 95 Azul R$ 7.300,00 Prêmio, CS 85 branco
EscortGL 95 Prata R$ 8.900,00 Omega GLS, 2.0 93 preto completo
VeronaGLX 96 Azul R$ 9.700,00 . UnoCSL1.6 93 prata v.e., trava, alarme Del Rey 2p. GL branco

RENAULT Clio, -ar 01. Bordô R$ 16.500,00 Monza4p 92 bordô compl. Fusca 83 branco
';:AV�"prefeito'Waldem'àr.·Grutià�·:3747';';"3àrâguã'dó·'Sul'] Uno 89 preto 1.6R

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



372-0676

3jO�9365'iIii 9997-9'122,
Gol 16V4p
Rangerdiesel4x4 reduzida,longa
GolMI
Corsa Sedan, 1.6
Gol

Gol

F·l000
Escort
Uno

Goll.6, álcool
Corcel1l2p
Corcel I

C·l0, diesel, relíquia
Gol, prata mel.

99 R$13.500,OO

98 R$ 28.000,00

97 R$ 9.600,00
97 R$12.500,OO
93 R$ 7.200,00

92 R$ 6.400,00

91 R$ 26.000,00

88 R$ 4.500,00

85 R$ 3.700,00
85 R$ 3.500,00
80 R$ 2.000,00
72 R$ 2.200,00

70 R$ 9.500;00

89 R$ 5.500,00

�aWalter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sui - Santa Catarina

Seja parceiro
da BV Financei-ra

e faça ótimos
, .

negoclos
neste espaço!

VVotorantintl finanças

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
Escort GL, 16v .

Prata 1998 R$ 14.500,00
Escort SW 16v Vermelho 1997 R$ 13.800,00
Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12.500,00
Escort L Prata 1994 R$ 8.800,00
Gol CL Prata 1990 R$ 6.000,00
Honda CBX 750 Four Fantasia 1974 R$ 8.500,00
Escort Hobby Preto 1994 R$ 7.200,00
Gol CL 1.6 Azul 1992 R$ 7.300,00
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
Apolo GLS Vermelho 1991 R$2.500,OO+ pare.

Escort Prata 1994 R$ 8.300,00

311-0802 311-8281

Audi A3 1.8T Top/couro Branco 2001

Clio Sedan Top de Linha Vermelho 2001

Kangoo 1.6 completo Cinza 2001

Parati 1:6 AR + DH(alcool) Branco 2000

Gol 1.0 4P DH + AR Vermelho 2000

Palio Weekend Top de linha Prata 2002

Siena ELX Top de Linha Branco' 2001·

Celta 2p pacote mais Branco 2003

S-10 cab.dupla compl, (D) Prata 2001

Corsa sedan Milenium Prata 2001

Uno Fire Bordo 2002

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - centro - Jguá do Sul

M,

, '
Fone/Fax:

275-1132veiculas

Celta 1.0 4portas, 2003 Okm, Branco

Opcionais: limpador, desembaçador, ar quente
Corsa Sedan Super 16V, 2000, Cinza

Opcionais: desernboçocor, direção hidrÇlullca
Cllo RN LO, 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 Wlnd 2portas, 1997, Vermelho

Opcionais: ar quente, rodas de liga leve

Cllo RT 1.0 16V, 2002, Bege

Opcionais: ar cond., direção hidr., trio elétrico, faróis de neblina.
alr bag duplo. rodas de liga leve, CD

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIGUEIRA MAT. DE CONSTRUÇAO
preocupada em atender melhor 370-0800

16 ORREIO DO POVO CLASSI

Bairro Ilha da Figueira se destaca pela sua alto-suficiência.
Esse destaque se deve a empresas e ao comércio que ele

abriga. A Figueira Materiais de Construção instalada na rua
José Teodoro Ribeiro, 2793 é referência em seu segmento,

atendendo clientes de toda região.
Inauqurada no dia 15 de abril de 1999, pelo proprietário Junilton

Dalpiaz, a loja conta com �Judo em materiais de construção desde
madeiras, pisos, metais sanitários, acabamentos, caixas d'água, janelas,
portas, britas, ferros para construção, cimento, ferramentas, pregos,
forros, lajes, materiais elétricos e hidráulicos, telhas, tijolos, cal, tintas,
areia, enfim, tudo que o consumidor precisa da fundação ao acabamento
da, obra.

'

Para facilitar a Figueira Materiais de Construção, conta com várias

�
I
I

formas de financiamentos oferecidos pela
Caixa Econômica Federal, em até 60 vezes

com juros de 0,5% ao mês, Bradesco em 24

vezes com juros a partir de 1,99% ao mês,
financiadora Losango com cheque em 12

vezes e carnês em 15 vezes, ou ainda
crediário próprio em até três vezes,
Destacando que a loja oferece a melhor e

mais rápida entrega da região dispondo de

profissionais preocupados com a segurança
da mercadoria. "Nosso lema é atender bem,
para que todos atinjam satisfação e sucesso"
concretrza Dalpiaz.

Rua José Theodoro
Ribeiro, 2793 - SI 02,

Ilha da Figueira,
telefones: 370-4508

ou 370-4997

,

Rua WalterMarquardt, 2270

® ',M8terl8JS para COnSll'UçilO• 'enag8DS 8 fIlnamell1aS
•Materlalllétrlco

RW,l Roberto Ziemann, 497
Czerniewicz

�75-2234/275-2894
I, Única Loja: '

'

I
1 i

I ll'tUl: dOOQ "Phu:lfllch«k, Z 100 . !
J l'lla,�(Qbh:�ltllnpíUl'hQaf) IL�..!t1Cl6I1t���1nrJ��':_��N.!;(4:')i'l6';!.��

Materiais Elétricos
HidrlÍulicos • Ferragens
T.ijalos • Telhas· Cimenlo

,

TIntas e Vernizes

Rua Emílio Schulz, n? 40
São Luiz - Joro uó do Sul

.SÁBADO-, 2 de agosto de 2003

Av. Waldemar Grubba, 15$$
lIila La/au - Jaraguá do Sul

273-1532
Rua Dorval Marcatto, 80
Loteamento Rrenzi Bairro
Chico de Paula - Jaraguá do Sul

win
Construindo o seu Sonho!

],75-1183
Rua: Jaraguá, 50 • Cenrro

CO,rupá - SC

Ruo Postar Schneider; 832
Borro do Rio Cerro

Fone: 376-0897
9975-0131

275-3462
Rua Angelo Schlochet, 77 - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais Qualidade
Para o lar e para a Indústria

. A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

qualidade em tudo que produz. Colhas, Coifas,
Aquecedor Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis,

Moldes poro velas, Chapas em geral,
Churrasqueiras, Baldes, Mictórios, Proteção poro
parabólicas, Corte e dobra de chapas, Funilaria

Indusfrial em Inó", Galvanizados e Alumínio. Além
de diversos outros produtos. Consulfe-nos.

QUALIDADE E EXCÉlÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INOL. É COM\A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 .. Centro .. Jaraguá do Sul· SC .. Fones:' 370..6448·275-0448- Fax: 371·9351

sítiojeháeara em Jaraguá ou

região, duas casas na praia de
Ubatuba - São Feo do Sul, sendo
uma de mad. Cj 60m2 e outra

de alv. Cj 90m2• Terreno frente
ej as duas ruas. Tratar: 370-
9234' ou 9975-0261.

(proprietário)

VILALALAU-vende-se, alv., ej
150m2, terreno ej 561m2 todo
murado, ej laje, 4 qtos, 2 banh.,
gar., lav., ehurrasq., e demais

dependo Doc. e impostos em dia.
Averbada. Própria pj finan. junto
à Caixa Econômica ou saque de
FGTS. Aceito carro ou imóvel no

negócio. Tratar: 370-0383 ou

9953-3539.

PENSÃO - aluga-se, quarto e

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

SÃO PAULO - vende-se, ou

troca-se, alv., ej 120m2 pj casa
ou eháe. Em Jaraguá do Sul e
reião. Tratar: 370-3076 ou

9991-2356 ej Ademar.

(proprietário)

VENDE-SE - de 2 pisos.
R$33.000,00. Tratar: 370-
7594. (proprietário) VILA RAU - vende-se, mista, ej

450m2, próx. ao CTG Laço
Jaraguaense. R$17.000,00.
Aceita-se carro. Tratar: 372-
0391.

VENDE-SE - propriedade ej 2
casas de alv., uma ej 115m2,
cf laje e 3 qtos, outra cj 75m2,
2 qtos, dernlas dependências. '

Entr. Individuais, próx. igreja São
Judas. R$7-8.000,00, aceito

'carro até 20.000,00 ou troco

por casa em Jvlle. Tratar: 426c

8264. (proprietário) ALUGA-SE - ej 90m2, 2 dorm. E

/'
TROCA-SE '- em Três Rios do

Norte, ej 146m2, por casa em

Salete, Rio do Sul ou

Agronômica. Tratar: 276-2070.
(proprietário)

VENDE-SE - ou troca-se por

A

L
E'
N

PrazeremH
, atender bem. A-�

371-8655 275-0452

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

demaiS dep., no Lot. Ouro Verde.

R$250,00. Tratar: 9957-7545.

ALUGA-SE - qtos rnob., mensal
e diário. Tratar: 370-3561.

(proprietária)

ALUGA-SE - quitinete mob.

Tratar: 370-3561. (proprietária)

CENTRO - aluga-se, quitinete,
ej 4 peças. R$260,00.
R$260,00 livre de água e luz.
'Tratar: 371-0462:

CENTRO - aluga-se qto pj
moças. Tratar: 273-5062.

CHICO DE PAULA - aluga-se,
quitinete, próx. Posto Mareolla,
ej 4 peças, próx. ao centro.

Tratar: 370-7703 ej Nilton.

PROCURA-SE - rapaz pj dividir,
apto. Tratar: 99532345.

PROCURA-5E - pessoas, ambos
os sexos, pj dividir aluguel
próx. ao centro. Tratar: 9122-
8459.

RIO MOLHA - aluga-se,
quitinete, totalmente mobiliada,
pj pessoa do sexo feminino

.' R$290,00 ou casal sem filho

R$380,00 ej todas as taxas,
sem avalista, um mês de adiant.
Perto da gruta, cf ônibus no

portão. Tratar: 370-8563.

SCHROEDER - aluga-se, centro,
ej 3 suítes, dependência de

empregada e coz. mobiliada.
Valor a combinar. Tratar: 9133-
3476.

'I. Casa de alv. com lC6���OSm2 (Nova-com estilo Irnoderno}- 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 Loteamento Firense com 80m2 - madeira
de lei- Entrada de R$ 19.500,00 + 44 x 280.00.
- Ou a vista R$ 27.500,00.
• Cosa de olv, Semi-acabada- lote 207 - Ouro verde.

R$ 13.000,00 ( + 25 x 300,00).
• Casa de madeira - Lote

,de
esquina(asfalto) Rua José

I'
Narloch. (Ana PaulalV) . R$ 22.000,00.
• Casei de alvenaria com 100,00m2 - Rua João Carlos

Stein, 1110- R$ 45.000,00 -

• Casa de alvenaria 75,00m2-0uro verde -Lote

243,R$ 30.000,00 + prestações.
.

• Sobrado de Alvenaria com 140,00m2 , no

Campossampiero I - Jguá Esquerdo .R$ 80.000,00.

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 Loteamento Campossampiero R$ 25.000,00

I'
· J Lote na RLia' Waldomiro Schmidt(Jg.uá

I'esque"
rdo(620,OOm2-pav'irnentado) R$ 27.000,00

• Lote na Rua, Marcelo Barbi 420,00m2. R$
15,000,00

, ,
,

LOTEAMENTOS COM,FINANCIAMENTO
, PRÓPRIO.

• Capmossampiero II • Firense I • Firense II
• Zangheline • FLAMBOYANT - Cond.Fechado

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal,. Dedoro, 1179

-'·",,:-�371-.1136 _

�- .
"

Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Gar,agem - 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 - Ótimo Negócio. R$
180.000,00
Apartamento - Lindo - Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Suíte - Closet •

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE - no condomínio
I Amizade, el 3 qtos.
R$23.000,00 mais fncto.

n ! Tratar: 9997-2020 cl Wolf.

�
I
Creci7402

�
I VILA NOVA - vende-se, cl 2

� qtos. R$20.000,00 entro + '

11 420,00 pI mês. Tratar: 9979-
9970.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
3 dorm., sendo 1 suíte, sacada
cf ehurrasq., cozinha mob.

I Entrada mais parco Em atê 50
meses direto cl proprietário.
Tratar: 275-3070. Creci 8950

I AGUÁ VERDE - vende-se, cl 2

!
casas de alv., na R. Leopoldo
Meier, 1.14. A 1º cl 115m2, el

[ lage, 3 qtos e demais dependo
e a 2º cl 65m2, 2 qtos e demais
dependo R$78.000,00. Aceita
se carro até R$20.000,00 ou

troca-se por casa em Joinville.
Tratar: 426-8264.

ALUGA-5E - cl 2 galpões pré
moldados, 1- de madeira e 2

casas, em Schroeder, próx. a

Marlsol. Tratar: 373-0263 ou

9973-9783.

! CENTRO-vende-se, cl 378m2,
próx. Angeloni. Tratar: 275-
0038.

CORTICEIRA - vende-se.

'R$2.000,00. Tratar: 370-7594.

JOÃO PESSOA - vende-se

urgente. R$9.000,00 a vista.
Tratar: 372-1657 cl Edemir.

NOVA BRASíLIA - vende-se, cl
496m2, totalmente plano, rua

asfaltada. Tratar: 275-3070.
Creci 8950.

RIO MOLHA - vende-se,
próx. a Gruta a lkm do

asfalto, ótimo acesso, cl
3.000m2• R$6.000,00 ou

entrego cl acesso pronto e

limpo pI eonstr. pequeno
lago e um rancho de apoio a

obras e cl área de 5.000m2

por apenas R$15.000,00 a

vista. Tratar: 370-8563 ou

9957-2527.

TERRENO - vende-se, próx.
Wigando Méyer. R$4.500,00 ou

troca-se por carro. Tratar: 273-
1343 cl Andreia.

VENDE-SE - na R. da Unerj cl
530m2• Tratar: 372-1359(hor.
Com!.) ou 274-8050.

(proprietário)

VENDE-5E-cl casa de mad., cl
70m2• R$15.000,00. Tratar:
376-3274.

VENDE-SE - de esquina, cl
412m2, na R. Marcelo Barbi.

R$18.000,00 a vista e

R$20.000,00 negociado.
Tratar: 275-0468.'

VENDE-SE - no Lot. Casa Nova
II, de esquina, cl 510m2, pronto
pI constr. R$18.00Õ,00. Aceita
se carro até R$10.000,00.

Tratar: 273-0454 cl Celso.
(proprietário)

VENDE-SE - comerciall
condomínio centro, el 3.900m2,
totalmente aprovettávels ,

Tratar: 275-3070
Creci 8950.

VILA LALAU - vende-se, na

R. Ernesto Lessmann, cl
385m2, murado, cl luz e

água. R$25.000,00. Tratar;
371-6069 cl Beto.

(proprietário)

VILA LALAU - vende-se, próx. a
Sociedade Vieirense, cl
385m2, murado, cl água, luz e
esgoto. R$25.000,00 aceita-se
carro até 20.000,00 e paga-se
fncto. Tratar: 371-6069.

VILA LENZI - vende-se, de

esquina cl 560m2•

R$23.000,00, negoc. Tratar:
9997-2020 elWolf. Creci7402

ALUGA-SE - sala no centro.

R$25,0,00. Tratar: 275-3809.

VENDE-5E -loja de confecções,
cl estoque e móveis, ótimo
ponto, aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 371-5512.
(proprietário)

VENDE-SE - loja ou vende-se

ponto. Tratar: 275-3809.

VENDE-5E - padaria, compl., el
ótimo ponto e clientela. Tratar:

SÁBADO, 2 de agosto de 2003

370-5767.

VENDE-5E - loja de acessórios

(bolsas, cintos, semi-jóias,
óculos de sol 'etc) no novo

calçadão da Marechal. Ótimo
,

preço. Tratar: 9133-0803.

VENDE-5E - loja, moda feminina
adulta e infantil, cornpl., ótimo
ponto, merc. e fichário, cl
clientela formada.

R$55.000,00. Tratar:, 9974-
8468.

VENDE-SE - loja cl estoque,
estúdio e ponto de material

fotográfico na Vila Lenzi. Valor

a combinar. Tratar: 275-2634
ou 371-6238.

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, cl merc. e

� .

ROmmanEI
Jóias folheadas

� melhor SemÍ-'óia e Cj)rata do mercado está

atendendo em 'araguá do Sul e região.

.91proveite a oportunidade ligue:

(47) 3027-2412
'E marque uma visita.

o melhor

Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

mobiliário. Defronte pI
Marechal. Tratar: 275-3070.
Creci 8950.

VENDE-5E � loja na Barra, na R:
Alberto Shneider, 168, próx. a

Malwee, ótimo ponto, motivo

doença. Aceita-se troca. Tratar:
376-0275 .ou 376-3963.

VíDEO LOCADORA - troea-se por
casa. Tratar: 371-2525.

NEREU RAMOS - vende-se, na
estr. 'Ribeirão Grande, ótima,
63.553m2, sem morro, el 2
casas alv., linha tel., rancho,
pastagens, prainha do rio nos

fundos. R$68.000,00 nego
Tratar: 372-3409 cl Antônio.

Reformas de imóveis

Fuja do aluguel! Ligue-nos.
'
..

"
.

R: Bernardo Dornbush, 800 Jaraguá do Sul se e-mail:vendas-car@caragua-veiculos.com.br

,RIO MOLHA - vende-se, próx. da
igreja, a 5km do Centro, acesso
tdo asfalt., mini-paraíso cl toda
infra-estrut., área de40.850m2,
casa cl suíte Jr., 1 qto,WC social,
sala cozo cl aquec. a lenha,
telefone e parabólica, área de
festa el garag, e escrit. el rede
pI internet, galpão, quit., canil,
lagoa, nase. e mais terrenos

prontos pI eonstr. casas ou

áreas de esporte, lazer e

d.iversos. R$185.000,00.
Aceita-se contra proposta.
Tratar: 370-8563 ou 9957-
2527.

RIO MOLHA - vende-se, el 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.

�Côraguó,

, 37:1.-4000
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L
AERO CARGO
CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS

"
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empregos
CONSÓRCIO UNIÃO
precisa-se de vendedores
externos com experiência na

área de consórcios, salário
fixo + comissão. Tratar: 371-
8153.

TELE-MARKETING - precisa-

Ropel� cf 6 portas, 4 gavetas

se cl experiência na área de

consórcio, cl telefone em

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

CASEIRO - casal se oferece pI
trabalhar, no Paraná, cl
experiência e referência. Tratar:

9953-4758.

ENFERMEIRA - se oferece

pI trabalhar, particular, cl

EnviarCurriculum para
vagaprog@uoLcom.br

Empresa de Jaragua '

contrata Programador
oelphi

Experiência mínima de
.um ano

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como aux. de cozo ou babá.

Tratar: 373-1738 até

12:00.

OFEREÇO,ME - pI trabalhar no
comércio como caixa,

vendedora, no atendimento em

geral, ou secretária. Tratar:

376-3124.

OFEREÇO-ME, - pI trabalhar
como motorista parto Tratar:

9133-5019.

OFEREÇO-ME - pI trabalhat

experiência em ststerna de como motorista, lubrificador,

p la n tão. T r a t a r: 37,1- borracheiro ou caseiro. Tratar:

3859. 273-1600.

SÁBADO, 2 de agosto de 2

OFEREÇO-ME - c/ 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

Cozinha completa cl pia
branco I cerejeira Majoka,

senac

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

Vendas � eH 110hs
Período: 29/07 a 02/12/03 (3a e 5a). Horário: 19h às 22h. R$530,00 ou 1+4 R$110,OO

Oratória I - eH 15hs
Período: a defenir (sábadÓ�). Horário: 8h às 13h. R$130,OO ou 1+ 1 R$63,00

.

Direção Defensiva e Legislação de Trânsito - Primeiros Socorros - eH 30hs
Período: 11 a 22/08/03 (2a a 6a). Horário: 19h às 22h. R$185,00 ou 1+ 1 R$95,00

PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM COMÉRCIO ,EXTERIOR:

Transporte e Despacho + Despacho Internacional - eH 100h
Período: 30/07 a 26/11/03 (4a e 5a). Horário: 19h às 22h. 1 +4 R$100,00

Legislação Aduaneira -

. ,

Período: 27/11 a 10/12/03 (2a e 6a). Horário: 19h às 22h. 1+4 R$140,00

Venha desenvolver suas técnicas e habilidades fazendo o curso

de Pós Graduação em Varejo e tenha mais sucesso nos negócios.

Fone/Fax: 370-0251 �ua Adélia Fischer, 303
larag uadosu I@sc.senac.br

Toda linha deMóveis
em ôx sijuros cl cheque

Roupeiro cf 4 portas,
3 gavetas Moval

Cômoda

Guaramirim - Rua 28 de Agosto, 1321 - Centro- Tel: 373-5112 IIMassaranduba - Rua 11 de Novembro, 2681 - Centro - Tel: 379-1757
Slumenau - Rua Henrique Conrad, si 02,- em fre,nte ao SESC - Tel: 378-1975 J
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o IMET Instituto MUleliium dê Ensino e

SÁBADO, 2 de agosto de 200'3 CLASSI

Unerj abre vagas para
cursos de Excel avançado"

.- ,

M t' 't· ··F···· ..... . .•

e . a· ema' lca, ,

. loao'c'elra

LO,OO

uscando cada vez mais aperfeiçoar J;� capacitar
profissionais de todas as áreas, a Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul), oferece dois novos

cursos: Excel avançado e Matemática. Ftnancetra com

uso da CalculadoraHP12C.
O primeiro é voltado a todas as pessoas quem já possue um bom
domínio de programa Excel e que necessitam melhorar suas aptidões. e

30hs seu conhecimento emplanilhas eletrônica.
'

Já o curso de Matemática financeira, tem a finalidade de trabalhar e

aperfeiçoar ouso da calculadoraHP 12C. Adnrinistradores,acadêmicos

R: e profissionais do ramo contábil são opúblico alvo desta iniciativa.

Não erca essa oportunidadeü!
Informações: 275-8200 - Ramais 824'9/825:3

exten�ão@unel1.,om.br

cY�árl�B�IJ' Coordenação, de ,Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE-'NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

Tecnologia ,á' uma empresa Jaraguaense. "

formada por profissionais com vários anos de

experiência na 'área de treinamento profissional
em Informática, Secretariado e Administração,
fbrhecêhdo mais de 15 cursos diferentes.

Att.Jalment� os profissionais dolMET estão

buscando a CertificaÇão Microsoft
e MacÍ'omedia,
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Q,SUL

Agenda de Cursos
II 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 18h30inin às 22h 1+3
de Máquina de Costura 05/08 à 02/12/03 R$IO,oo

Industrial
3' e S' R$ 110,00

1 +1
Auto CAD Básico 09/08 à 22/11/03 8h às 12h - sábados R$ 5,00

R$ 140,00 ,

8h às 12h e
1 +1

MOPP 16/08 à 31/08/03 das 13h às 17h sábados e R$ 20,00

'domingos
R$ 65,00

Modelagem Avançada
7h30min às 11h30min 1+3

19/08 à 20/11/03
R$ 105,00

R$IO,oo
3',5' e sábado

Técnico em Informática 07/2003 à' 7h30min às 11h30min 1 +23
12/2004 R$ 15,00

com habilitação em redes * 2' à6' R$ 195,00

Técnico em Informática 07/2003 à 1 +23
12/2004 Vespertino R$ 15,00

com habilitação em redes *
2' à6'

R$195,00

Obs.t O ............,' '---::"9 do Sul reserva-se o direito de transferir ou cancelar o curso, cáso não atingir o mínimo de partlcípantes.
ao consumidor -INPC. * Pré-inscrição - curso em-processo de aprovação pelo

Rua Isidoro Pedrí, 2:63
Rio Molha - Jaf1\guá do sul/se
Site: www.sc.senal.hr
email: jaragua@senaF-sc-in&br

,'�/ .

Serviço de tira-d(lvidas on":Une via: telefone ou e-mail das 8
às 21 h de segunda a sexta·feira e aos sábados das .osh às

17h 30min.

iméttreinamento@ieg;com:br: resposta em ate,'24h
Fone: 275-000 ,I :'pronto atendimento

Servis<>G....tuito

<IME
�."" c��tt,

Cursos.,Tr:éi"ainehtos
Cursos eTreinamentos personaliZàdos.na área de Informática e

Atendimento. desenvolvidos aparti'r, das .. necessidade da empresa
na própria empersa. Não havendo ,a necessidade deslocar' os

-,

colaboradores ate a escola, Q.IMET vai até você.

FastHelp
Atendimento realizado na própria empresa ou em casa,você
liga e solicita a visita do nosso ,consultor.Dúvidas, ligue-nos.

ça o seu cadastro. quando sentir necessidade é só ligar,
Você pode ;rdquirir.ql,lantas .horas você quis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UD

Centro Auditivo
Áudio ( ) Zoom
.. Aparelhos Auditivos

,.,. Micro-Canal cl Volume Automático
... Audi6metros e irílpeqanciômelro

... Móldés •.Pilhas
... <:abine Acúsfica

-4 Próteses e Drenas

Fone: (47) 372-2364
e-rnaíl: audíozom@uoLconl.br .

'Ieenologia 100% Digital

Kit Pediátrico com

fixador para o

aparelho não cair
da orelha da criança

AI{ELHOS
de surdez
Q, Centro Auditivo AudioZoom é uma das

empresas mais antiqas de Joinville, são
mais de 10 anos de atendimento a

Joinville e Região. Agora com filial
também em Jaraquâ do Sul.
A empresa dispõe dos aparelhos mais
modernos do mundo e atende todo
estado. É só ligar e solicitar uma visita
do representante, que o cliente recebe
uma eficiente demonstração domlciliar
gratuita .

.A AudioZoom oferece dos aparelhos com

tecnologia Back Box by Phonak, os
únicos aparelhos verdadeiramente
protegidos contra umidade

proporcionando uma durabilidade do
aparelho superior a duas vezes a média
do mercado.
Pois é comprovado que 70% dos defeitos

apresentados nos aparelhos são causados Mal. Deodor(J da FOl1se�a, 889· SI. B - Centro· Jaraguá do Sul- Fone/Fax: 372-2364

pela umidade.
Uma novidade do Centro Auditivo
AudioZoom desenvolvido pela Phonak da

Suíça é o aparelho Claro Digital,
primeiro computador auditivo Digital que
escuta, ele processa o som da fala como

o ouvido humano, utilizando a tecnologia
Digital. O Claro garante uma qualidade
de �bm natural em todos os ambientes,
proporcionando maior conforto e

inteligibilidade da audição.

ApareJhQs de diversos tamanhos acompanhando. seu estilo de vida e sua necessidade

�
Medicamentos em geral
Manipulação .de fórmulas médicas

Fisioterápicos -e
Cosméticos manipulados

Fone: .371-8298
.

Rua 030 P/eoll' .110 - Centro

A CIRURGIÕES
.�DENTISTAS
OdontolOjlla preventiva estética e restauradO!1J

.

Alfredo Guenther
(eRO 0380)

Fernado T. O. Guenter
(CRO 3452)

Guilherme Guenter
(eRO 3978)

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
(" 1)1,_ I ;)'g('<J"I�t('" I.O! ,!lf'l' t> !) agUi" õo S II

PHQi\lAK,
he;l�)lS ��{'§!rents: Aparelhos Hesistente a Umidade

®
Dr. Luciano Maiochi

Pereira

.�J
\. Hfáce c(JOff'&

a Dll$trlbuldora da Cosmétlco$'

'Õ'JY!1iI"tfil< '7?(Jsa.<, �.Sam<lJUl'

Oftal rnoloq ista
371.-7801/ 370-0409

Fone: 371-6110
9905-2653

Rua Guilherme Weege, 327

SÁBADO, 2 de agosto de 2003
i

�Sua
lsaúde
mossa

lfórmula
de Sucesso

s:

f.
prc
ti

$2
. 4

:1!.l!einoldo Rau, 263. O�

Tela/fax: 275�764; r,

,

...www_..

_",,_
... ,,_:�_e_.�_e_,��_..�_a_r_io_._c_�_n_l,:_,b_,�i �:
Ortodontia e

' 4

Ortopedia Fadai

Dr. Neto, .José A. Santos
rU.371-0795
POllCÚNICA RIO BRANCO

R!,}IJR!)fií(ld::l&Brllll(�,21ll,,51l,bBtro

...10.,.
.

iiiIIl.A8O!1ATÓRIO JARAGUAENSE
OE .ANÁUS.ES CLINIC.AS.I.,TDA,

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

371-0882
Rua .Or.Wardomiro Mazureehen, 67 • Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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eículos

STRA - vende-se, sedan, GL,

�,MPFI, 99, trio, ar, d.h., retro10 (1tr., verde metálico.

�ão �22.700,00. Tratar: 9125-
74.

,

,
'

'�'
TA - vende-se, 01, cj kit

fuTh. '. ais. Tratar: 9971-1092 cj

, uardo.
.

�'
HEVETTE - vende-se, SL, 81,

,.1 �s. R$1.600,00. Tratar: 9957-
,545.

"

,

:

pR�A - vende-se, 95,_ �.4,
)

ordo, compl., cj ar, otrmo
tado. R$10.300,00 ou

$3.000,00 entr. + 26x
$450,00. Tratar: 370-1225.

&3
ORSA - vende-se, super, 96,

,4 � rodas esportivas, rádio, cd,
bri

�Dmpl.,
empl. em dia até agosto

,
'

2004, sego em dia.

$10.000,00 nego Tratar: 376-
43.

CORSA - vende-se, GL, 96, limp.
e des.fras., emplac. até 2004.
Tratar: 275-1122 até 13:30 cj
Plácido.

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., cj protetor de caçamba e

capota. R$12.900,00. Tratar:
9113-5840.

0-20 - vende-se, 4 ptas, orlg.,
87, branca. R$22.500,00.
Aceita-se troca. Tratar: 273-
1001.

KADETT - vende-se, 2.0,97,
gas. R$10.300,00. Tratar:

9112-5501 cj Rogério.

KADETT - vende-se, GL, 95, 1.8,
limp. e des. tras., aerofólio.
rodas de liga, ·alarme.

R$7.400,00. Tratar: 9953-
5554.

�------_._--_.-ICom. de Peças Antoniol
!

.

MONZA - vende-se ou troca-se,
93', class, assumir fncto.
R$6.000,00. Tratar: 371-
7375 ..

MONZA - 1.8, gas., 87.

R$4.500,00. Aceita-se até

R$2.000,00 em mato Constr.
Tratar: 273-6224.

MONZA - vende-se, 94, 2 ptas,
ale., 2.0, compl. R$5.800,00
entro + 16x R$265,00. Tratar:
9951-5791 cj Rogério.

MONZA - vende-se, 87, classic,
compl. R$4.900,OO. Tratar:
9121-7779

MONZA - troca-se pj carro de
menor valor. Tratar: 9952-
9154.

MONZA-vende-se, SL, 93, ale.
R$7.700,00. Tratar: 9112-

. 5501 c/ Rogério.

ÔMEGA - vende-se, GLS, 94,
azul, a gás natural.

R$15.500,00, aceita-se carro

de menor valor ou 11.500,00

CORREIO DO POVO 23

entro + 15x R$308,15. Tratar:
9902-1178 c/ Claudia. COMPRO

'

CONSÓRCIOS,'
"I, ", ,.r .;

1.3, gas, R$5.800,00. Tratar:
376-1772.

5-10 - vende-se ou troca-se, de
luxe, diesel, 99, cabine dupla,
4x4. Tratar: 371-6490 c/ Luís.

UNO - vende-se, 97, compl.
menos ar. R$8.500,00. Tratar:
371-9616 c/ Fernanda. DE CARROS E

CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20
PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (41) 334-5729

5-10 - vende-se, de luxe, 96,
gas.ygas. R$19.000,00.
Tratar: 9112-5501 c/ Rogério.

DEL REY - vende-se, ghia, 85 .

R$3.500,00. 'Tratar: 9101-
3688.

. VECTRA - vende-se, GLS, 2.2,
98, prata. R$21.000,oci.
Tratar: 371-6709.

DEL REY - vende-se, relíquia,
ghia, 87, 2º dono, compl.,
menos ar. Tratar: 376�1772.

F-l000 - vende-se, 79, em

perfeito estado, motor MWM.

R$14.500,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-1001.

F10RINO - vende-se, furgão, 97.
Tratar: 370-4509.

ESCORT - vende-se, hobby, 95,
prata, ou troca-se por carro de
maior valor. Tratar: 376-1772.

FORD KA-vende-se, gl, 00, 1.0,
c/ opcion., motor zetec rocam,

prata, impecável. R$11.900,00.
Tratar: 371-6056.F10RINO-vende-se, pick-up,

1.5,92, gas., prata, equipada,
som, rodas de ai., santo antônio,
capota. R$8.000,00. Tratar:
9957-7545.

ESCORT - 88, álcool, vende-se
ou troca-se por carro financ.
Tratar: 276-0397 c/ Lourival ou
Simone.

PAMPA - vende-se, 1.8, L, 96.
R$9.000,00. Tratar: 9975-
8433.

PALIO - vende-se, 98, EDX, c/
vidro e tr. Elétr., rodas esp., som;
limp. e des. traseiro, trava

elétr., 4 ptas. R$11.300,00.
Tratar: 276-0793.

ESCORT - vende-se, XR-3, 93,
compl., ar, dir., película, alarme
intel., acentos da recarro,
modelo europeu, lindão.

R$9.000,00. Aceita-se carro de
menor valor. Tratar: 275-2634
ou 371-6238.PALIO - vende-se, ED, 4 ptas,

98. R$11.500,00. Tratar:
9997�5557.

FUSCA - troca-se, 80, c/
insufilme, motor e lataria em

boas condições, por moto até

R$2.000,00 + R$500,00 em

dinheiro. Tratar: 370-8255.ESCORT - vende-se, 89, XR3,
1.8, ale., ou troca-se por Opala
Diplomata e outros modelos.
Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510.

GOl-vende-se, 99, 16v, 4 ptas,
c/ alarme, cd. R$12.000,00.
Tratar: 370-0918.

PALIO - vende-se, Fire, 02/03,
4ptas, demais opcionais, menos,
ar e d.h. Aceito troca por carro
de menor valor.. Tratar: 9133-
0803. ESCORT - vende-se, L, 88, roda

XR3. R$4.500,00. Tratar: 9975-
0287 c/ Marcos ..

GOL - vende-se, 98, MI, 1.6,
verde met. R$12.000,00. Tratar:
370-0459 ou 9125-0766.UNO - vende-se, 91, branco,

o

Família feliz
.rro dia dos Pais é com

·Consórcio União� ..

371-8153
D.ISPOMOS DE CRÉDITOS DE R$ 4.525,00 ATÉ R$ 85.898,00

Rua João Januário Ayroso, 80 - Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - se
Fones: (47) 371-8153 I �122-62.33 - E-maiL Uniaosilver(a)ibest_cOlTI_br. -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fone: (47)
. 370-8622

AstraGLS,2p 00 Ranger 4p diesel 03

VectraGLS 99 Versailles 2p 92

VectraGLS ·95 Verona4p 95

Slazer DLX Diesel 98 Escort XR 3 89

MonzaGL4p 95 Escort 1.6 L fS7
Monza SUE, 2p, 93 Escort Hobby 95

MonzaSUE4p 92 Escort Hobby 94

MonzaSUE2p 90
Corsa 1.02p 97 Palio 1.0,4p 98
KadeHl.8 94' Palio 1.0, 2p 99

Palio 1.64p 97
Gol Turbo 4p 01 Fiorino Furgão 99

Gol1.0, 16v, 4p 99 Unol.0,4p 98

GoIMI,1.0 98 Tempra4p 95

Gol CL, 1.6 89 SestaGS 01
Goll.6CL 89 Peugeotl06 99
Gol CL 1.6 87 AudiA-31.8 98
Santana GLS 2p 92 Pagerov6 95

VoyageCL 1.6 89 Suzuki 1.02p 94
Fusca 1300 74 Jeep.JPX Diesel 95

Mazda Cabo Dupl. 94

Pampa 1.8i capota 97 CS40011 82 '

Fiesta 1.0 2p 95 Maverick 75

Ranger XLT 4cc 95 Ford "A" 29

GOlF - vende-se, gl, 1.8,
96, compl. R$10.000,00
entro e assumir 19x

R$325,00. Tratar: 370-

8640.

SANTANA-vende-se, 1.8, 971
97, compl. Tratar: 275-1858 cl
Carlos.

PARATI- vende-se, 00100, 1.6,
ar, d.h, tr. elétr., prata, urgente.
Tratar: 379-1421 ou 379-

rrco .: CLlO - vende-se, RN, 00, cinzá,
Cd, a.c., tr. elétr., alarme.

R$19.000,00, aceita-se troca

por Parati ou Escort Wagon 98
a 00. Tratar: 371-6005.

POlO - vende-se, classic, 98,
compl. Tratar: 9971-1092 cl
Eduardo.

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,
rodas de liga le�e. R$
21.000,00. Tratar: 370-8928.

SANTANA':'" vende-se, Cl, 89,
cl aro de liga leve, porta
mala elétrica, impecável.
R$5.500,00. Aceita-se carro

de menor valor. Tratar: 371-

6238.

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Preto Waldemar Grubbá, 2322 - Vila Lalau

•

�oros

(371-19_10J
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski
Compra
Vende
Troca

Financia

Consórcio
Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi - Jaraguá do Sul- se

l-200 vende-se,
cabine dupla, 95, a.c.,
4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de

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

BIZ - vende-se, Honda,
vermo Tratar: 9132-2852 fin
de semana.

ÔNIBUS - vende-se, diplomata,
44 lug., cl banh., 86. Tratar:
9133-5019.

BIZ - vende-se, Honda, 01,
parto elétr., 2.500km, az

R$3.500,00. Tratar: 372-41
cl Jucélio.

RENAUlT - vende-se, 19, 98,
compl., branco. Valor a

combinar. Tratar: 370-1657.
BIZ - vende-se, Honda, mais,
parto elétr., 03. R$3.000,Q
assumir 17 pare. fixas. Trai
372-3812 cl Marcos.VAN - vende-se, 16 lug., 02, cl

serviço. Tratar: 9133-5019.
CB 400 - vende-se, 81, pra
impecável. R$2.200,00, acell
se troca. Tratar: 273-6242(1)
9133-9510. 'f

U13-vende-se, Mercedes, 81,
cl baú frigorífico. Aceita-se

troca. Tratar: 9965-5774 ou

371-7542.

CBX 200 - vende-se, impecá
19.000km oríg. R$4.700,O
Tratar: 273-6242 ou 913

9510.

1113. - compra-se; de

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

CG - vende-se, Titan, ES 01,
partida e freio a disco, (

Espeoíalízado em

estofamento
automobilístico
em couro e

tecido

E-mail: estafariagaucha@netuno.com.br
wWw.embrainfo.com.br/estofariagaocha

Titan KS Verde 2
��

Titan KS Prata 200Ó
(/)- %- �

<C Titan Vermelha 1999

C IIljmllBllBll.1'@�••1
"""'. Titan, �..!!l,!I\!!II'•••1Ii1�9917••11....._ i;Y:erwg
(/) Titan Cinza 1995

:::l �..
.

.

,1' ,_

Jm.d,a A1&tIiti#,,,,_�';��,,,;''%l.a,Mli&tíIMi,·lli•••1991

�.&ii&t\.<a,ª,'!i_""""JI_9t<ll;1l_t _"._
CG I 25 Preta I 986
�1II'BI.'''__•

CG I 25 Azul I 986

....IlIlIl.e�....'...
CG 125 Branca 1983
.........�IJI._I!ti..

Biz ES Azul 2000
�, �-<
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Pesquisl! de satisfação
QUATRO RODAS

SciNfC: AuzÉ E

CLlOAUTHENTlQUE 1.0 16V

Melhor.. Compras 2003
em S�IS Categorias;

Dicave BLUMENAU
322-8800

tTAJAi
348 .. 8460

JOINVILLE
435-3700

JARAGuA DO SUL
370-6006 I Consórcio Renanlt

I
_

Pára informaçÕes sobre pr.eços e condições, inclusive sobre.a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária· Renault para sua região.V

ir 370-9995

BICICLETAS
Diversos Modelos

Peças
Acessórios
Oficina
Crediário facilitado
1 + 3x sem juros

TABELA DE USADOS

COMPRA - VENDA. TROCA. FINANÇIA • CONSÓRCIO

C 100 CRYPTON 98/98 AZUL
SUNDOWNWEB 100 OKM VERMELHA
INTRUDER 125 OKM AZUL
CO 125 TITAN KS 01101 VERMELHA

--

CO 125 TITAN KS OK TODAS
CO 125 TITAN ES OI/OI PRATA

--

CO 125 TlTAN KS OI/OI PRATA
YBR 125 OK TODAS
YBR 125K 01/02 PRETA
XLR 125 KS 00/00 PRETA
XLR 125 KS 01101 PRETA
NX4FALCON 0l/01 PRATA

_'{!RAQº_.�_(L_.____._

98/98 PRETA

ii 370-5999

1111111!JIII·'It;ii••
Dia 09 de agosto de 2003

Venha tomar um chopp conosco.

. Concorra ao sorteio de uma bicicleta!
PEÇAS - ACESSÓRIOS • OFICINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TITAN - vende-se, 95, em bos

�;���3;.$2.500,00. Tratar: GAROTO DE PROGRAMA
15.000km. R$4.000,00.
Tratar: 376-1772

VENDE-5E-detrilha, agrale, 95.
R$1.900,00. Tratar: 370-0535

el Carolina.
CONSÓRCIO - vende-se, de CG

Titan, ES, el parto elétr., 6 pare.

Pgas. Tratar: 376-0603 ou

9122-5525.

990]�0291
•mmfi' ',!II'HJBlbJi&!i2tiD

CD - vende-se, aparelho pi
carro. R$150,00. Tratar: 276-

. 0397 el Lourival ou Simone.

STRADA - vende-se, 00, preta,
impecável. R$4.700,00. Tratar:
371-2999 el Jose. I Novo milênio...

I Novas gatas no pedaço!!!
I __;_

I diversoCD - vende-se, aparelho pI
carro, el controle. R$230,00.
Tratar: 9994-4057 el Fabio.

TITAN - vende-se, KS, 01.

R$3.600,00. Tratar: 371-2999

el Jose.

_______________����I'
CACHORRO - procura-se poJ
bco, macho, el coleira ai
atende pelo nome de binl '

ofereço bonificação. Tratar.í
0000 ou 371-3571 el Andl

AQUECEDOR - vende-se, de

ambiente, ótimo estado, novo.

Tratar: 371-3459 ou' 9902-

4035.

acompanhantes
Tra·v'estl· Para satisfazes

•

,'
.

__

'
,

'_"_', tOdOS os seus desejos

BICICLETA - vende-se, 18

marchas, Monark, masco

R$100,00. Tratar: 371-6238.
CACHORRO - vende-se, fil

,
de basset, puro. Tratar: 3

--------- 3787 ou 9993-1751 cf N

ou Solange.BICICLETA - vende-se, aro 20,
perolizada, 18 marchas, semi

nova. R$120,00. Tratar: 371-

6005.

CACHORRO. - vende-se, fil

de 3 meses, mistura

Rottweiller cl Boxer. Trai

373-3787 ou 9993-1751.

CACHORRO -'vénde,se, fil�

de 9 meses, mistura de c�

chow cf Pastor Alemão. Tra;

373-3787 ou 9993-1751J
CACHORRO - vende-

fil hote

CACHORRO - aceita-se doação
de poodle. Tratar: 9962-9320.

I
IJaraguá do Sul cl Local

I Discreto, Aquecedor
,

e Acessórios

CACHORRO - desapareceu,
Cofab, marrom, 6 meses. Será

recompensado quem achá-lo.

Tratar: 275-0724 ou cf Sr.

Ângelo Detoffol no Chico de

Paula.

Cortinas e Persianas da melhor qualidade.

Nova cole,ôo de tecidos. Enxovais e Presentes

TUDO COM

10% DE DESCONTO
\

A VISTA

OU NO CHEQUE
EM 30-60-90 DIAS!!!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.A

DOMINE O lNGLES
Método eficaz, prático e interativo,
4 anos de experiência em Londres.

Faça seu horário.
De Segunda a Sábado das 8hs às 18hs.

Maiores Intormacões: 372·1498 cfMário

Tratar: 373-3787 ou 9993-

1751 cl Noeli

CACHORRO - vende-se, pintcher,
adulta. R$40,00. Tratar: 373-

3787 ou 9993-1751.

CACHORRO - vende-se,
� filhote de poodle, cl
'I pedigree. Tratar: 373-3787

ou 9993-1751.

CACHORRO - procura-se,

piquinês, adulta, fêmea. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751.

CACHORRO - procura-se Basset,
pura, adulta pI doação. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751.

CACHORRO - vende-se, filhote
de cocker. Tratar: 37.3-3787 ou

9993-1751 cl Noeli

CACHORRO - vende-se piquinês,
puro, filhote. Tratar: 373-3787
ou 9993-1751 cl Noeli

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

9993-1751 cl Noeli

CAIXA D',ÁGUA - vende-se, de

fibra, 10.000L. R$1.100,00.
Tratar: 276-0511.

CALCULADORA - vende-se,
financeira, HP12C. Tratar:
9952-9154.

CARRETINHA - vende-se, pI
moto ou diversos. R$400,00.
Tratar: 9902-0348.

CELULAR - vende-se, Nokia da Vivo.
R$200,00 ou troca-se por guitarra

,

ou baixo. Tratar: 273-1521.

CORREIO DO POVO 27

.

. .... Bu.permercado .

'

..

Ka mierski

José Teodoro Ribeiro, 3195 -Ilha da Figueira· Jaraguâ do Sul- Tel: 3704757

Promoções

PONTOPISO

Imperdíveis
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, na 1.40 • Cent.rG - Jaraguá do Sul

�-------.------------_._---------------------------------------,.
!AMELHORMARCA, A MELHOR ROUPA E O MENOR PREÇO I
I I
I

I

I
I

Temos
JEANS: Calças, Bermudas, Saias, shorts •••
Malha: Blusas manga longa. e curta,
blusínhas, casacos e calças de MOLETON ••• I

I
I

\ Atendimento I

I
.

.

. 8:00h às 18:30h I
I ·

- -

sI fechar pI o almoço I
.1 Fone: 312-1111 Rua Domingos Sanson, 62 (antiga fábrica Dalmar) I
--------------�----------------------�---------���---------__ J

Dispomos também de peças
inverno e verão por Kilo

I
Tudo abaixo
do preço de
custo e

de fábrica

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 1h copo de água e dentro dele
o número de grãos de. arroz correspondente aos quilos que
deseja perder. Não coloque graões a mais, pois os quilos
perdidos não serão recuperados. À noite beba a água deixando
os grãos de arroz, completando novamente com 1h copo de

ãgua.
.

Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com ih copo de água. Sexta
feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça
regime, pois a simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

\

Agradece D.C.K. / C.E.C.R. / E.C.K. / L.S.C. / A.O.C. / E.S. / A.Z.K.

GANHOS RESIDUAIS SEM NECESSIDADE DE
REVENDA DE PRODUTOS

Empresa 100% Brasileira trás oportunidade de desenvolvi
mento de negócio próprio para qualquer pessoa acima de
18 anos. Remuneração conforme produção, podendo che

gar a R$ 5.000,00 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) 387cl039 (após às 19:00 hrs)

·f CELULAR - vende-se. Tratar:

I 9902-4035.

I COFRE - vende-se, de 210kg,
Tratar: 372-1782 c/ Cecília.

COLCHÃO - vende-se, magnético,
semi-novo. Tratar: 370-3453.

CÂMERA FOTOGRÁFICA - vende
. se, digital, c/ visor, Sansung, c/
9 meses de garantia. Tratar:
371-2598 c/ Daniel após
18:00.

COMPRA-SE - suporte p/
banheira de bebê. Tratar: 371-
6238.

COMPRA-SE - bebê conforto,
usado. Tratar: 374-0697 c/
Sheila.

COMPRESSOR - vende-se, de ar,
W800, Wayne, motor 10cv, '

trifásico, 175 libras. Tratar:
9136-0253.

COMPUTADOR - vende-se,
pentium II, processador 266, c/
impressora e escrivaninha.
Tratar: 9121-8023.

COMPUTADOR - vende-se,
pentium, 3-750MHZ,
monitor 15", HD20 gtg a ,

memória 128, modem 56K,
placa mãe soyo c/ som e

vídeo, unidade de CD, 52x
LG. R$1.300,00 parco
Tratar: 371-6069.

CUBO - vende-se, Fender, p/
estudo. R$250,00. Tratar: 371-
8684.

CURIÓ - vende-se, macho e

fêmea. Tratar: 371-8040 ou

9962-5883.

ESTEIRA -' vende-se, Athletic,
elétr., c/ marcador, semi-nova.

R$300,00 .. Tratar: 371-5869

c/ Tere.

ESTUFA - vende-se, p/ secar

cogumelo. R$500,00. Tratar:
373-4581,.

ESTUFA - vende-se, p/
lanchonete, c/ 6 bandejas.
R$150,OO. Tratar: 371-0462.

FREEZER - vende-se. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 c/ Noeli.

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

follita si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados

empréstimos c/ cheque Pré.
Também financiamos veículos.
Rua João Planischeck, 293, s/e,

Tratar: 370-6261 ou

GUITARRA - vende-se, Incore,
Modelo Lespaul. R$300,00.
Tratar: 371-8684.

IMPRESSORA - vende-se,
matricial, Epson, 810L,
revisada. Tratar: 9962-0135(a
tarde).

PROCURA-SE - pessoa, que
trabalhe durante o dia, p/ morar
c/ pessoa idosa. Tratar: 372-
0776 c/ Hortência.

PROCURA-SE - galpão p/
alugar. Tratar: 372-0913.

TAPETE - vende-se, carpet.
Tratar: 370-7594.

TAPETE - vende-se. Tratar:

9101-2883.

TAPETE - vende-se, de qto de

criança. Tratar: 371-3459 ou

9902-4035.

TELEFONE - vende-se, aparelho,
s/ fio, Intelbras. R$120,00.
Tratar: 376-3666 c/ Paulo.

TOCA DISCOS - vende-se,
(pick-up). technics,
acompanha cãpsula Shuri.

R$550,00 nego Tratar: 371-
9447 ou 9973-8768 c/
Denilson.

TRILHA - vende-se eqptos. Bota,
calça, colete etc. R$500,00.
Tratar: 373-4581.

VENDE-SE - -prot. de berço,
cestinha de med., mosq. de
teto e bandô p/ cortina, azul
c/ ursinhos, semi-novo.

R$60,00. Tratar: 371-
6238.

VENDE-Se - instalações p/
mercado, p/ retirar do local.
Tratar: 376-2222 ou 9121-
3921.

ALUGUEL DE TRAJES

ir 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grúbba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 12 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N2 24.357 DE 29-07-2003

MARCIO JOSÉ BERTOLDI E KELLYN RENGEL

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua São Bento do

Sul, 45, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filho de Elpidio
Ernesto Bertoldi e Maria Bertoldi

Ela, brasileira, solteira, dentista, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua São Bento do

Sul, 45, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filha de Celio

Rengel e lngrid Neitzel Rengel

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. •

VESTIDO - vende-se, de prenda,
c/ bordado, bordô. R$130,00.
Tratar: 275-0405.

1 memory cardo R$ 300,00.
Tratar: 376-2206.

VIDEOG'AME - vende-se,
Play Station 2, c/lO
cds, 2 controles,
totalmente destravado.

R$ 850,00. Tratar: 376-

2206.

VESTIDO - vende-se, de prenda.
vermo R$150,00. Tratar: 372-
3849.

VIDEOCASSETE - vende-se.
Tratar: 275-3122.

WALKMANN - vende-se, Philips,
rádio AM, FM e fita. R$25,00.
Tratar: 376-2820.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station c/ 2 controles, 10 cds,

PLANETGAME
* VENDAS *toCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E AWGAMOS
'tODA A LINHA DE

VIPEO GAMES .COS
E ACESSÓRIOS EM GEIlAL

Fone: 376..2206
0:00 ás22:00

L;.;.;;.;;;...;;,.;;==&.;..;.:.;..;..;.;....;:;.;;;.;.;;..=JI,;..;.;.=..;;;...;��=�=""'st.com.br

• PLAVSTATION 2
'XElOX
• PLAYSTATION ONE
'DREAMCAST
• NINTENDO 64'
• GAME ElOY C,OLOR
• GAME ElOY AOVANCE
• "'INTENDO GAME COBE

SÁBADO, 2 de agosto de 2003>

s

.'

EDITAL
Ir

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Ir

Designada da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Ir

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulas contra: II

li

ALFREDO LANGER E CIA LTDA - R.ROBERTO SEIDEL 167 - CORUPÃ;
ALFREDO LANGER E CIA LTDA - RUA ROBERTO SEI DEL 167 -

CORUPÃ;
ALlMENTICIOS CHIODINI LTDA- R.ANAZACKO 100- NESTA;
ALVARO ROSA- RUA ROBERTO ZIEMANN 441- NESTA;
ANTONIO GOMES - AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4100 -

\

NESTA;
ATALlBA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - R:ISIDORO PEDR1150-

NESTA;
AVELINO INACIO - R BERNARDO DORNBUSCH S/N - NESTA;
BERTI EQUIPAMENTOS LTDA -H JOAQUIM FCO, DE PAULA 1461-

NESTA;
BREGA KILO LTDA - RUA EXPIDICIONARIO ANTONIO CARLOS S/N I�

-NESTA;
CASA HIDRAULlCA IDEAL LTDA - RUA BERNARDO DORNBUSCH II

E
li
Jl

590 SALA 1- NESTA;
CIA DA CARNE LTDA - R 13 DE MAIO SLOl N 150 - NESTA;
DELTA TECNOLOGIA LTDA - RUA JOAO PLANINSCHECK 1698-

NESTA; P
DJAIR STEINCK COELHO - NESTA; I;
ERNESTO THEILACHER -RUA ROBERTO ZIEMANN 4527 - NESTA; t
ETIMA ETIQUETAS LTDA - R WILLY BARDEL 185- NESTA; t
EVANDRO R DA SILVA - AV PREF WALDEMAR GRUBBA 4100 -

S

NESTA;
EZEQUIEL SOARES' RUA 776 - JOAO M DA SILVA 839 FUNDOS

NESTA;
GERMANIA TOLDOS & COBERTURAS LTDA - R PASTOR

FERDINANDO SCHLUZEN 144 - NESTA;
HUMBERTO IND COM E REPRESENTACOES LTDA - R ALBANO

FACHINI SN - NESTA;
INSTALASUL PREST DE SERV LTDA ME - R 450 N 132 - NESTA;
IRMAOS PINTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - AV GETULIO

VARGAS 268 SALA 132 - NESTA;
IVO EDUARDO RAMOS FERREIRA - RUA JOAO MARCADO 135-

NESTA;
IVO KALFELS - RUA ERVINO RUX CX POS 1126 - NESTA;
KRAUSE-ZEMMER LTDA-ME - RUA CAMPO ALEGRE 196 - NESTA;

L.A.KRUG - RUA ANTONIO HEIL 185 KM 30 SALA 02 - NESTA;
LEAN TEXTIL COM REPRES LTDA ME - R GUILHERME

WACKERHAGEN, 641- NESTA;
MARCIA CORREIA - RUA 1121 LOTEAMENTO JARAGUA - NESTA;
MARCIO PEREIRA FILHO - RMAL DEODORO DA FONSECA 20 APTO

203 - NESTA;
MARIA LOU,RDES ZAVAGLlO GUSTZAKI - RUA CARLOS'AGGERT

4582 - NESTA;
MOVEIS E ESQUADRIAS FRAMPIER LTDA - RUA FREDERICO

SCHAUARTE 70 - NESTA;
NORBERTO KASULKE - RUA ROBERTO ZIEMANN 3645 - NESTA;
PHANDA ARF DE MADEIRA LTDA- RUA PROGRESSO ,LOTE 07 ,NR
515- NESTA;
PIZZARIA RIO BRANCO LTDA ME-AV MAL DEODORO DA FONSECA

14.1:2 - NESTA;
RAFAEL LUIS KLEIN - R MARIA F GERENT KLEIN - NESTA;
RAFAEL MODAS E PAPELARIA LTDA - RUA MARIA MORBIS

CHIODINI,05- NESTA;
SKINA CALCADOS E ARMARINHOS LT - RUA MONSENHOR

GERCINDO 4183 - CORUPÃ;
TEMPERADOS BLUMENAU IND COM LTDA- RUA CEL PROCOPIO

GOMES DE OLIVEIRA 40 - NESTA;

a

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, 31 de julho de 2003
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cesar Junkes

Iniciaram as obras de pavimentação da alça lateral da
Estrada Nova que dá acesso ao viaduto Tifa Bleise, que
liga os bairro Vila Rau e Estrada Nova pela BR 280.
Além deste trabalho, a constrtora Engepasa, responsável
pela obra passará mais uma camada de asfalto na alça

i lateral da Vila Rau. O trânsito já foi liberado para o

:. tráfego no mês passado. A Engepasa deve concluir os

I trabalhos na próxima semana se o tempo ajudar,
: segundo previsão do secretário Humberto Travi. Faltam,
o

ainda, as placas de sinalização horizontal e vertical,
mureta de arrimo e elevarnénto dos taludes. A obra
está orçada em R$ 230 mil.

CORREIO DOPOVO 7

• LAZER: CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS GRUPOS DE AMIGOS É A PALAVRA DE ORDEM NO 10 STAMMTISCH
I I,.

Jaraguá do ·Sul sedia a

1 a edição da Stammtisch
]ARAGuA DO SUL -

Stammtisch é urnapalavra ale
mã, que num significado livre
quer dizer "cadeira cativa' '. Ela
revive os costumes de sécu-.

los passados, quando as pés
soas importantes da cidade e

vilas se encontravam todas as

tardes" após o expediente,
para tomar a sua cerveja e tro

car informações. Em suma é

uma' reunião do grupo de

amigos que se reúne regular
mente em algum local para
desenvolveralgum tipo de ati
vidade. Em Jaraguá do Sul,
os encontros eram comuns

em bares, mas Stammtisch,
que traduzisse o espírito des
ta denominação, existia .em

três bares especificas.No bar
catarinense, onde podia se

encontrar os empresários
Arthur Breithaupt e Rodolfo

Arquivo Museu Emílio da Silva

10 Stammtisch no calçadão pretende reunir mil pessoas

Huffenüssler,Hans Schreiner
e Bernardo Grubba. No Bar

Hamack, o encontro era li

derado pelo dentistaRoberto
Marquardt e o Bar do

Gaulke, na esquina com a tifa

.da Pólvora, onde a reunião

acontecia com a liderança de
Ernesto Czemiewicz.

A idéia de realização do
evento partiu da iniciativa de

um grupo de amigos lidera
dos,pelo médico neurologis
ta Vicente Caropreso, pelo
-secretário municipal de pro
dução, Dieter 1anssen e pelo
administrador de empresas
Ítalo Mayer.

De acordo comMayerum
dosmotivosdainiciativa sedeve
ao fato de que os grupos em

Jaraguá do Sul se encontram

em diversos pontos sem/existir
umaintegraçãoO Stammtisch
vem justamente para reunir os
grupos numa festa ao ar livre.

''É importante os participantes
irem ao encontro com espírito
esportivo eexclusivamentevol
tado para a diversão", destaca
Mayer.

O local do encontro será

todo o calçadão daMarechal.
O evento acontece hoje, a
partir das 10 horas, se esten

dendo até às 16 horas. Mesas

serão distribuidas para que os

grupos inscritos possam se

reunir, conversar, trocar idéi
as e desestressar, Para se ins

crever os organizadores pe
diram um quilo' de alimento

não perecível.Omontante ar

recadado s�rá distribuido aos

, hospitais de 1araguá do Sul.

(CELlCE GIRARDI)

Sesc traz Polyphonia I<horos para SCAR
,

}ARAGuA DO SUL - Da

harmonia à forma, do tim
bre ao ritmo. A música

catarinense se traduz em

acordes de qualidade e his

tória, um patrimônio cul
tural tão rico quanto seu

povo. Neste compasso ét

nico e harmonicamente
catarinense, o Sesc - Ser

viço Social do Comércio

promove no Estado o

Circuito Catarinense de

Música, com o grupo
Polyphonia Khoros e per
corre 15 cidades catari-

J

nenses até o dia 28 deste

mês. O conceituado gru
po estará em Jaraguá do

Sul no dia 04 de. agosto,
próxima segunda, às

20h30, no Teatro do Cen

tro Cultural - Scar, para
uma única apresentação na
cidade. Os ingressos estão
à venda no SESC e na

hora do espetáculo por R$
5,00 ou R$ 2,50. Alunos e

professores de escolas de

música têm acesso livre,
através de reservas com o

SESC.
O Circuito Catarinense

de Música, desenvolvido

pelo Sesc,: tem o objetivo
de promover a autenticida

de musical da cultura, re
conhecendo e divulgando
a produção aftístico-musi
cal local. Segundo o músi

co e técnico de cultura do

Sesc, Luiz Moukarzel, co
nhecer os produtos cultu

rais de Santa Catarina enri

quece e fortalece a com

preensão de nossos

referenciais. "É um impor
tante instrumento de edu

cação dos sentidos, propi
ciando a troca de informa

ções e experiências musi
cais entre a população e o

artista, aprimorando o gos
to estético-musical, ampli
ando a consciência e a in

serção sócio-cultural", ex
plica.

O grupo Polyphonia
Khoros percorrerá quinze
cidades catarinenses com

um repertório de músicas
de compositores catari

nenses montado exclusiva"
mente a pedido do SESC

para o circuito.

O grupo Polyphonia
Khoros é um' coral, regi
do pela maestrina Mércia

.

Mafra Ferreira, é formado
por 28 músicos que traba
lham em busca de desafi
os que motivem o cresci

mento, a profissionalização
e o .aperfeiçoamenro indi
vidual. Nesta turnê estarão

participando 12 músicos.

Já participou de vários pro
jetos e apresentações em

todo o estado, em especial
na realização' da "Turnê
2002" apresentando a

Cantata BWV 4 de JS.
Bach e aMissa Brevis K194
de Mozart em conjunto,
com a Camerata Floria

nópolis por seis cidades
catarinenses. Participou
também, da ópera "Ma
clame Butterfly" de Puccini,
encenada em setembro do
'ano passado pela Pró-Mú
sica de Florianópolis' e da

gravação do concerto de

lançamento do CD Me
mória Musical Cata
rinense. Encerrando a ano

em parceria com a

Camerata Florianópolis a

apresentação do concerto

"Oratório de Natal" de
autoria de Alberto Andrés
Heller.
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Dr.WaldemiroMazurech C

completa 90 anos de vida o

IENCONTRO: PROFISSIONAIS BUSCAM, SOLUÇÕES PARA A CATEGORIA DURANTE ENCONTRO ESTADUAL

Município sedia encontro de

profissionais da área jurídica
jARAGUA DO SUL -

Nascido em União da Vi

tória, no dia 10 de agosto
de 1913, Dr, Waldemiro

Mazurechen completou on
tem, 90 anos de vida. Mu

dou-se para Jaraguá do Sul

em 1939, tornando-se um

dos primeirosmédicos a atu
ar no município. Trabalhou
durantemais de 35 anos nos

dois hospitais da cidade e

em seu consultório particu
lar, onde fez desde simples
atendimentos até trabalho
sos partos. Em algumas oca
siões, fazia consultas gratui
tamente ou, muitas vezes,

aceitava como p�gamento
ovos, marrecos e outros

produtos, sempre priman
do pela saúde dos

jaraguaenses.
Em 1964, recebeu o tí

tulo de cidadão honorário,
projeto de autoria do então

vereador Norberto Hafer

mann. Na mesma ocasião,
a Câmara Municipal apro
vou seu nome para figurar
na rua que sai da Avenida

Marechal Deodoro e acaba

no prédio do Hospital São
José. "Ele considerou um

absurdo dar o nome de uma'

pessoa com vida a uma

rua", conta uma de suas duas
netas, NadjaMazurechen.

menta de honorários ga
rantidos pelo governo do

Estado. Os advogados que
prestam o serviço querem
receber os honorários atra

sados que superam R$
17milhões, acumulados
nos governos de Paulo

Afonso (PMDB), Es

piridião Amim (PP) e Luiz

Henrique (pMDB). Os 167

advogados com registro
em Joaçaba suspenderam
o atendimento desde o dia
4 de julho. Segundo o pre-

_ sidente da Subseção de

Joaçaba, Renato Luiz

Thomas, a decisão dos ad

vogados é a de não traba

lharem até que uma solu

Ça0 seja proposta pelo go
verno. "Mas em casos de

emergência, orientamos
para que façam 'o atendi

menta",' pondera. Em
maio deste .ano, o gover
nador Luiz Henrique
agendou audiência com a

OAB/SC, porém não

compareceu, alegando vi

agem ao exterior. Mais re

centemente, informou que

pretende discutir o assun-

}ARAGuA DO SUL -

Cerca de 300 profissionais
da área jurídica de todo o

estado estiveram reunidos
ontem para participar do
60 Colégio de Presidentes
das Subseções da OAB

(Ordem dos Advogados
do Brasil) de Santa Catarina
e do 110 Encontro de

Coordenadores, Delega
dos e Delegados Adjuntos
da CAASC (Caixa de As
sistência dos Advogados
de Santa Catarina).

A abertura do evento

aconteceu às 14 horas, no
Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, e contou

com a presença de inúme
ras lideranças do poder ju-

. diciário, executivo e do
ministério público, entre
eles, o presidente da OAB

de Santa Catarina, Adriano
Zanotto, além dos presi
dentes das. 39 Subseções do
estado.

a

c

Dr. Mazurechen com

morou aniversário ont!1. i.

O Dr. Mazurechen
'i
p�

responsável pela funda]
se

do Rotary Club em Jarag se

do Sul, em 1952. l "tSua participação, no ir

tanto, não ficou-restrita a! ar

vidade médica, Envolveu di
com a política, onde foi c� s�

didato à deputado estad�
a<

pelo PSD (partido Soe d

De�ocrata). :ra, inC�USil' darrugo do entao Preside
d

do Senado, Juceli
.

s
Kubitscheck, ao qual

[:1'constantes visitas no Rio d

Janeiru a

Aposentado há qual c

trinta anos, Dr. Waldenl a
Mazurechen mora atu� �
mente na mesma casl !
construida pela família e� é

1954, próximo ao Coléd (

Jangada. É viúvo de Hert i
Jucksch; com quem teve �J .�

filhos e duas netas, e de H
,

.,1
Pekny. {CAROLINA TOMASEL[

César Junkes

Solenidade de abertura teve a presença de 300 profissionais
.'

de discutir as atividades e

suas implicações, o encon
tro faz com que o municí

pio passe a ser visto por

pessoas de todos os

quadran tes do es tàdo",
afirma o presidente da
OAB de Jaraguá do Sul;
Adriano Zanotto.

O evento prossegue
durante todo o dia de hoje
no Centro Empresarial,
onde será anunciada a Car

ta de Jaraguá do Sul, con
tendo as principais conclu
sões dos dois dias de de
bates.

lorização do advogado,
instalação de comarcas e

varas, aviltamento de ho

norários e a publicidade de

escritórios de advocacia
foram discutidos durante o

encontro, que é realizado
, três vezes ao ano. ''A partir
da discussão e solução des-

O prefeito municipal,' tes temas, vamos elaborar

Irineu Pasold, destacou em uma Carta Política Ins-

titucional com as diretrizes

tomadas pelos presiden-'
tes", explica Adriano

Zanotto.

A escolha do local a ser

realizado é feita sempre na

Subseção onde foi realiza
do o último encontro. A

.

decisão por Jaraguá do Sul
aconteceu através de vota.:

ção, 'em Chapecó. ''Além

'discurso a relevância da

realização do encontro

para o município. "Jaraguá
do Sul sente-se honrada

pela importância do servi

ço dos advogados na

questão social", disse.
Temas de âmbito

institucional e corpora
tivista como a morosida

.

de do poder judiciário, va-

to em agosto, mas sem an

tecipar proposta para sal- 'i
dar o débito. ''A tendência
é que profissionais de ou

tros municípios também

iniciem a paralização", afir
ma Renato. (CAROLINA
TOMASELLI)

OutroIMPASSE

tema do encontro foi a

defensoria dativa, assistên
cia jurídica gratuita presta
da a pessoas, com paga- 370-1414

f mr.lgs@terra.colit.br. :

I.R!",......,.q,�oQo,.�!lu..,$4QjSociedadeVitória realiza 8a .FestDer Lichtflusschützen

Floricultura.
lsaflor

mação do grupo musical

Só Virtude. Já às 16:30h

haverá torneio de cabo de

guerra e o início das com

petições de tiro. Também

será servido jantar e, às 21
horas, será feita a escolha
da rainha da festa, dando

}ARAGuA DO SUL - A

Sociedade RecreativaVitó

ria, no Rio da Luz, estará
promovendo hoje e ama

nhã, a sá Fest Der

Lichrflusschützen. A aber

tura oficial da festa será às

15:30h com desfile e ani-

competições de tiro e de

bolão. Às 14h será realiza

do tarde dançante, com o

musical Estrela de Ouro, a
R$ 2,00 o ingresso. Para o

encerramento, será promo
vido o baile com o grupo
Safira.

início ao baile com o gru

po Safira.

No domingo, dia 3, o
evento reinicia com a bus

ca do rei e rainha pelas so

ciedades convidadas e, às

11h, haverá um culto cam

pal. Acontecem, ainda,
.
(47) 275-0058/9101-1778
ames de Oliveira,. 1066 - Salà :1 - .Jaraguá cja Svl
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Casa do Colonizador deJS
I oferece serviço adicional

]ARAGUÁ DO SUL -

o diretor da Divisão de

Turismo da Secretaria

de Produção, Loreno
Hagedorn, informa que
a Casa do Colonizador

passará a'disponibilizar
aos visitantes de Jaraguá

TI do Sul um serviço adi
!r. ional de orientação a

partir das 14 horas de

segunda-feira, quando
será inaugurado um

"totem" - computador,

� impressora
e' demais

t acessórios - da Central
1· de Informações, empre

� sa responsável pela cri
I ação e o gerenciamento
desta novidade. Uma

k
das principais facilida
des oferecidas por este
sistema é a descrição
de trajetos indicando'
ao visitante o melhor

1, caminho para chegar
rao local desejado na

I
cidade: ruas, pontos de

, interesse turístico e

eventos. Contando
com opções em cinco

idiomas ( português,
alemão, inglês, espa
nhol e italiano), o turis-

ta poderá levar a in for

,

mação impressa.
O proprietário da

empresa, Ireno dos San
tos Júnior acrescenta

que está previsto o for

neciinento de outros ti

pos de serviços, como
bolsas de negócios e de

empregos, divulgação
de empresas, profissio
nais liberais e pessoas fí

sicas, por exemplo. Des-,

tacando que o acesso

aos dados será gratuito,
mas comercializados os

espaços destinados a

anúncios e cadas
tramento para oferecer

serviços, ele explica que
inicialmente, o "totem"
receberá atualização
através de disquetes,
mas, a partir de janeiro
do ano que vem, estará

conectado ao site da
Central de Informa

ções. "Já para a divul

gação de eventos have

rá a cobrança de uma

taxa simbólica, mas so

mente a partir de

2005;', esclarece o em

presário.

�ãterelli
A Casa dolnstalador

Especializada: Comércio e Instalações E1étricás em
Geral, Sistemas de Segurança e Portões Eletrônicos

I COMEMORAÇÃO: CDL DE JARAGUÁ DO SUL COMPLETA 35 ANOS DE ATIVIDADES ININTERRUPTAS

Fundador será homenageado
com o troféu Mérito Lojista

]ARAGUÁ DO SUL -

Na terça-feira da sema

na que vem o comerei

ante Ivo Ewald recebe

rá o troféu Mérito Lo- '

jista, prêmio concedido

somente para quem
muito fez e sempre se

destacou pelo empenho
em prol do crescimen

to da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas).' O
prêmio será entregue
durante um grande
evento, que acontece a

partir das 20 horas nas

dependências da Soci

edade Culturs Artística,
quando a CDL come

mora o' aniversário de

35 anos da entidade. A

data oficial do aniver

sário é amanhã, mas as

comemorações aconte

cem na terça-feira.
De acordo com o

atual presidente da
CDL de Jaraguá do Sul,
Sandro Moretti, a e,n
tregue do troféu Méri

to Lojista ao compa
nheiro IvoEwald é uma

forma de agradecer o

muito que esse comer

ciante fez e continua.

fazendo em favor da

Cesar Junkes

Ivo Ewald, ex-presidente e fundador receberá homenagens na terça-feira

.

entidade. "Ele foi o fun

dador. da CDL em

Jaraguá do Sul. Ocupou
o cargo de presidente. da
entidade e é um dos

poucos remanescentes

dá época de fundação.
Ele tem 65 anos de ida
de mas continua traba

lhando e participando
ativamente de todas as

noss�s promoções",
acrescenta Moretti.

A entrega do troféu
ao sócio-fundador será

a primeira atividade do

evento, que contará

com a presença do di

retor-presidente de O

Boticário, Miguel
Krigsner. Ele vai profe
rir uma palestra sobre o

varejo. De acordo com

Sandro Moretti, O Bo

ticário é a maior fran

quia de cosméticos do

mundo e a palestra do

presidente vai girar em
torno do sucesso do

empreendimento.
Durante o evento a

CDL também aprovei
ta para promover um

coquetel de confraterni-

zação em razão do Dia

dos Pais, uma data em

que o comércio local

espera incrementar as

vendas. A palestra é

aberta ao público, mas
que quiser participar
paga R$ 15,00 (sócios)
e R$ 20,00 (não sócios).

O pre s iden te da
CDL destaca que estão

. sendo esperadas aproxi
madamente 700 pesso
as, entre convidados de

Jaraguá do Sul e região
e de outras cidades do
Estado.

A Associação deverá'
contar ainda com uma

Comissão de Seguran
ça e Saúde do Trabalha

dor, em principio for
mada por um represen
tante de cada entidade
sindical integrada à ini

ciativa, ou seja, dos tra
balhadores de alimenta

ção, construção civil e

mobiliário, dos Jorna
listas, Químicos e Plás

ticos, dos Servidores
Públicos e do Vestuá
rio de Jaraguá do Sul e

Região.

Diretoria de Associação será eleita no dia 15 deste mês

]araguâ__
do Sul -

A futura diretoria da

Associação' dos Porta
dores de Doenças Pro
fissionais do Vale do

Itapocu será eleita e

empossada às 19 horas

do dia 15 de agosto, no
Sindicato dos Emprega
dos no Comércio e deve

priorizar inicialmente a

realização de uma audi
ência pública paradeba
ter o problema. Os Es

tatutos das Associa

ções foram aprovados
na noite de 30 de julho,

no mesmo local, ern.so
lenidade que contou

com a presença de apro
ximadamente 20 porta
dores de doenças rela

cionadas ao trabalho,
além do procurador do
Ministério Público do

Trabalho em Santa

Catarina, Egon Kornen,
do diretor da Fun

dacentro, José Adelino

Alves, do deputado es

tadual do PT, Dionei
Walter da Silva, do pre
sidente da Federação
dos Empregados no .Co-

mércio, Francisco

Alano e de dirigentes
sindicais de trabalhado
res na mircrorregião.

O compromisso de

realizar a audiência pú
blica, em data a ser de

finida, foi assumido
pelo procurador Egon
Korner e pelo deputado
estadual Dionei Walter

da Silva, durante a cri

ação da entidade, que
terá oito diretores, to
dos portadores de Ler/
Dort e que se inscreve

ram voluntariamente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IACIDENTE: FATO FOI REGISTRADO ONTEM PELA MANHÃ, NO BAIRRO IMIGRANTES, EM GUARAMIRIM

Jovem com deficiência auditiva
foi atropelado na linha do trem

GUARAMIRIM - o

Corpo de Bombeiros Vo
luntários do Município foi
acionado ontem pela ma

nhã para prestar atendi
mento à vítima de um aci
dente inusitado. O estudan
te Jonatan Rocha, de 15

anos, portador de defici
ência auditiva, estava cami
nhando sobre a estrada

férrea, próxima à ponte
velha, localizada no Bairro

Imigrantes, por volta das
11h30. No momento em

que estava andando sobre
a linha do trem, vinha a

máquina de serviço da fer
roviária no percurso. Se

gundo informações de
um dos socorristas, o me

nino não ouviu o apito e

acabou sendo atingido
pela máquina.

- Conversei como

maquinista e ele relatou

que tentou' frear, mas não

conseguiu em tempo de
evitar o atropelamento -

, diz o bombeiro. Quando
a ambulância chegou no

local, Jonatan estava preso
em baixo da máquina. Ele
apresentava fratura no

fêmur esquerdo, fratura na
bacia, tinha suspeita de fra
tura no tórax, além de sus

peita de hemorragia inter

na e lesão na coluna

cervical.
A vítima foi removida

e encaminhada até o Pron

to-Socorro do Hospital
São José, deJaraguá do Sul.

Até o fechamentodes
ta edição, quando redação
do Jornal CORREIO DO
POVO entrou em contato

com o hospital, atendentes
informaram que Jonatan
estava no centro cirúrgico,
(FR)

Motorista corupaense foi assassinado em Rio do Sul
CORUPÁ - o corpo

do motorista Edimar

Viebrantz, 37 anos, foi se

pultado na tarde de quin
ta-feira. Ele foi assinado
com duas facadas - que

perfuraram o coração -

no Km 130,7 da BR 470,
em Lontras, por volta das
11h20. O fato aconteceu na
cabine do caminhão

Mercedes Benz, placa

BAN-1620, de Corupá.
Usna prostituta é aponta
da como autora do assas

sinato e já está presa. Ela
teria matado para roubá

lo, após ter feito um "pro
grama", já que a vítima ain

da estava apenas de cueca.

Duas horas depois a

Polícia Civil prendeu em

flagrante Rosa Hatzmann,
42 anos, que foi vista en-

trando no veículo num 10e
cal onde �s garotas de pro
grama costumam fazer

ponto em Rio do Sul.

O delegado Roberto
Schultz diz que todas as

evidências eram que
Edimar tinha sido morto

por alguma garota de pro
grama. É que ele estava só

de cueca, que apresentava
resíduos de esperma. Na

cabine do caminhão foram

encontrados calça e um

sapato feminino, que a au

tora não teve tempo de le

var; Foi constatada apenas
a falta da calça da vítima.

A sua carteira estava intacta,
C0m R$ 50,00 dentro. Du-

'

rante a perícia foram en

contrados cheques e mais

R$ 69,00 em dinheiro no

Ibanco do carona.

Fl�---�-----
Grande Prêmio dos EUA foi definido para junho

Mais uma data do ca

lendário 2004 da F-1 está

definida, e esta pode pro
vocar algumas conclusões.
Em nota divulgada a im

prensa no dia de ontem, a

organização do circuito de

Indianápolis informou que

o GP dos EUA vai ser re

alizado em junho a partir
do ano que vem - sem

pre ocorrera em setembro.
"Estou feliz em anunciar
esta nova data", comentou
Tony George, dono do
circuito e presidente da

IRL. "É uma noticia exci

tante para os fãs, para o

IndianapolisMotor Speed- _

way e para a cidade", com
pletou.

A data será 20 de junho
e foi sugerida por Bernie
Ecclestone. Assim, ocorre-

rá 21 dias apenas após as

tradicionais 500 Milhas,
que sempre acontecem no

último domingo de maio
- e esse fator era um pon
to em que George estava

se apegando para evitar a

mudança de data.

,SÁBADO, 2 de agosto de 200J5,

Fl-----r�
CANADENSE PÁRA SE NÃO ESTIVE,R NA F-I
Jacques Villeneuve afirmou, na entrevista coletiva d

ontem, reali_
.

zada pel� FIA, �ue não ir� correr por

n�enhuma outra categona se nao consegwr uma vaga e D

nenhuma equipe. "Eu não vou pular para nenhuma

outrl'
a

no amanhã, isso é definitivo", disse o canadense. "Nã S3

há nenhum plano de não estar na F-1 no ano que vejn:
no entanto", completou o piloto da BAR, que disse qUI

a

"está em negociações" com a equipe que defende des h

de 1999 H

p:
glJORDAN RETIRA AÇÃO CONTRA VODAFONE
fi

A Jordan acaba de informar oficialmente que retirou,
21

ação contra a Vodafone, empresa que patrocina atusl

mente a Ferrari, da Alta Corte de Londres. "Infelizrnen P:
te, ficou claro que não iriamos'vencer, Para o bem da F- �;
1 e da minha equipe, tomei a. decisão de retirar a ação", CI

declarou Eddie Jordan. n

A ação se referia a _ um suposto acordo, fechado vi,
t:

telefone, que a Vodafone teria "quebrado" ao assinar
n

um contrato de parceria com o time de Maranello. C

o

FIRMAN: "QUERO FICAR" n

Ralph Firman manifestou seu desejo de continuar na F

Jordan para a próxima temporada. O irlandês, que P
marcou apenas um ponto (no GP da Espanha), disse, ti
na entrevista coletiva desta sexta-feira (1), que ficou muito E

satisfeito com o acerto do carro para este fim de serna n

na, ao contrário de seu companheiro de equipe. "O )

Giancarlo já deixou bem claro que quer deixar a equipe, t:

mas eu quero ficar", disse o piloto.
.

n

d

JORNALCORREIODOPOVO
S

ome lho r da .região!
Ligue 371-1919

e confi ra.

§1ilI1l§B :1 '-II Il.moo
.�
nacionais e i1nportados

Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 9112-6117
E�ma!l: bia:s®terra.com.br

Vaiptlro O Garibaldi?
VápeJ rslah

Prefeitura M�nicipal
de Jaraguá.do Sul

•
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_Malwee enfrenta hoje
o grupo da Hering

d

n�' ]ARAGUÁ DO SUL -

e Defendendo a liderança e

1m a invencibilidade na Divi

J�'
são Especial do Campeo

:
nato Catarinense deFutsal;
a Malwee entra em quadralUI

e� hoje para enfrentar a

Hering, de Blumenau. A

partida será, realizada no

ginásio Wolfgang Weege,
no Parque Malwee, às,'

li � 20h30 e é a penúltima da
lal,
primeira fase da competi

;n,
ção. O encerramento da

p. fase classificatória .aconte
)", ce no próximo final de se-

mana e a Malwee enfren
Vl� tará a Unoesc no sábado à
lal noite, em' Sã� Miguel do

Oeste. Para o jog; de hoje,
G técnico Fernando Ferreti
não terá a presença do ala

na Falcão, que cumpre sus

ue pensão automática pelo
,� terceiro cartão amarelo.
to Em compensação, o trei

la, nado r terá a volta de
O Xande que esteve em tra

)e, tamenro médico por um
mês. Durante os treinos
desta semana o ala nada
sentiu e está animado para
seu retorno à quadra.
Ferreti garante que o time,

mesmo após a saída de cin
co jogadores (Marcelinho,
Henrique, Fabiano, Clernil
ton � Marcel), vem mos

trando amesma disposição
,e o resultado é 0S 14 pon
tos que separam a Malwee

do segundo colocado (Co-:
legial, de Florianópolis).
"Este grupo é muito bom

e os juvenis que estão com

pletando o elenco possu
em muita qualidade. A
performance neste estadu

al é o resultado do traba

lho de um grupo extrema

mente competente".
Quanto às contratações
para a, próxima tempora
da, o treinador adianta que
os contatos ainda não se

tornaram oficiais em virtu

de dos atletas pesquisados
estarem disputando cam

peonatos em suas equipes.
"Não seria diferente. Te

mos princípios éticos.

Qualquer nome que esteja
circulando na mídia é fru

to de especulação. Etamos
avaliando algumas suges
tões e é somente isto o que
está .aconrecendo"; con
cluiu.

A Sociedade Esportiva Recreativa Aliança de Jaraguá
do Sul vai promover a 6a etapa da chave "B" do Torneio
de Tiro da ,15a Schützenfest. As provas vão acontecer

hoje, dia 2, no Parque Municipal de Eventos, localizado
na Rua Walter Marquardt, no Bairro Vila Nova.

Fa.shlon
275-3290
371-0058
í""if'i.sttÍf",,@uot.d>m,br

"Eu sou a

ressurreição e a

vida, quem crê em

mim, ainda que
�orra, viverá".

João 11:25

Artigos em Fios e U$ Bíquini$
Maiôs, fítnéss (academia)

Rua Max Wilhelm, 289
Baependi - Joragua do Sul
Fone: (47) 370-6180
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� CAUTELA: PESSOAS DEVEM PROCURAR CARDIOLOGISTA PARA CONHECEREM OS LIMITES DO CORPO

Prática esportiva precisa de

acompanhamento profissional
]ARAGUÁ DO SUL -

Durante o verão é sempre
a mesma coisa: As acade

mias, clubes e parques
cheios de pessoas pratican
do exercícios e programas
de TV fazendo reporta
gens falando sobre o as

sunto: Praticar urna ativida
de física apenas numa de

terminada época do ano

pode ser melhor que nada,
mas está muito longe do

ideal. Entretanto, optarpor
um exercício e pela fre

qüência do mesmo não

pode acontecer sem a ori

entação de um profissio
nal capacitado sobre o as

sunto. Vários problemas de
saúde e diversas alterações
fisiológicas (cardiológicas,
ósseas, musculares,
imunológicas, hormonais)
podem aparecer em de

corrência de ultrapassar os
limites do -próprio corpo
e do bom senso.

Informações daprofis-

..
.'. CesarJunkes

Aposentada conta com treinélm;entô,"persçmalizadõ
sional de educação física

. seu lidJ.ite, tem toda urna
Rosane Pillari, apontam que' preparação. Quando 'tnais
a freqüência de treinamen- idoso, o que se perde é
to bem como a so'má'.de massa muscular e flexibili-
atividade deve réspb\:àr"a dade, por isso é importan-
,individualidade biológica, te o acorripanhaméntó de
fatores como a' genética, um profissional, para' evi-
nível de aptidão física, sexo, tar lesões e distensões",
idade e estilo de vida. explica. Ela orienta que se

"Não basta a pessoa pro- procure um treinamento
curar um médico porque personalizado (personal
ela tem de saber qual é o trainer) ou um professor

de educação física para
buscar informações a.res

peito do assunto. "É fun-
, damental respeitar os limi
tes fisiológicos, interpretar
as sensações, não ignorar
os avisos vindos do cor

po", salienta.
O médico cardiologista

Fábio Monteiro é enfático

quando menciona 'a im

portância de se fazer avali

ação cardiológica para sa-
,

ber se a pessoa pode ou

não realizar determinado

exercício,' principalmente
aquelas com mais de 40

anos. "O teste deveria ser

até obrigatório, porque é

necessário saber dos riscos

de fazer esforço físico e
,

conhecer a real capacida
de que cada um tem. Prin

cipalmente se é fumante,
obeso ou se conta com his
tórico familiar não muito
favorável em problemas
rio coração", avalia.
(FABIANE RIBAS)

Aposentado corre .cerca de 30 quilômetros todos os dias
,

'
.

]ARAGUÁDoSUL-Em
termos de qualidade de

vida, uma pessoa ativa pro
vavelmente terá maior mo

bilidade, autonomia e ma

nutenção de valências físi

cas como força muscular,
flexibilidade e capacidade
aeróbia, tão importantes na
vida diiria. O aposentado
Vicente Alves, 65 anos, por
exemplo, _

cO!l)eçou a fazer

caminhadas para acompa
nhar o, filho;quando tinha

42 anos. De início, 'andava
unia média de três quilô
metros, por dia. Hoje, de
pois de 23 anos, o ritmo é

bem diferente. Alves corre

cerca de 30 quilômetros, di
ariamente, e desde 1991

participa de maratonas

dentro e fora do Estado.

No final de semana pas
sado, o aposentado partici
pau das provas da 19'

Maratona Internacional de

Blumenau, atividade que
reuniu 3,6 mil pessoas. Ele
correu cerca de 42 quilôrne-

,
Dlvu gaç o

Alves correu 42 quilômetros em três horas e 48 minutos

tros pela categoria mais de
60 anos, ao lado de apro
ximadamente 60 atletas e

conseguiu trazer para casa

o troféu de sexto coloca
do. "Estava, bem .nos pri
meiros 30 quilômetros, mas
depois comecei'a sentir dor
nas pernas e tive de reduzir
o ritmo, mas mesmo assim

consegui um bom resulta-

'do", orgulha-se. O Atleta

completou o percurso em

3 horas 48 minutos. "Co

mecei a exercer esta ativi-

dade com intenção de me

cuidar, de ter urna vida sau

dável. Faço acompanhá
menta médico a cada dois
meses pra saber se está-tudo ,

bem e, enquanto puder,
vou continuar correndo.
Minha meta agora é a São

Silvestre, no fim do ano,

prova que já atuei três ve

zes", destaca.
Na opinião de Alves, o

que falta na vida dos se

dentários é vontade, pois
tempo é uma questão de

prioridade. "Também

acredito que se os pais in
centivassem mais os filhos
à prática esportiva, as cri

anças estariam mais

engajadas, no caminho cer

to. Falta mais motivação e

apoio", acredita.
O exemplo de Alves

mostra que a idade não é'
um fator limitante para se

manter ativo. Em pesqui�
sas recentes, comprovaram
que a malar ameaça ao en

velhecimento não é o pro
cesso de envelhecimento
em si, mas a inatividade. A
atividade física não tem in

fluência sobre os mecanis
mos do envelhecimento

normal, ma�, acredita-se

que atividade, física regular
pode ser capaz de
desacelerar os efeitos fisi

ológicosque acompanham
'o envelhecimento até cer

ca de 50%. Seguindo essa

linha de raciocínio, a ativi
dade física seria a verdadei
ra fonte da juventude. (FR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IVELOCIDADE: PROVA SERÁ REALIZADA ESTE FIM DE SEMANA, NO RIO hAPOCU, A PARTIR DAS 9H30

Canoístas preparam-se para a

segunda etapa do catarinense
GUARAMIRIM - A

Fecesc (Federação de'

Canoagem de Santa

Catarina) vai promover
neste final de semana a se

gunda etapa do Campeo
nato Catarinense de Velo

cidade. As provas, que vão
contar com aproximada
mente 40 canoístas vindos

de cidades de todo o Es

tado, serão realizadas no

Rio Itapocu. A competi
ção está prevista para co

meçar às 9h30, com as raias

contadas nos fundos do

Posto Guaramirim. Os

atletas do Clube de

Canoagem Kentucky estão
com o favoritismo, assim
como na primeira etapa,
quando fizeram pódio em

todas as categorias.
O clube jaraguaense será

representado por seis atletas,
no feminino, dois na cate

goria Escolinha (11 e 12

anos), três na Menor (11 e

12 anos), cinco na Cadete

(15 e 16 anos), três naJunior

Canoístas preparam-se para competição

(17 e 18 anos), três na Sênior
(19 a 29 anos), e três na

Master (a cima de 30 anos).
, "Três atletas da categoria

cadete e dois da Junior se

rão candidatos muito fortes
na competição, pois estive

ram em São Paulo efetuan-

do treinamento junto, com
seleção brasileira. Então,
contam com essa experiên
cia a mais, porque trouxe

ram novas técnicas", salien
ta o vive-presidente do clu

be, Adilson Pommere-ning.
Ele destaca que os canoístas

que vão competir forte com
os jaraguaenses serão os de

Blumenau.

Os professoresdo clube e

também atletas André Soares

da Silva e JOSé Hebert Freitas
-que também estiveram trei

nando em São Paulo - vão

competir na categoria Junior.
Ambos treinam bastante du

rante a semana porque no fi

nal do ano vãó competir na
CopaBrasil, que será realizada
em Florianópolis, no mês de

outubro.

O catarinense de' velo

cidade será realizado em

quatro etapas. A terceira

será no próximo mês, na

praia de Barra Velha, e a

última será em outubro, em
Timbó. (FABIANE RIBAS)

Regi0!lais discutirão descentralização administrativa
TUBARÃO � A Secre- os próximos fóruns serão tiva do Estado. Os partici- e funcionamento do des-

taria de Estado da Orga- realizados nas regionais de pantes também irão discu- porto em busca de alter-

nização do Lazer - Sol, jun- Ibirama e Campos Novos tir propostas para a criação nativas para melhor

tamente com o Ced (Con- {12/08), Rio do Sul e Vi- dos Conselhos Regionais e gerenciar as questões per-
selho Estadual de Despor- deira (13/08), ltuporanga, Municipais do Esporte e tinentes ao desporto.
.to) e .Fesporte (Federação Caçador (14/08) e São do Lazer bem como a ava- Os fóruns contarão

Catarinense do Desporto), Joaquim (19/08). liação dos eventos promo- com presenças de prefei-
vão promover na próxima O tema central será a vidos pela Fesporte. tos; gerentes de organiza-
quarta-feira, a partir das Descentralização admirlls� Entre os objetivos, está ção e lazer, vereadores, se-:

I

rI
8h30, em Tubarão, o 40 trativa e o modelo espor-, incluída a avaliação atual do cretários municipais de es-

Fórum Cata-rinense de tivo catarinense que será esporte catarinense, analisar portes, de educação e cul-

Desporto e Lazer. O even- dividido em sub-temas, suas potencialidades e pers- tura, . diretores" gerentes e

to será realizado nas sedes como o sistema .Esporti- pectivas, projetar alternati- integradores esportivos da

das 29 Secretarias Regionais vo Nacional e Estadual, à vas integradàs e incentivar
I

Fesporte, entre outros,
do Estado; Após Tubarão, nova estrutura administra- o debate sobre a estrutura

"4Jtilítel�U$tlle�p'eIG iot"élClo, de Jaftaguá do Sul- emvia não pavimentada

�í(iflil e R\I�oIilQ: pilaI!) da Academia Impulso (a partir das 6.:30 será servido
cllfê da' l\liIal'ltJã)- Tem�Q estimado: 21130 à 3hOO - Percurso: 72km -

Jfll'J'ag!!l,á'tS'atita Ittlzia ,\!ia Jl:.fIl'liilade) - Santa Luzia/Néreu Ramos (passando pelo
lF-lÍiltel ES�RdaRj�eít'ãoGrande)\- Nereu Ramos!Jaraguá do Sul (viaVila Rau)
E:quipede apoio: umâ pkR-lilp acompahará o grupo

Rua Presidente Epitácio Pessoa. 1081 - (47) 275-1862

ZAGUEIRO DO CRICIÚMA PÁRA POR SEIS MESES

O zagueiro Cametá, do Criciúma, que sofreu uma lesã '

no ligamento cruzado do joelho direito na derrota par
o Coritiba, no último domingo, foi operado na quinta
feira e desfalcará o time catarinense p�los próximos sej,

meses. O técnico Lori Sandri lamentou a perda d

jogador e já decidiu 'quem ocupará o seu lugar, "Lé

Oliveira vai assumir a posição. Ele também é um bo

jogador e tentará manter o mesmo nível do Cametá"

afirmou Sandri.

Entidade
!

I Narcóticos Anônimos - N. A.

o que é N.A.

I o Narcótícos Anônimos é um grupo de dependentes
químicos em recuperação, que procura a abstinência

; de todas as drogas através das reuniões regulares e

i ajuda mútua.

o grupo atende

Qualquer pessoa pode partiçipar 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:

I Casa da Serenidade
I Segudas-feiras às 19:30h

I Sábados às 19:00h(a partir
,

de 02l08/Z003)
Rua Berta L. Kassner, 10Z -

, Baependi - Jaraguá do Sul,
I Fone: 371-0721

"Eu me abraço a vocês e uno o meu coração aos

seus para que juntos possamos fazer aquilo que
sozinho não consigo".

Voluntário

Todo mundO tem: Sófaúa começar a agir.

IY!D
'T'mnsformanáo energia

em soiuções "Pi!ihiM'Ú.
_ .. J
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