
Policiais do GRT

Absoluta em seu lazer 'recebem homenagem
pelo bom trabalho

Exposição no Museu "Emílio da Silva" traz acervo de peças, fotografias e textos sobre os Correios Páginas 6 & 7 PÁGINA 10
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Dia dos Pais leva consumidor
a fazer pesquisa de mercado

Fotos: Cesar Junkes

Na semana que antecede o dia .dos Pais, o movimento no comércio [araquaense é intenso, incrementando
as vendas de um dos meses mais fracos do ano para a atividade comercial, segundo os lojistas Página 4

Exposição retrata os 100 anos

de atividades dos Correios
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NÊstÀ EDiÇÃO TEM MUITO MAIS Nesta edição tem COnTeOOO,
o novo suplemento mensal do
CORREIO DO POVO.
Ml!Jifo mais jj:lforlll'laçfio,
entretenimento, dicas e novidades.
COnTeOOO
só o CORREIO DO POVO ferm!

o Jipe Clube de Jaraguá do Sul está
organizando a .sétirna etapa do

Campeonato Catarinense de Jipe
Raid, marcada para acontecer nos
dias, 15 e 16 de agosto, e promete
muita aventura para os adeptos
desta prática esportiva. Página 11

Feira do Artesanato
aberta até domingo

Mais de 3 mil pessoas devem

prestigiar a Feira do Artesanato,
promovida pela Prefeitma de Jaraguá
do SulnoPargueMunicjpaldeEventos.
São 72 estandes de expositores da

microrregião, de outros poptos do
Estado e inclusive do parani.

PÁGINAS

Rodolfo Dornbusch

lança primeira edição
do jornal da Escola

PÁGINA S

Pilotos estão em

Joinville na luta

pelo Catarinense
PÁGINA 12
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Luto na comunicação
" I

MIGUEL ÂNGELO GOBBI -, Presidente da Associação
'Biasileira dos Jornais do Interior (Abrajori)e da

'AssociaçãodosJornais do Interior deSanta Catarina
'(Adjori/SC)

Com três dias de luto oficial, declarado pelo presidente
" Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil rende sua homenagem
ao jornalista e empresário da comunicação, Roberto,Mari
nho; falecido na noite de 6 de agosto' de 2003� no Rio de "

janeiro-Nós, empresários da comunicação, perdemos uma,
" .1 ,,-, ( ,_- ,l_.'·- o"� ,]

personálidade-sirhbolô;, referencial 'maior ,para, todos, aque�
les que atuam na mídia impressa 0t;. �;l�ff6nka.

Nascido no Rio de Janeiro em) de, dezembro de; 1904,
ninguém mais do que Roberto Marinho personifica a ex

pressão jornalismo no sangue. Filho do jornalista Irineu

Marinho, com apenas 21 anos assumiu o jornal 'O Globo
fundado pelo pai, que morreu dernfarto duas semanas após

,

o lançamento da publicação. Quem sabe não foi aí que
Roberto Marinho decidiu que viveria muito. Viveria para
construir um império, viveria para levar informação aos;

quatro cantos do Brasil e levar o Brasil aos quatro cantos'

do mundo. 'O jovem Roberto'Marinho não apenas consoli-
, dou o jornal, que herdara do pai, como expandiu a organi
zação com emissoras de rádio. E foi com todo vigor físico
de um atleta, ainda que sexagenário, que fundou a TV Gló

bo, em 1965, e que o levaria a comandar a mais poderosa
rede de comunicação do pais, considerada, também, a mais
importante emissora de televisão de América Latina e uma

das cinco principais do mundo.

Roberto Marinho tinha inegável visão de futuro. Saiu
de sua mente privilegiada, a criação de uma rede para a

transmissão do Jornal Nacional em várias cidades, implan
tando pioneiramente o sistema de retransmissoras. Ampliou
o poder de sua TV, pela ampliação do .alcance dá informa

ção. PeIas salas de sua casa, na redação de 'O, globo, ou
pela sede da TV Globo, passaram presidentes, governado
res, prefeitos, candidatos. Roberto Marinho não escondia
de ninguém seu gosto pela política e seu interesse em par
ticipar, da política brasileira. E, com absoluta convicção,
tomava partido. Era seu modo de expressar a influência de
seus veículos de comunicação, ainda que tivesse que con

vier com um certo' desconforto pelo apoio a candidatos

que, ele mesmo, reconheceu não corresponder às suas ex

pectativas.
De temperamento liberal e, natureza democrática,

Roberto Marinho jamais concordou com a censura e, me

nos ainda, com as perseguições políticas, independente-
111,fnte de cores partidárias. Se já era imortal, pelo a�se�to
na Academia Brasileira de Letras desde 1993, Roberto
Marinho imortaliza, agora, sua história, sua obra, seu esti

lo - austero e ao mesmo tempo generoso - seu espírito
empreendedor e, especialmente, sua sede de viver e de se

perpetuar. Roberto Marinho deixou mais do que um con

glomerado que fatura 5,7 bilhões de dólar�s por ano. Dei
xou uma biografia que poucos na História contemporânea .

mundial ousaram escrever.

Artigos para Carla do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246/ Centro;
OU pelo e-mail: redacao@jomalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Icone da 'Colllunicação
ro jornalistaRobertoMarinho, pre

sidente dasOrganizaçõesGlobo, cons
truiu urna organização de comunica"

ção de massa de vulto internacional a

partir de urn pequeno jornal herdado
do pai. Aos poucos construiu urn con
glomerado de informação, cultura e

serviço público nunca visto na área de

telecomunicações e entretenimento no
país, enfrentando crises econômicas e

até mesmo as guerras mundiais.
A fundação doGLOBO, em 1925,

foi urn episódio que Roberto Marinho
viveu muito de perto. O jornal come
çou a circular sem máquinas
próprias,mas desde seu primeiro dia

na redação, após a morte do pai, ,O padrão de qualidade da Rede
, Roberto esteve empenhado em fazer Globo, por exemplo, não se fez ape-
do GLOBO mais que urna empresa' nas graças às conquistas tecnológicas.
modesta. Em 1931 Roberto Marinho, O que se via na telinha era resultado

,

com 26 anos tornou a direção do principalmerttedoseuestilo,dasua�-
GLOBO, Aquilo de que ele mais se guagem, da forma de combinar o ins-

orgulhava era, simplesmente, de sua tinto do, jornalista com avocação do

condição de jornalista, O crescimento empresário, A começar pelo 'Jornal
do patrimônio empresarial de Roberto Nacional", que com pouco tempo
Marinho deve-se? a muito trabalho e superouoaparentementeinsuplancivel
alguma sorte, mas sobretudo à ousa- "Repórter Esso", daTVTupLA Gla-
dia de urn homem que mesmo ao bo faria de cada urn seus programas
passar dos 90 anos jamais deixara de uma permanente busca da

pensar no futuro, investindo sempre.: perfeiçâo.Aliâs, o telejornalismo foi re
Inconformado com as televisões no '

_ alménte o ponto de partida para o fe-
Brasil que as achava muito fracas, de- nômeno em que se transformou aTV
cidiu fazer a TV Globo inaugurando Globo. Seus prQgramas noticiosos pase
em 1965, Roberto Marinho não sabia

.

saram a ser, para os telespectadores
nada de televisão, mas, como entendia brasileiros, '�urnâ:fiOva inan� de ver
de jornalismo e negócios, não hesitou o mundo:'; Era; sim;.umá 'nova ma-

em se lançar no empreendimento que neira de ver o'murido,m�s comolhos
consolidaria �ua carreira. deutn brasil�, Cujo projeto de vida

...desdeseu
primeirodiana
redação, apósa
morte dopai, i

Robertoesteve

empenhado em
fazerdoGLOBO
mais que uma

empresamodesta..._J

incluía profunda dedicação à cultura
à educação, espelhada em iniciam

como a Fundação Roberto Marin

e a TV Futura.

Sua participação na política bras)

leira foi algo de que Roberto Marinh

nunca abriu mão, De seus apoios,
futuros presidentes, só se arrependem
de dois: Jânio Quadros e Fernando
Collor; Assimmesmo, tio caso de Collo\
não chegou � ser urn arrependimento
A partir do COITÚcio pelas diretas ru )
Candelária, seu compromisso com a

redemocrarização fez-se claro, Depoil
.

apoiaria Aureliano, Collor e Fernando

Henrique. De Getúlio Vargas a

Fernando Henrique Cardoso, todos 05

presidentes da República dos últimos

70 anos aproximaram-se dele.

O jornalista Roberto Marinho c0-

mandou a formação do maior grupo
de comunicação brasileiro, as Organi'
zações Globo. O grupo atua hoje em

rádio, televisão, jornal, editora, produ'
ção de cinema, vídeo, internet e disoi

buição de sinal de TVpaga e de dados
Com urna fortuna pessoal de US$ 1

bilhão de dólares, Marinho consta da

lista dos homens mais ricos do mundo
elaborada pela revista "Forbes". Com

toda fortuna, sua paixão era mesmo a ,

noticia, das sugestões de assuntos à

decisão damanchete da primeira pági
na. Em 1993, foi eleito membro da

Academia Brasileira de Letras (ABL),
Tornava-se formalmente "imortal"
pelos "serviços prestados ao rádio e à

televisão brasileira".
"

,

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal,
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IPROTESTO: PREFEITOS DA AMVALI SE ORGANIZA'M NA BUSCA,oE MAIOR PARTICIPAÇÃO NOS REPASSES

POLÍTICA

A bancado do PP na Assembléia Legislativa está

solicitando ao Ministério Público e ao Procon que
se manifestem sobre os aumentos de preço das

tarifas de energia elétrica, que passaram a vigorar
em Santa Catarina. De acordo com o deputado e

líder da bancada riaAL,Joares Ponticelli., os aumentos
são exagerados e exorbitantes e .o que ele quer é que

,

seja explicado se esses reajustes são corretos ou não.

Ponticelli informa que, para o consumidor residencial,
a tarifa subiu 23,61% e mais 2,9%' de taxa adicional,
o que soma 27,19%. Para o consumidor industrial e

comercial, o aumento foi de 29,68%, mais a taxa de

7,9%, o que dá 39,92%. Na avaliação do deputado,
o governo está fazendo tudo aquilo que dizia que
era contra. "O .mesmo governo que dá apenas 1%

de recomposição salarial aos servidores, é _Q mesmo

que promove esse tarifaço vergonhosos", afirma
Ponticelli, lembrando que, com esse reajuste, estão
sendo penalizados tanto o cidadão comum quanto
o empresário.

}ARAGUÁ DO SUL - Ao

contrário, do que está acon

tecendo na maioria das Pre

feituras de Santa Catarina,
que decidiram paralisar du
rante alguns dias em protes
to contra a queda na receita

dos municípios e a reforma

tributária, os prefeitos dos

municípios da Amvali opta
ram por um protesto mais

ameno. Ontem, eles foram

até Florianópolis, onde acon
teceu uma grande manifes-

8 ANOS EM SOLUÇÓES
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
'INQUSTRIAIS

MONTAGENS DE
PAINÉIS ELÉTR'ICOS

SOLUÇÕES PARA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

·.Te.Ç.iJ�
Teclla Eletroindustrlal Ltda.

, Automação e Instalações Elétricas Industriais
Rua: Joaquim Francisco de Paulo, 601 - Jaraguá do Sul (SC)

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

Cesar Junkes

Prefeitos da região protestam mas não fecham as portas

tação, com a presença de

mais de 200 prefeitos para

entregaram a Carta de

Araranguá, (documento as

sinado pela Pecam) ao go
vernador Luís.Henrique da

Silveira e ao presidente da

Assembléia Legislativa,
VolneiMorastoni e presiden
te do Tribunal de Contas do'
Estado, Salomão Ribas

Júnior.
A decisão de protestar

sem paralisação foi tomada

pela Amvali em reunião ex

traordinária da entidade, re
alizada no final damanhã de.

quinta-feira, no restaurante

daAssociação Recreativa da
Weg, com a participação de

todos os prefeitos daAmvali
( Jaraguá do Sul, Gua

ramirim, Corupá, Schroe
der, Massaranduba e São'
João do Itaperiú), presiden
tes de Associações Comer

ciais, secretários municipais
e outros políticos interessa-

Estado de Santa Catarina

por meio de um projeto
de lei elaborado em con

junto com os deputados
petistas Volnei Morastoni

e Wilson Vieira. A aprova
ção do projeto, que deve

ser varado no início deste '

segundo semestre, vai pos
sibilitar que o governo ad

quira programas abertos

de computador.
Chamados de soft

.

wares livres, esses sistemas

podem ser modificados
conforme a necessidade e

não exigem o pagamento
de licença operacional,
tomo as que atualmente

são pagas para a Microsoft

dos no assunto.

O presidente da

Arnvali,
,

prefeito de

Guaramirim Mário Sérgio
Peixer,(pFL) afirmou que
.as prefeituras da Amvali

perderam aproximadamen
te R$ 780 mil em repasses
do PMP e ICMS. A queda
na receita, de acordo com

os prefeitos, tem invia

bilizado novos investimen
tos e somente a Prefeitura

de Jaragtiá do Sul está com
nadamenos que 23 convê

nios suspensos. "Nenhum

município da região teve

convênio assinado com o

governo federal, ainda este

ano", lembra o prefeito de

J araguá do Sul, Irineu

Pasold (PSDB). "O que nós

queremos é umamaior par
ticipação no bolo. A União
e o Estado estão ficando

com a maior parte, mas as

ações.estão concentradas
nos municípios", avalia
Pasold.

Paralisação de Prefeituras está

descartada na região do Itapocu

Deputado do PT adota software livre
}ARAGUÁ DO SUL - Os

computadores instalados

no gabinete regional do
deputado DioneiWalter da

Silva, (PT), em Jaraguá do

Sul, já está operando com

software livre. O gabinete
está aberto a todos que

queiram saber mais sobre

o uso de plataformas aber
tas e conhecer o sistema

operacional Linux. Na ca

pital, o gabinete do depu
tado também já está ope
rando parcialmente com

sistemas abertos.

O deputado Dionei

vem defendendo a implan
tação de software livre na

administração pública do

� detentora da plataforma
Wiridows, usada em cerca

de 90% dos computado
res do país.

O deputado estima que
seja possível reduzir, em
média, 70% dos atuais cus-.
tos do Estado com o pa
gamento de licenças, ge
rando enorme economia

para os cofres públicos.
"Os recursos economiza

dos pelo Estado podem
ser empregados na aquisi
ção de novos equipamén
tos, permitindo a inclusão

digital de uma faixa da

população que ainda não
tem acesso aos recursos

tecnológicos", avalia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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{ I COMÉRCIO: CONSUIVIIDORES BUSCAM FUGIR DOS PREÇOS ALTOS NA SEMANA DO DIA DOS PAIS

4 CORREIODOPOVO

Dia dos Pais com preços altos

gera. revolta nos consumidores
]ARAGuA DO SUL- Gra

vatas, cintos, carteiras. Vitrines

estampadas com artigos mas
culinos retratam que oDiados
Pais se aproxima.Nesta sema
na, os comerciantes prepara-.
ram as lojas comprodutos dos
mais variados, procurando
oferecervantagens para atrair
o consumidor.

O gerente de uma loja de

móveis,]aime Sevegnani, ex
plica que o diferencial da em

presa são os planos com taxas

especiais � juros,pela metade,

!ainbém ,constatolJ que os

produtos mais vendidos fo

ram'de áudio, vídeo e as ferra

mentas, gerando um acrésci

mo de 10% nas vendas nesta

semana: A proprietária de
, uma lojade roupas e calçados,
,� Rudolf Otto, confirma

Cesar Junkes

O movimento no comércio não representa satisfação
, que as vendas aumentaram, e

que é graças ao Dia dos Pais

que omês de agosto, conside
rado ummês "fraco", ficaum

po�comelhor para os comer
ciantes.

As promoções, no entan
to,não têm sido suficientespara
atrairo consumidor, que se diz '

impressionado com os pre
ços dos produtos, como é o

caso de Onélia Ronchi. "Te

mos queprocurarmuito", diz.
A pesquisa de preço tem sido
a grande aliada da população
e é vista;muitas vezes, como a

única opção para poder efe
tuar a compra. Foi a pesquisa

de preço que levou Jeferson
Redivo a comprar uma car

teira na Feira de Artesanato,
realizada todo mês no calça
dão. ''Além do preço baixo,
aparenta ter boa qualidade",
comenta.

O feirante Pedro dos

Santos, quehá dez anos tra
balha com artesanato, foi o

grande beneficiado com a

GOmpra de ]eferson. Ele ga
rante que o preço é o moti

vo que mais atrai clientes à

comprar em sua barraca e

que isso lhe possibilitou um
aumento de 15% nas vendas.

O estudanteDreyfusLenzi
também atribui aos preços ele

vados as escolhas que fez para
o dia dos pais. "Estou indo

comprar um livro no Sebus",
afirma. (CAROLINA TOMASELLI)

Prefeitura lança carnês para profissionais liberais
!

'
.

i,
•

}ARA:GuA DO SUL - A to e 15 de setembro. A en- nível universitário, como cada ano e tem como fina-

Prefeitura deJaraguá do Sul, trega dos carnês está sendo médicos, dentistas, advoga" lidade tributar o profissio-
através da Divisão de Fis- realizada através dos Cor- dos, engenheiros, contabi- nal de forma fixa anual, in-
calização e Tributação está reios para os contribuintes listas, entre outros e tam- dependente de seu

entregando os carnês de com endereço completo e bém para os, profissionais faturamento, em conformi-

ISSQN ( Imposto sobre na Prefeitura. No totalfo- autônomos, como pedrei- dade com o artigo 129 da

Serviços d€ Qualquer Na- ram lançados 2.315 camês, ros, carpinteiros, eletricistas, Lei Complementar núme-,
tureza) aos profissionais li- sendo que 1 ;385 serão en- encanadores, pintores e ou- ro 001/93, alterado pela
berais e autônomos para o tregues via Correios. tros. 'O valor lançado no Lei Complementar 25/
exercício de 2003 com ven- Este imposto é dirigido carnê refere-se ao período 2002 de 19 de dezembro

cimentos para 15 de agos- a profissionais liberais com de janeiro e dezembro de de 2002.

Alvarás de licençaprorrogados até dezembro de 2003
]ARAGUA DO SUL - Atra

vés do decreto número 4929/
2003 a Prefeitura de.jaraguá.
do Sul prorrogou até 31, de
dezembro deste ano a valida

'de dos Alvarás de Funciona
mento dos estabelecimentos
situados no município. A Di�
visão de Fiscalização Tributá
ria estará providenciando nos
próximos meses o recadastra-

mento de todos os contribu
intes inscritospara identificaros

que semantêm ativos e os que
não estãomais funcionando, e
que serãonotificados a baixar
suas inscrições.

O resultado deste recadas
tramento dará origem a expe
dição do Alvará de Funciona
mento com validade indeter

minada, sendo substituído ape-

"enhaVI,., ",'.'",
conhecer ...

nas se o estabelecimento mu

dar de razão social, endereço
ou atividade.ADivisão deFis

calizaçãoTributátiacomunica
táaos contribuintes quando os
formulários parao recadastra
mento estarão disponíveis,
]á a taxa do Alvará será

cobrada pela efetiva fiscaliza

ção no estabelecimento e não

mais 'pelo fato de estar inscrito

no cadastromunicipalde con
tribuintes. Com isto omunicí
pio deixa de gerardívida ativa

para contribuintes que estão

com seus estabelecimentos fe

chados, Mas a obrigação de

comunicar o fisco,municipal
do encerramento de ativida

des em 30 dias e prevê multa
pecuniária se não for obser

vada.

INFORI\J1E
FEIJOADA
AAmis (Associação de Moradores do bairro I
da Figueira) vai promover hoje, a partir das 1

horas, no Colégio Lilia AyrosoOechsler, a tra

cional feijoada, O custo é de R$ 6,00 por pess
e o recurso será revertido para o posto polio
do bairro, que é mantido pela associação,

FESTA
A Associação de Moradores do bairro Vieiras n

aliza hoje, no Salão Vieirense, a partir das 22:1

horas, a escolha daGarota do Bairro Vieiras. N

seqüência, um baile com a banda blurnenauens
Moacir e seu Conjunto encerram a noite. Ingre�
sos a R$,S,OO.

JANTAR DANÇANTE
A Associação dos Amigos Lobos Guarás estar

realizando no dia '16 de agosto, a partir das 19:3

horas, um Jantar Dançante. O evento será reali

zado na Comunidade São Cristóvão, no bairr

Amizade, a R$ 8,00 o ingresso, que pode ser ad

quirido pelo telefone 9103-7839 ou através d

e-mail lobosguaras@brwnet.com.br.

CURSO
O Hospital e Maternidade São José promove d

18 a 22 de agosto o2° Curso de Orientação sobre

primeiros socorros em Crianças no horário dai

19 hs ,às 22:30hs. Os palestrantes serão Dr,

Rogério Luis Da Silva (Ortopedista) Dr. Mauro

Cesar Grudtner (Neurocirurgião) Dr. Franco

Fabrício Demo (Cirurgião Dentista) Dr. Jose
Abílio Machado Filho (pediatra) Marcelo Klitzk
(Socorrista - Corpo de Bombeiros). As inscriçôe
podem ser. feitas de 4 a 15 de agosto pelo fone

371-1977. O curso é gratuito,

'<J.IIUÜ.o�" ""/#"-(0·

((!f(u"lut4w;'lKM{yd(yfiIU:l4tt
370·1414

i mr·igs@terra.com.br j
i,ItIl,�J�(t�"!lr��J)orll"",���",,��(),o'

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

ocessórlos
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Liga de Grupos Folclóricos
Fundada em 31 de ju

lho de 1993, a Liga de

Grupos Foclóricos do
Vale do Itapocu tem por
objetivo incentivar, difun
dir, promover e resgatar
a cultura alemã, através da
união e do auxílio aos

grupos participantes.
A Liga conta aproxi

madamente com 500 in

tegrantes, entre dançari
nos e coordenadores,
subdivididos nas catego
rias mirtrn, infantil,
infanto-juvenil, adulto e

mas ter, integrando os

grupos folclóricos ger
mânicos da região do
Vale do Itapocu.
A associação possui

uma sede no Terminal
Rodoviário de Jaraguá do
Sul, onde freqüentemente
são realizadas reuniões, e
também um informativo,
denominado "Volkstanz

Zeitung", com notícias

sobre as participações e

representações das quais
participam.

O presidente da Liga,
Cassio Fernando Correia,
explica que é fundamen

tal a participação 90S gru

pos folclóricos na Festa

das Etnias. "É imprescin
dível a participação junto
às demais culturas, fazen
do. um verdadeiro inter

câmbio de etnias", afir
ma. (CAROLINA TOMASELLI)

GERAL CORREIODO POVO 5

I TRADiÇÃO: CERCA DE 1300 PESSOAS IRÃO PRESTIGIAR O PRINCIPAL EVENTO DE 'INTEGRAÇÃO DA REGIÃO

Festa das Etnias
�

sera

realizada este mês no município
]ARAGuA DO SUL -

No dia 30 de agosto, será

realizada,no Parque Mu
nicipal de Eventos, a 4a

Festa das Etnias, um even

to que tem por objetivo a.

integração das culturas,
através da realização de
inúmeras atividades envol
vendo as principais etnias

. da região. Apresentações
culturais e comidas típicas
são as principais atrações
do evento, que é promo
vido pela Fundação Cul-

tural, pelo Círculo Italia

no, Centro de Cultura Ale

mã, Moconevi, Associação
Bellunesi,AssociaçãoHún
gara, Liga de Grupos Fol
clóricos Germânicos e a

Associação da Cultura Po
lonesa.

O evento surgiu após
a realização da Noite de

Integração Germânica,
criado há cinco anos pelo
Centro de Cultura Aleclã

, \
e pela Liga dos Grupos
Folclóricos. Segundo o

vice-presidente doCentro
de Cultura Alemã,
Alfredo Günther, a Noite
de Integração despertou a

idéia de fazer um evento
{

que abrangesse outras

etnias e não apenas a ale

mã. Dessamaneira, no ano

seguinte, foi criada a la

Festa das Etnias.
,

"Estamos criando a nos-

-sa própria identidade. O

que erammovimentos iso

lados estão se integrando
e formando uma socieda-

de homogênea, com' a
. união de todas as etnias.
Esta é Jaraguá do Sul",
afirma.

Assim, a partir desta

semana, todos os sábados

até a realização da festa, o
Jornai Correio do Povo

vai trazer uma página vol
tada a uma das etnias, con
tando, através de cadaAs
sociação que integra o

evento, o que é feito para
manter viva a cultura dos

imigrantes.

Centro de Cultura Alemã de Jaraguá do Sul
O Centro de Cultura

Alemã de Jaraguá do Sul

foi fundado em 29 de

agosto de 1997, com a

finalidade de difundir os

costumes, idioma, artes,
arquitetura e as tradições
germânicas, através da

realização de eventos e

opções de entretenimen
to e estudos, além de'
promover intercâmbio
com éntidades semelhan- I

O Centro de Cultura
Alemã conta com 150

famílias associadas e par
ticipa integralmente dos
eventos culturais na re

gião. Segundo o presi
dente do Centro, Adolar

Lued,érs, a Festa das
Etnias é uma ocasião

para mostrar que todos
são iguais, "porque o

jara-guaense não é só

alemão, italiano, húnga-
tes e outras etnias naci- ro, é a união de todos",
onais e internacionais. atesta.

Entre as principais
atividades do Centro

estão a realização de
tardes de jogos, tradi
cional café colonial, jan
tar festivo e o Bunter

Abend (Noite Colorida.
Alemã).

Também possuem
um Coral, formado por
40 integrantes, além de

ter uma biblioteca corri-'

postá por mais de 3.500

livros e oferecer aulas de

alemão.
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No dia 6 de agosto de 1903 foi inaugurada a

primeira Agência dos Correios Postais de Jaraquá
do Sul, visando estreitar as relações de comunicação
entre os colonos da reqiáo com os demais núcleos de
colonização do Vale do Itajaí e o município sede,
.Ioinville.

Para comemorar o centenário da Agência, a

Fundação Cultural, o Museu H istórico "Emílio da
Silva", a Ajap (Associação Jaraçuaense de Artistas
Plásticos), a Aammes (Associação Amigos do Museu
Emílio da Silva) e a Agência dos Correios, como

órgãos promotores de resgate' de memória e de
história, estão realizando a exposição temporária
"Jaraquá do Sul: 100 Anos dos Correios",

A exposição tem por objetivo reconstituir a
trajetória e a memória da Agência Postal dos
Correios e Telégrafos em Jaraquá do Sul, através do
acervo bibliográfico e fotográfico e de diversas peças
utilizadas pelo correio jaraguaense, como mala
postal, uniformes e carimbos.

"Jaraquá do Sul: lQD Anos dos Correios"
também marca o lançamento do Carimbo
Comemorativo dos 100 anos, que teve o design feito pela Central
de Marketing e Comunicação de Jaraquá do Sul.

Segundo o historiador Ademir Pfiffer para a pesquisa e

elaboração dos textos, ele contou com o apoio do senhor Amadeu
Mahfut, enquanto que o trabalho de museologia foi feito por
Alcioní Macedo Canuto e com a supervisão de Eliza Ressel
Difanthler. "Só conseguimos realizar este trabalho graças a

importantes parcerias, como os familiares dos funcionários dos
correios e a comunidade em geral, que colaboraram com a

Rosicler Rosa e Arno Backes vieram de Balneário Camboriú para prestigiar a exposição

doação de acervo fotográfico e depoimentos. Foram meses de
pesquisa", comenta Ademir,

.

A exposição ficará no Museu Histórico" Emíl ia da Silva" até o
dia 31 de agosto, de terça a sexta-feira, em horário comercial; as

quartas-feiras, das 19:30 às 21:30 horas; aos sábados, dass às 12
horas e aos domingos, das 15 às 18 horas.

As escolas interessadas em visitar a exposição devem fazer o

agendamento pelo telefone (47) 371-8346, com Ademir, Eliza ou
Rosane. (CAROLINA TOMASELLI)

',-

1-08/08/1.903 -HUGOSCHNEIDER Agente dos Correios.

Relação defuncionários daAgência
Postal deJaraguá do Sui 1903 à 2003

2 08/08/1. 903
.

ALVIN CARLOS WALTH ER - Agente Postal dos

j Correios. Em 1919 passou a estafeta de trens que corriam de São
Francisco do Sul a Porto União. .

3 -JOÃO BATISTA BERTOLLI - Estafeta. Dei�ou a funçãoeem 1917.

4 -10/07/1.920 a 1932LAURA VIEIRA BORGES - Agente Postal dos
Correios eTelégrafos (Segunda nomeada). Faleceu em 1963.

5 �JOÃO DOUBRAWA- Estafeta.

6 - 24/12/1.924 - ERICH DOU BRAWA - Agente dos Correios.

7 -1.932 - SILVIA DACIO DE MIRANDA - Agente dos Correios.

.

8-1.932- PAULA DOUBRAWAWIELE -Ajudantee Escriturária.

9 -1.932 - LUIZ DUTRA Estafeta.

Da esquerda para direita: Érico Doubrawa, Páula Wilie, 10 - 01/04/1.932 - NELSON TEIXEIRA DA CU N HA - Agente Postal.
Edmundo Barbi e Arthur Gonçalves, todos funcionários do
Correio na década de 50

c
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E preciso amar!
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Público prestigiou o já tradicional
concurso de declamação

_.
('('\
o
o
N

O estudante da 6° série da Escola Estadual Julius
Karsten, [éferson de França Moreira, de foi o primeiro
colocado no 13° concurso de declamação, na categoria 5° e

6° série. Ele declamou a letra da música É Preciso Amar, do
saudoso Renato Russo e convenceu osjurados.de que

talent� não tem idade e pode ser conquistado com esforço e

dedicação. Ele recebeu como prêmio, além do troféu, a
quantia de R$ 120,00, dinheiro que será usado para gastos.

pessoais. Emocionado, [éferson garantiu que não esperava

vencer, mas admite que deu o melhor de si e que buscou

interpretar o texto escolhido com sinceridade e emoção.
"Gosto de poesia e de música. Acho que escolhi a poesia
certa, pois todo mundo conhece as músicas do Renato

Russo", argumentou Jéferson.
Assim como [éferson, mais 228 alunos da rede pública e

particular de educação ( num total de 35 escolas)
participaram do Concurso de Declamação, que aconteceu

na quinta e sexta-feira, na Sociedade Cultura Artística. É a

primeira vez que esse evento, promovido pela Fundação
Cultural, acontece na Scar. A mudança agradou os

participantes e organizadores, devido a espaço e condições
de infra-estrutura. Participaram do Concurso de

Declamação alunos da educação infantil até a terceira

idade, o que caracteriza o aspecto democrático do evento,

que dá oportunidade para que. pessoas de todas as idades

possam demonstrar seu amor pela poesia. E por se tratar de

Jeferson ficou em primeiro lugar
e ganhou troféu e R$ 120,00..-::..-.",

poesia, praticamente todas as que foram declamadas na
manhã de ontem falavam de amor, principal ingrediente para
emocionar quem declama e especialmente quem escuta.

Na avaliação do organizador do evento, professor Paulo
César da Silva, o Concurso de Declamação de Jaraguá do Sul

já faz parte do calendário das escolas e é aguardado com

ansiedade pelos alunos que apreciam a arte da declamação.
Trata-se, sem dúvida, de uma das promoções culturais mais

antigas e ininterruptas realizadas pela Fundação Cultural e, a
cada ano que passa, vem recebendo mais adesões. "Os
estudantes se preparam durante todo o ano para o Concurso",
acrescenta Paulo César. Segundo ele, o nível técnico dos
declamadores também tem crescido a cada edição do

éoncurso, que já se tornou uma tradição cultural em Jaraguá
do SuL

Para o jornalista Márcio Batista Martins, o Concurso de

Declamação pode se transformar, verdadeiramente, em um

evento de valorização da poesia e numa marca cultural de

Jaraguá do SuL "É interessante porque não exige recursos. O
único recurso é você mesmo e sua capacidade de interpretar
uma poesia com emoção", analisa Martins, que foi o vencedor
do primeiro Concurso de Declamação, realizado há 13 anos.

Este ano ele não participou porque perdeu o prazo de

inscrição.Ainda de acordo com Martins, iniciativas como esta

estimulam os estudantes a se interessarem por poesia e serve

como instrumento pedagógico aos professores.

Estudantes se empenharam,
demonstrando talento e

amor pela poesia
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I CÂMERA OCULTA

CINEMAS
Reconciliação
Outro dia, 6 ator Alexandre
Frota e a apresentadora Daniela
Freitas escolheram o Casa
Grande Hotel, no Guarujá, litoral
paulista, para um rápido
descanso, em clima de

reconciliação. Durante o dia, os

dois passaram a maior parte do

tempo na piscina, degustando
canapés, bebidas e aproveitando
o sol. Em uma das noites, o casal
escolheu jantar no restaurante

Thai, especializado em comida
tai landesa, com pratos exóticos,
instalado na praia, em frente ao
hote I.

Odiada
Dóris, a personagem de Regiane Alves, em

"Mulheres Apaixonadas", já é 'considerada a

vilã mais odiada da teledramaturgia brasileira.
Outro dia, na cena que <�Ia brigava com a

família, o Ibope foi nas alturas, chegando a 55

pontos.

NoSBT
E parece mesmo que Débora Duarte vai integrar
O casti ng do S BT. Os boatos dão conta que as

negociações estariam bem adiantadas. Isso seria
um grande trunfo da emissora de Silvio Santos

para "Canavial das Paixões", nova trama da
emissora de Silvio Santos.

Gravidez
Artista tem cada mania. Grávida, Carla Perez
tem vontade de comer as coisas mais estranhas
possíveis. Seu último 'desejo até que não foi tão

estranho. 'A popozuda queria apenas comer

amendoim e manga.

Em busca de pontos
Na guerra do Ibope vale tudo. Comenta-se que está
sendo estudada a possibilidade .de Silvio Santos
apresentar um programa diário, nos finais de tarde.
Isso alavancaria o Ibope para os p,rogramas
se� u intes; '

Os .àtores Osmar Prado (foto), Carla Daniel e
"'�" "

,

Juliana ,Alv�s tiveram aulas ,de confeitagern pará:
aprenderem o 'ofício de seus personagens

Margarido, Dália e Selma, que trabalham na

fábrica de chocolates de Ludovico CAry
Fontoura) em "Chocolate com Pimenta", nova

novela das seis. A doceira Sonia Azeredo,
responsável pelos bolos de cena de várias novelas

da G lobo, como" Esperança", "O Beijo do
Vampiro" e "O Cravo e a Rosa", ensinou os

atores a arte da confeitagem.

JARAGUÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SA&A Fl&Mf/HOllÁIl'O

O EXTERMINADOR DO FUTURO 3
1 I4h30 - I6h45 - I9hOO - 2IhI5 A

PROCURANDO NEMO
AnI5hOO - I7hI5

2
GAROTA VENENO
I8hOO - 20h45 c

EXTERMINADOR DO FUTURO 3
I4h45 - I7hOO - I9h15 - 2Ih303 A

A-AVE�RP/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMAIXi
F - Aa;Ãrj R - ROMANCE!P - RJL1cIAL/Dc - OO::UMENTÁRIO

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

c

SAiA '''Mf/HOllÁIl'O

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

A1

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

A2

PROCURANDO NEMO
I4hOO - I6hOO - I8hOO - 20hOO
(Sexta e sábado)
I4hOO - I6hOO - I8hOO - 20hOO - 22hOO
(Domingo a quinta)

.

LARA CROFT � À 'ORIGÉfIÁ' DA 'viDA

3 An

A
22hOO

DIDI - O CUPIDO TRAPALHÃO'
22hOO(Sexta e sábado) Pré-estréia

c

4
.' '.' ..

As PANTERAS DETONANDO A
I9h45 - 2Ih45

O AGENTE TEEN
13h30 - I5h30 - I7h30

A

5
... ,.,.,.

TODO PODEROSO
I9h30 - 2Ih30

c

GAROTA VENENO
6 I4hOO - I6h30 - I9hOO - 2Ih50

A-A�RP/C-COMÉDrÀ/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMAIXi
, F - ACÇÃrj R - ROMANCE!P - RlL1CIAL/Dc - OO::UMENTÁRIO

SAiA '''Mf/HOllÁIl'O

O EXTERMINADOR DO FUTURO 3
1 13h30 - I5h40 - I7h50 - 20hOO - 22hI0

A

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

A

, . , ..

'

, '. '" .

PROCURANDO NEMO (DUBLADO)
13h45 - I6hOO

An

3
GAROTA VENENO
I8hOO - 20hOO - 22hOO

c

A-AVOOURP/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-:DESENHOANIMflW"
F -ACÇÍJD/ R - ROMANCE/P-RJL1CIAL/Dc-OO::UMENTÁRIO

CORREIO DO POVO
Aqui tem informação!
Ligue e confira 371� 1919,

IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Use trigo
Para evitar que o óleo espirre na

hora de fritar, polvilhe com farinha
de trigo, antes de começar a fritura.

Fure
Para que a torta asse por igual e o

recheio fique bem úmido, faça furos
com um garfo depois que estlvererne
esti cadas na fê rma.

. Queimou
O arroz queimou! Fácil. Para tirar

o cheiro e o gosto de queimado,
coloque a panela destampada em

cima de uma toalha molhada.

Segredo
Para fazer um pu rê de batatas bem

cremoso, amasse bem as batatas,
enquanto estiverem quentes. Depois
acrescente um pouco de leite quente
e uma' boa colherada de manteiga
ou margarina, Bata tudo na

batedeira e volte a panela ao fogo
para aquecer bem. Se quiser, pode
acrescentar queijo ralado.

. Use limão
Se a pia está manchada de frutas,
esfregue um pouco de suco de limão
e lave em seguida. As manchas

desaparecerão.

I SUPERAPETITE

Preparo: Corte os grãos de mi lho
rente a espiga e bata-os no

liquidificador, com um pouco do
caldo de galinha. Passe essa

mi s t u r a num a p e n e i r a f i n ai
apertando bem para tirar todo o

'caldo. Reserve. Numa panela
grande, doure a cebola no azeite.
Junte o caldo de milho, o restante

do éaldo de galinha, o sal, a

pimenta e o leite. Mexa sem parar,
com uma colher de pau por
aproximadamente 40 minutos ou

até o caldo engrossar. Adicione o

creme de leite e misture bem.

Salpique com o cheiro verde e sirva.
bem quente.

Ensina teu filho no caminho que deve andar e, ainda quefor velho, não
se des�im'á dele. Provérbios 22.6

DIA DOS PAIS
"ASBA" - PAIZINHO

"Vede que grande amor nos tem concedido
o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de

Deus; e de fato, somos filhos de. Deus." 1
João'3.1

Hoje, como "Pais" , vivemos o dilema da

permissividade em confronto .com o

autoritarismo do passado.

luz
vra

Jesus, ao orar, ao se relacionar com Deus o

chama de "ABSA" - paizinho querido. Com isso Ele ensinou um novo

conceito. Uma nova forma de relacionamento. A intimidade e o amor

estão presentes nesta expressão.
.

Hoje, como "Pais e filhos, somos chamados a viver ��te novo

conceito - "ABBA", que contém diálogo, autoridade, obediência
intimidade e muito amor.

"ABBA" é assim, nas palavras de Martim Lutero:

"Ainda que eu seja oprimido pela angústia e terror de todo lado e

pareça estar abandonado e ter sido expulso da tua presença, contudo
sou teu filho e tu és meu Pai, por amor de Cristo: sou amado por
causa do Amado. Por conseguinte, essa pequena palavra, PAI, recebida
efetivamente no coração, sobrepuja toda eloqüência e retórica que já
houve no mundo, Não se expressa com palavras ou com oratória e

com nenhuma língua, mas com o coração".
MARTIM LUTERO

1483 - 1546

PARABÉNS, PAIZINHO QUERIDO!
"

PASTOR ROLF KARL JANTSCH

Paróquia Evangélica Luterana Barra do Rio Cerro

GB EDiÇÕES POR.AGNÊZ HASSE

Sopa de Milho Ve�de

8010 Delicioso de Moranqo

INGREDIENTES:

I lNGREDIENTE'S:

115 espigas de milh� verde;
2 litros de caldo de galinha;
4 colheres' (sopa) de azeite;'
1 cebola grande ralada;
sal e pimenta-do-reino a gosto;
1 xícara (chá) de leite;

.

meia xícara (chá) de creme de leite;
cheiro verde picado a gosto.

4 claras;
4 gemas;
2 xícaras (chá) de açúcar;
1 xícara (chá) de farinha de

I trigo;
1 xícara (chá) de leite;
1 colher (sopa) de fermento
em pó; 1
xícara (chá) de maisena.

Recheio:
1 vidro de, leite de coco;

! 1 lata de leite condensado;
I chantilly e morangos a

Lgosto.

Preparo: Bater as claras em neve em ponto
firme; juntar as gemas, o açúcar e misturar

delicadamente a farinha de trigo, a maisena,
o leite e, por último, o fermento em pó. Colocar
em fôrma untada e levar ao forno préaquecido.
Assar até ficar dourado.

Montagem do bolo: Cortar o bolo ao meio,
molhar com leite de coco misturado com o I�ite
condensado. Espalhar creme chantilly e

colocar rnoranqos cortados ao meio. Cobrir
com a outra metade do bolo. Usar chantitly
(generosamente) como glacê ,e enfeitar com

morangos inteiros. Leve para gelar antes de
. servir.

Preparo: Corte o melão ao meio,
retire as sementes. Sem estragar
a casca, tire a polpa com um

boleador e reserve as bolinhas.
Numa tigela, coloque O frango,
o azeite, o iogurte, a maçã, as

passas, as nozes e o sal são.
Misture delicadamente e

tempere cm sal, pimenta e

canela. Junte as bolinhas de
melão. Forre uma travessa
grande com as tirinhas de alface
e coloque as cascas. do melão
reservadas. Encha-as de salada.
Enfeite com as folhas de hortelã
e sirva a seguir. Dica: Ao invés
de peito de frango defumado,
pode-se usar o produto fresco.
Neste caso, cozinhe o peito em

água temperada com cebola e

cheiro verde. Depois de cozido,
desfie e frite a carne em azeite
com alho até ficar levemente
dourado. Espere esfriar e

empregue na salada
..

1 peito de frango defumado e desfiado;
1 melão médio; I2 colheres (sopa) de azeite de oliva; I
2 colheres (sopa) de iogurte desnatado; [
1 maçã verde picada em cubos e passada no suco

de limão;
.

2 colheres (sopa) de passas;
2 colheres (sopa) de nozes picadas; "2 talos de salsão picado,'

'

!
.

sal e pimenta-da-reino a gosto;
1 pitada de canela em pó; .

alface picada em tirinhas;
folhas de hortelã.
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- U111 cor de olhos para cada dia
Acordar com olhos

verdes, ,almoçar com.

.azuis, passear com olhos

cor-de-mel e sair com

uma estrela nos olhos.

Sim, isso. é possível. As
lentes de contato co

loridas variam a cor dos

olhos ássim como quem
troca a cor do batom ou

do cabelo. Por esse

motivo, tornam-se um

item estético por ex

celência. Salvo exceções,
como as lentes para
correção de defeitos visuais, as pessoasescolhem cores

diferentes para seus olhos por vaidade e para brincar .

com o visual. Assim, criam personagens, .mudam a

.

forma de olhar e ser olhadas, seja em uma ocasião

especial ou simplesmente para incorporar um novo

visual rio dia-a-dia.

Tecnicamente, as lentes de contato são<hidrofílicas e
.

contêm grande porcentagem de água, o que permite
maior adaptação ao globo ocular e mais conforto ao

usuário. Além disso, proporcionam visão nítida e resultado
estético bastante natural. Elas podem mudar

.

completamente os olhos ou apenas realçar sua cor.Nunca
é demais lembrar que é bom consultar um Oftalmologista
antes de optar pelo uso dessas lentes.

A Solótica, mais tradicional fabricante nacional de
'lentes de contato, possui amaior linhade lentes de contato'
coloridas 'e exóticas. Se você notar alguém com olhos de

gato, pupila em forma de coração ou estrela, não é delírio:

provavelmente a pessoa está usando as lentes

Hydrosummer Longa Vida, da Solótica, que podem

durar um ano e seu custo é até 10 vezes inferior ao das

lentes de troca programada (descartáveis). Pode-se optar
também pelos desenhos meia-lua e estrela, floco de gelo,
flor, estrela de Davi, átomo, flash e raios que saem da

pupila. As lentes Hydrocor Especial perrni,tem até marcar

presença em festas a fantasia, Hallowen ou peças de teatro

seja com olhos vermelhos, brancos, amarelos,
inteiramente pretos e olhos de gatos nessas quatro cores,'

Quem quiser inovar o visual, combinar o� olhos com

u�a' roupa' ou com a maquiagem, mudando a cor ou

realçando-a, pode optar por uma das opções/di linha
de lentes Hydrocor. O sistema de impressão
proporciona resultados estéticos muito naturais e, em

razão da matéria-prima de alta qualidade, essas lentes

permitem grande conforto, baixo acúmulo de resíduos

e facilidade no manuseio até para os usuários menos

experientes. A Solótica oferece, ainda, as lentes

Hydrocharme, impressas, em duas camadas - parte
colorida e borda do olho -, disponíveis nas cores azul,
verde, verde marine, grafite, mel e ocre.

Dicas para o uso de lentes coloridas � _

A rnaquiagern pode interferir no estilo que se quer criar
,

com o uso das lentes coloridas. Para que os olhos pareçam
naturalmente coloridos, não se deve earregar na pintura do
rosto nem abusar dos traços. Dessa forma, o olho fica mais

expressivo e mais natural.
. ,

,

As lentes cosméticas podem corrigir ametropias também,
aliando estética à correção visual. Mesmo as lentes puramente
estéticas, como as coloridas, devem ser adaptadas em

consultório oftalmológico ou com contatólogos para evitar

prejuízo à saúde dos olhos.O ideal é fazer um teste primeiro,
passar por períodos de adaptação e só então começar a usar

as lentes, Palavra dos profissionais.
Os cuidados com limpeza e desinfecção devem ser os

mesmo dos adotados com as lentes de contato para
correção visual. Lentes coloridas não devem ser fervidas,
pois descolorem, e quem as usa esporadicamente não deve
esquecer de trocarpelomenos uma vez por semana a solução

" de limpeza (não é indicado o uso de soro fisiológico como'

líquido de imersão). É bom evitar tocar as lentes com as

unhas ou esfregar os olhos quando estiver com elas.
;

Importante, antes de optar pelo uso de qualquer tipo
de lente, consulte um médico Oftalmologista.

_�_��__S_Á�B�A_D_O_I-_9_9��. agosto de 200�

Missas
Sábado

15hOO - Matriz
19hOO - Matriz

17h30 - S. Luiz Gonzaga
17h30 - R. da Paz

19hOO - São. Benedito
19hOO - São Cristovão (FESTA)

Domingo
07haO _.:. Matr..iz
09hOO -,.. Matriz

. 19fiOO � Matriz

08h30 - Molha
08hOO - Sâo Francisco

09h30 - São José
10hOO - São Cristóvão (FESTA)17h30 - São João

19hOO � São Francisco de Assis

NOSSAM ENSAGEM

"Todo aquele que escutou o Pai, vem a mim! /I

Deus é radical conosco ao dizer: "d@sapareça do meio de vós ...

toda espécie de maldade!", e em outro lugar: "sede bondosos

e compasivos ... , perdoando- i;:vos mutuamente; como (ELE) �A�'o_io_: �1

vos perdeu em Cristo! Vivei no
amor como Cristo também nos

amou!" Na Eucaristia, Jesus
nos passa essa sua vida divi
na. Como Elias,levantemonos
e comamos, pois temos ainda
toda urna vida, \\40 dias e 40

noites", a percorrer! Tempo de
ir assimilando a vida de Deus,
até chegarmos a ele, à sua vida,
à sua casa!

TAFAC '_ TAVARES
F. F. COMl-.LTOA.

.

Assessoria Comercial
AvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 1" andar

Fones: (047) 371·1910 'e 275-3125

(tIírculo
Italiano

A origem do Vinho

Para os gregos, Baco era o rei do Vinho e as colheitas de uva eram

celebradas com grandes' festas, Mas a origem correta da vinha
.alnda é um mistério. Sabe-se que ela veio da Ásia Ocidental, da
Transcáusia e também da Europa. Cada civilização tem sua len
da. No antigo Egito os "Iagares"(tanques onde se espreme o vinho)
achavam-se sob guarda de sacerdotes, os quais além de guardá,
los, faziam deles monopótio. Os Gregos Jônios, que fundaram a' a
atual cidade de Marselha, transplantaram a v.ideira para o sul da

França, onde os Romanos a' encontraram e estes desenvolveram no

seu país a mesma indústria de vinho, e com esta bebida suborna
vam a plebe. O povo não só reclamava pão e circo, mas também
vinho. Já 'no século II a.C. ela penetrou na China, onde a princípio
se fixou, mas por pouco tempo. Dois mil anos mais tarde ela chegou
ao Japão, mas não teve êxito' apesar de nas duas referidas nações
o clima ser favorável à cultura da vinha.

Depois de um século os franceses levaram para Argélia, Tunísia e

Marrocos, onde a cultura fora, em certa época, extinta pelos ára
bes. Em meados do século passado iniciou-se a cultura da videira
na América setentrional e meridional, sendo bem sucedida nessas

duas partes do novo continente. As boas e más propriedades do
vinho relacionadas à religião também são conhecidas. A narração
bíblica sobre Noé mostra o lado ruim. dessa bebida, o lado bom

aparece a partir de 130q, anos mais tarde, quando Jesus Cristo
realiza o milagre das bodas de Cannaã e, na Santa Ceia, consagra
o vinho para sempre aos olhos dos cristãos.

4a Festa das Etnias -30/agosto/2003,

PROG RAMAÇÃO
, 19:00 hs _ Abertura da 4a Festa das Etriias
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 folclór+cas)

Grupo 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 Buam e Grupo Dalponte"
03:00. hs _ Encerramento �

CARDÁPIO .

Eisbein (joelho de porco), salsichão e chucrute (alemão)
Goulasch ao molho páprica
(húngaro)
Pierogi (pastel cozido) (po
loneses)
Feijoada (Moconevi)
Polenta, macarrão e gali
nha' caipira (italianos)
Prato doce: canjica

Ingressos com venda an-

���i����r���oa:a�onrt�a�e$' 3:71l�8;2:2'215,00 (quinze reais) e na

Sede sócial do Círculo ita-
liano (370-8636). Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7-
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�ALHAÇÃO - GLOBO 1.7:30 H AGORA É QUE SÃO ELAS -

18 H KUBANACAN - G LO B O 19 h MWERES APAlXCl\IADAS _:_ 2 1 h VIVA ÀS CRIANÇAS - S BT - 20:30 h

SEGUNDA - Carla conta 'para Rê que vai transar

com Victor. Pedro garante a Júüa que eles podem
continuar namorando, mesmo com ele morando
em São Paulo e sugere que eles durmam juntos
como maneira 'de jurar amor eterno. Maumau
avisa a Drica que Kiko gosta dela. Daniela se

preocupa com o desânimo de Vilma e sugere
que ela e Solene façam uma viagem. Maumau

incentiva Kiko a pedir Orica em namoro,

garantindo que eles gostam. um do outro. Beta

fica uma fera ao saber que assinou os papéis
da separação sem perceber. Bruno anuncia para
a .rnãe que não vai sair do balé. Carla seduz

Victor.

-SEGUNDA - Silésio explica a Juca que Rodrigo
pode estar envolvido no acidente que matou
Nanda. Rutinha Pede a Modesto e Hugo que
dêem apoio a Helóisa. Léo trata Antônia
friamente. Van Van e Sofia percebem que
Rodrigo esta com problemas com a pol1eia.
Rodrigo garante a Juca que não se envolve"
em nenhum dos "pegas". Silésio avisa a Juca

.

que vai continuar investigando. Antônia pede a

Joaquim que a deixe revelar a Juca que Léo é
filha dele, mas ele recusa. Hugo convence

Rutinha a pedir desculpas a .Elís. Juca exige
que Rodrigo lhe conte a verdade, mas ele se

esquiva. Fátlruae Vlnlctús tiram fotos do

acampamento. Bruno se desespera ao saber

que pode ficar paraplégico. Tobias sugere que
Dinorá acompanhe Rosemary até São Paulo.
Pedro começa a tomar providências para

.enfrentar Vânia ·no tribunal. Vitória tenta beijar
kêo e ela acaba revelando que eles são irmãos.

Até O

fechamento
desta edição os

capítulos não
haviam sido
editados

SEGUNDA - Ó carro de Téo entra na rua onde
assaltantes e policia troem tiros. Os dóis tentam
correr, os tiros ecoam, Téo tenta proteger
Fernanda e é atingido na cabeca. Salete grita
ao ter uma visão da morte da mãe. Os bandidos
atiram em Fernanda, que é atingida no peito e

no ombro. A confusão na rua é total. Téo e

Fernanda permanecem no chão, desacordados:
A professora tenta ácalmar Salete que insiste
em falar com a mãe. Elisa insiste que ,a mãe

opere logo, mas Hilda se irrita, exigindo um

tempo para se preparar psicologicamente.
Fernanda não atende ao celular e Salete entra

em crise, querendo ver a mãe. Gracinha e

Edwiges se encontram na igreja. Alzira insiste

que Padre Pedro ligue para Estela. Gracinha se

surpreende quando Edwiges pede que ela não

aborte, oferece a sua casa para ela ficar e

garante que cuidará do bebê, se ela não quiser.

SEGUNDA - Sirnonlnha propõe aos colegas que

organizem um bazar com a finalidade de

angariar fundos para pagar o transplante de

Damião. Ana Laura diz ao marido, Santiago,
que prefere levar o' filho. para longe do que
dizer a ele toda a verdade sobre sua origem.
Briglda está decidida a levar Santiago Junior

para 'viver com ela. Santiago e Ana Laura tentam

falar com o filho. As crianças levam seus

objetos de estimação para o bazar. Brlglda
conversa com Santiago Junior. Ele diz saber

que ela foi sua babá e pede que não vá embora.

Porfiria. se irrita quando Guilherme pede
permissão para encontrar seus amigos.
Emiliano, Lupita e as crianças inauguram o

bazar. Santiago e Ana Laura se surpreendem
ao encontrar Brigida' e Santiago JUnior
conversando .

QUARTA - 'Os moradores da república decidem
tratar Vinicius muito bem, para que ele desista
de fechá-la. Solene e Vilma planejam sua

mudança. Júlia e Pedro transam e prometem
não deixar que a distância os separe. Maumau
marca um encontro com Thalssa, mas Kiko'o

segura em casa para ter um pretexto de jogar
charme para Drica. Solene anuncia que ela e

Vilma estão pensando em se mudar, deixando
Beta arrasado. Thaíssa se irrita com Maumau

'por ele não ter aparecido' no encontro, mas

acaba perdoando o menino. Bruno só consegue
metade da bolsa, mas. afirma para Mônica que
vai vender seu vídeo-game para conseguir o

resto do dinheiro para pagar o balé: Pedro. se
despede de todos. Vinicius estranha a atenção
dos moradores da república. Victor se assusta
ao saber que Carla é virgem.

QUARTA - Antõnia explica a.Juca por que nunca
havia lIie contado a verdade antes. Vitória explica
a situação para Van Van. Juca afirma que
Antônia destruiu a vida 'de Léo e Vitória e termina

seu relacionamento, com ela. Dinorá, Rosemary
e Tobiasvialarn para São Paulo. Neném consola

Joaquim, que está preocupado com Bruno.
Heloisa garante. a Bruno que ele vai voltar a

andar. Rodrigo joga charme para Párnela e a

manda não revelar a ninguém que foi com ele
no "pega". Ximen'a' sugere a Si lés ia que ele

interrogue Vanuza. Luiz Felipe avisa a Pedro

que não vai voltar para caso enquanto ele

estiver namorando Sol. Hugo se irrita quando
um freguês paquera Elis. Sol descobre que
Vanuza vai alugar um quarto em sua casa e

Pedro sugere que Vânia fique lá com Luiz Felipe.
Vânia não gosta, mas aceita.

QUARTA - Salete garante ter-certeza que a mãe
vai morrer e sai correndo para vê-Ia; Wilma corre

atrás, tentando impedi-Ia. Ninguém consegue
parar a menina, que quase é atropelada e acaba

.

abraçada com Wilma no meio da rua. Pérola
informa César que Téo está consciente, mas

confuso. Luciana pede que ele consiga a

transferência do pai para a clinica Dr. Moretti,
que foi baleado na cabeça. Téo balbucia o nome

de Fernanda. Helena acalma Lorena e avisa

que Têo irá para a cl1nica de Moretti. Natália

garante a Salete que vai levá-Ia no hospital,
depois de saber como Fernanda está. Inês

.

reclama dos mimos com' a reta. Sérgio
desabafa com Hilda que Heloisa reclamou que
ele pensava mais em Téo do que nela. Helena
chora pensando em Têo. Marcinha e Rodrigo
combinam fazer na sua casa a festa de
aniversário de 18 anos de Clara.

conversando com Diamantina. Rodrigo conta

para Lupita que viu o protessor Emilian.o
conversando com uma mulher mas as crianças
não acreditam nele. Diamantina contesse a

Fablola que está apaixonada por Emiliano.
Emiliano vai até o hospital para visitar Damião.

l.uplta chega e o trata com indiferença. As

crianças visitam Damião e cantam urna canção
em homenagem ao amigo. Joaquim volta à
escola e Felipe conta todas as novidades. Lupita
pergunta a Emiliano como foi seu encontro

com o Bruno e pede a ele que não volte a

mentir. Marisol conta a Diogo Junior o' que
devem fazer para castigar Rodrigo pelo que
disse do professor Emiliano.

SEXTA - Vilma manda Victor e Carla para a

diretoria. Thalssa decide juntar Drica e Kiko
para que eles parem de ocupar o tempo de
Maumau. Thalss a mostra para Júlia que vai

entregar uma carta para Drica e outra para
Kiko, para que um pense que foi o outro que
mandou. Vinicius descobre porque todos estão
sendo tão gentis e avisa que não vai fechar a

república e que seu casamento acabou. Laila
faz a- prova do vestibular. Maumau e Cabeção
decidem 'arrumar uma namorada para Vinicius ..

Drica 'Iê a carta de Thaíssa e acha que Kiko' lhe
pediu desculpas. Luisa pergunta se Carla está
pensando em transar com Victor.

SEXTA - Fátima e Vinicius confessam que

ficaram, mas não falam que estão apaixonados.
Tintim fica horrorizada e avisa que não quer

que aquilo se repita. Van lian fica angustiada
ao ver o sofrimento de Vitória. Rodrigo se revolta

ao s'aber que terá 'que dividir sua herança por

quatro e Juca perde a paciência com ele. Antônia

tenta .conversar com Juca, mas ele se recusa a

ouvir. Elis fica chateada por ter brigado com

Hugo. Montanha sugere a Silésio que interrogue
'Pãmela, mas Rodrigo chega antes que ele possa
fazer perguntas. Montanha se decepciona ao

ver Pâmela protegendo Rodrigo. Luiz Felipe
resolve passar a noite na casa de Pedro.

Até O

fechamento
desta edição os

capítulos. de
sexta e sábado
não haviam sido

editados

SEXTA - Mauricio recebe Lupita e as crianças e

é muito amável' com eles. Emiliano pede a seu

advogado que converse com Mauricio Borbola
e faça urna oferta de compra da Escola mas, é
informado por ele que a opção de venda não
existe. Mauricio tenta dar alguns presentes
para as crianças mas lupita não permite.
Guilherme diz ao pai que prometeu visitar
Porfírla. Simoninha propõe que procurem a filha
do senha, Mauricio para pedir a ela que
convença o pai. a vender a. escola. Gullherme
acompanha Porfiria até o cemitério para visitar
o túmulo de Rosa. O advogado comunica a

Fablola e Diamantina que ainda não poderão
receber o dinheiro pois o testamento ainda

OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDAI\ÇASEM RJNÇÃO DAEDlÇÂO DAS f\K)VElA')
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NASCIMENTOS
..

27/7
Gustavo l.ückrnann
Matheus Leonardo Lescowicz
Rachel Alanna Vieira Bérci
Laura Maria de Miranda
Cunha

28/7
AlanaJulia Bolonini Decker
Alessandra Cristina
Hanemann

Magnus Vicenzi Luiz

29/7
Leticia May
Robson Esser

30/7
Rafael Hafemann
B rendon Gabriel
Fabricio U Iler
Guilhermo da Silva Vegini

1/8
Willian Pocher
M ichelly Carazai Fonseca
Amanda Gabrielli Rodrigues
Flavio Freiberçer Junior
Bruno Batista dos Santos
Gabriela Luísa dos Santos

2/8
Eduardo de O I ivei raVeronizzi
Luci.ana .Junçes Baumann

3/8
Carla Jeanini Moreira
Stefany Camargo da
Silva Todt
AdrielydeVascocelos Silva
Gabrielli Rodrigues Dias

4/8
Érica Eloísa Coelho

5/8.
Sabrynna Ribeiro Diniz
I

Aniversário
H eje' serão comemorados os

aniversários de beatriz (27/6)
e Rafaela Cerrio (8/8) que .

.

completaram respectivamente
6 anos e 1 anos de idade.
Parabéns e muitas felicidades,
que,m deseja são os pais
Marcose e Vera.

SÁBADO, 9 de agosto de 2003
"- �"---

completou 1
aninho ontem.
Os pais Carlos e

Catia e seus
avós Elmar e

Evenilda
desejam muitas
felicidades

pais Elias e

Marcia e a

irmã Elisa'
desejam
muita paz e

saúde

Jayne
Raduenz
completa

. no dia'
12/8 seus

10 anos.

A oma

Alvira, o

tio
Rogério e

os pais e

o irmão
desejam
muitas
felicidades Anna Caroline Mahfud completa hoje 5 anos.

Sua mãe Cleia deseja muito amor e paz

No dia 20/7 foi comemorado o batizado
de Kauan Henrique. Os avós e bisavós

desejam os parabéns

A charmosa
Bianca Vieira·

completa hoje
1 aninho. Os
pais Evanir e

Wagner
querem
desejar muita
saúde e

felicidade

Enfeitando a nossa

coluna, o gatinho
Guylherme
Foscolos, que
completa 3 aninhos

hoje. Quem lhe
deseja muitas
felicidades e um

caminhão de beijos
é o papai léco, a

mamãe Mali e a

dindinha Adriana

Que fofura!
Elisa' Veloso, de 10

meses, embeleza
ainda mais nossa

coluna.
Seus pais Marcos e

Everli estam muito
felizes com sua

filhinha

. Gustavo Farti
da edição do
dia 14/6 foi um
dos vencedores
da promoção �
CORREIO DO

POVO/
NICOLODELLI.

Sorteio
�

Os ganhadores da promoção CORREIO DO POVO/NICOLODELLI do mês de junho são Eduarda Budal da edição do dia 5/7 e

Matheus Roberto de Lima da edição do dia 12/7. Os ganhadores devem entrar em contato pelo telefone 372-0533 efalar com Melani.

ZoomCrcanve

Confecções Nicolodelli LIda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295. - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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_ TRADIÇÃO, GAÚCHA

OR VANESSA RA UEl ,
.

I Para ens ao guri Zeca a Piquete Estân
cia Velha Bananal que comemora seus 16
anos dia 8/8. São os votos de seus colegas
de Rodeio

Tem fandango no
Laço hoje!

o CTG Laço ]ara-guaense
juntamente com a Academia de

Danças Terra e Pampa, trazem
para] araguá do Sul, o conjunto
"Balanço do Tchê". Para aque
les que já ouviram, gostaram,
para aqueles que não tivem a

oportunida-de,esta aí a chance.

Os ingressos estão

disponiveis no Demarchi Carne,
Casa Campeira, Smurfs Lanches,
q-au-chita,Posto Marcolla, Posto
Marechal e Casa Estância Gaú
cha.

A patrononagem espera por
todos.

Academia'Tchê Menina promove
Serranos, Chiquito e Bordoneio, Portal
Gaucho, Tchê Barbaridade, Oslvlonarcas,
Garotos de Ouro, Fogo de Chão e outros,
tomarão conta do salão e prometem fazer

bonito,
Os ingressos estão disponíveis na Casa

Campeira e Gauchita.
Vale a pena conferir...

GAÚCHO DE IDADE NOVA

Achou que íamos
esquecer de você?!!!!
Claro que

I não ... Impossfvelll!
Uma data tão especial
como essa, só
poderíamos te desejar

I muita paz, saúde, sucesso
I e amor. Um ainho mais
velho, porém com o

.

espíríto tão .iovern tomo,
esse baby, 'que está

.

chegando na sua vida.

Ninho, o eTG Laço
Jaraguerise e seus

ámigos te desejamos toda
� ,II felicidade do .mundo,
,A I .Nlnho Demarchi, ele
,/

, aniversariou nesse último
04/08

CORREIO DO POVO 7E

Em comemoração aosseus 10 anos, a
Academia Tchê Menina, promove o

grande encontro de conjuntos
tradicionalistas para realizar um mega baile.
que concerteza ficará para a história.

("""" r::1)) Acontece nesse domingo (10/08)
� ()('. �(1� apartir das 14:00 hs, na sede social do Sitio

� ACADEMjÃ--\,�
-

...... Novo, em ]oinville.Grupo Rodeio, Os

Sô
DED CAS
GAUCHESC' S' I

B!ÍSICa .
AVA ÇADO

-

INICIO: 83 DE

AGOS�TBÁSle' : 16:0Dh' SCAB
�-YÁNÇADO: 18:30h .

LOCAL: SOCo CULTURA ARTISTIC�
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES NA SECRETARIA DA SCAR

FONES: 275-2477/9991-2355
VISITE NOSSO SITE: www.meupagosul.com.br

e-mail: terra�pa.mpa@JJol.com.br
VENHA APRE ER DANÇAR, SE DI\\ER'l'IR E

FAZER AMIGO � ÚNICfftJGAR.
APOIO: @f7MCa (f�� '!I1co/JJWgik3

ct. j·@netuno.com.br

REFLEXÃO •••
H Nem tudo o

que se

enfrenta pode
ser

modificado,
mas nada'

pode ser

medificado
até que seje
enfrentado"

. tAS!-CAMPEIRA
"

. ,

, ,�, ....

. .. .' ..

. ..
"

E-mail
casacampolra@torraocomobr

.

Sito

B b (':'��
om as e �).' 'eJ,\

Bicos Inierores .:.;�'l
iJireção Hidráulica
li 310-2515 - 310-2562
-----------------

Av. Prefo Waldemar Grubba, 3635
Jaraguá do Sul o se

1II11I
I

�
i i II

I ,I i

�� Isn�ziia.
I'

I
rma 8iriasj

Indústria e coniércio demadeiras

312·-0280

DEMAICHI CAINE
ATACADO E VAREJO Carnes especiais:

MARRECO JAVALI
FONE: (47) 371-4�47 FAX: (47) 275-0524 COELHO'JARAGUA DO SUL - SC

I E OVELHA
E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GRAFIPEL NO SHOPPING
Desde ontem o Shopping Center

Breithaupt conta com a presen
ça da nova loja da G rafipel no

seu primeiro piso. Com 60m2, a
Grafipel estará disponibilizando
a linha completa de papelaria,
livraria, mochilas, pastas exe

cutivas e material para escritó
rio. O público infantil também
terá o seu espaço: A FLORES
TA DE LIVROS. Vale a pena
passar e conferi r.
A UNERj também conta com

a presença da Grafipel. A lo
cai ização no centro univer
sitário é próximo ao bloco G.

DALE CARNEGIE TRAlNING
U ma empresa fundada em

1912, com ISO 9001, se insta
la em Massaranduba para re

alizar Treinamento de Rela

ções H umanas e Comunicação
Eficaz. Os principais objetivos
do treinamento são transmitir

autoconfiança, melhorar a co

municação, reforçar as rela

ções humanas, transmitir ide
ais de líderes e desenvolver o

cpntr o I e de p reoc u pações.
Mais informações sobre o cur

so: 9975 - 2662 (Diego).

MODA FEMININA
Inaugurou ontem em Jaraquá
do Sul a nova loja AR R EMA
TE: Com novidades para o pú
blico feminino, está localiza
da na Av. Marechal Deodoro
da Fonseca, 416 - próximo ao

Colégio São Luís (371-7684).

CADA VEZ MELHOR
Três décadas de experiência
e excelentes profissionais,
fazem do Salão e Barbearia
Gonzaga um dos mais
tradicionais da cidade,
próxirnoà Prefeitura

Municipal (370-8439).
Antenor Gonzaga, o

proprietário busca constante

aprimoramento e anuncia
novos serviços prestados.

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

LUNELLI RECEBE MENÇÃO HONROSA DA FATMA
Horst Baümle

• Viviane Lunelli, diretora
da Lunelli Indústria
Têxtil ao lado do Prefeito
de Corupá, Luís Carlos
Tamanini e do
Coordenador Regional
Norte da Fatma, Jaime
Duarte, na cerimônia em

.

que a empresa recebe a

Menção Honrosa do
Prêmio Fritz Müller

• Viviane e Antídio
Lunelli junto com o

Promotor do Ministério
Público, Alexandre
Herculano de Abreu,
que segura o troféu

, Fritz Müller

•
I

Os filhos Frank, Érica e Mark
Zulauf recebem a premiação
especial em nome do pai, o

ambientalista Werner Zulauf
(in memorian)

Fotos Nilto

•
No último dia 26 de julho
foi celebrado o casamento'
de Paulo Roberto Schwarz

e Fabiana Andréia de
Amorim.

Os pais Reno e Norma

Schwarz, e Itamar e Alice
de Amorim, presentes na

foto abaixo, felizes com o

momento especial

Foto Divulgação

•
Completa amanhã
mais um ano de

vida, a empresária
Rose Z. Russi,

parabéns com muito
amor e carinho do
seu esposo Elsio F.

Russi

Clinlul �� CÚ'"�(/ia 'j>LÁsllul
�sii.tÍUI e 7Ctpa1a���a

7)1'. ,Alt%tll1�J't /IOtJ'l1tJ'
--...... C�t'9�9

(47) 422�2105 ou 433-4020
r, dr,werner@uoLcom,br

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

• CEntarls
tElefônicas

E convEndonal .

• FaxE Blna.
- Portão

Eletrônico
- PortEiros E

intErfones
- Consertos E

Instalaç6Es

Rua Barão do Rio Branco. 353 - Sala I - JarI! .ué do

ESPECIALISTA EM·
ORTODONnA

E ORTOPEDIA FACIAL

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

-- .

ImOVelS

AMIZADE - vende-se, casa de

alv., el 2 qtos, sala, eoz., banh.,
lav., e outra el 3 qtos, sala, eoz.
e demais dep., as duas no

mesmo terreno el 450m2, R.
Orestes Teeila, 151.

R$49.000,00. Tratar: 371-
8116 el Marlene. (proprietário)

BARRA �ELHA - vende-se, em
frente a soe. Barra Velha, el 4
qtos. R$25.000,00. Tratar:

l_gcali-zação Nobe
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
.

frarne@netuno com.or
370-7122/9105-4572 19125-9258

FRAME
engenharia

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCA"ZAÇ�O

DEJARAGUA?

ROY�
370-3113 ou 9973-5770.

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metra!;jens)CZERNIEWICZ - vende-se, 10
eomôdos e edlculanos fundos.

R$93.000,00. Aceita-se troca.
Tratar: 370-6526 el Isabel.

Consulte nossos

prezes de
pagamento.

ESTRADA NOVA - aluga-se, alv.
Na- R. Jeferson Machado, 32.
Tratar: 273-5193 após 18:30.
(proprietário)

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

FONE: (4/)275-3070
CONSTR.L �

"Inovando Conceitos de Vida" 5-
ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
el 110m2, mista. R$
45.000,00. Tratar: 370-5637.
(proprietário)

Tratar: 372-3277 el Vanderli.
(proprietário)

sala, copa, eoz., banheiro e

garagem. Toda murada à 200m
da praia. R$42.000,00. Tratar:
372-3157.JARAGUÁ ESQUERDO - divide

se. Tratar: 9994-4057 el Fábio.
(proprietário) PENSÃO - aluga-se, quarto e

eoz. mobiliado no Rio Molha.
Tratar: 370-7698. (proprietário)

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
2 casas de alv., constr. nova,
el gar., piso. R$75.000,00.

- Aceita-se carro no negócio .

. .L .

PENHA - vende-se, el 3 qtos,

Residência em

Alvenaria, nova.
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;
· i Suíte Simples;
• i Suíte cl Closet;
• 1 Suíte Master cl Closet e
Banheira;

• Acabamento de alto

padrão (granito, gesso,
Massa corrida)

Projetos / Execução /
Administração

e Gerenciamento da obra

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, ri Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
(")
;;:o

UI:
. m

(")

Rua Rein91do Rau, .585 - Jaraguá doSul - se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582/ PLANTÃO: 9997-9471 Z
10

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br lJ1
�

HÁ NEGÓCIOS
.....,

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

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

armários sob medida, éren serviço,
dispensa, dep. empregada,
garagem pi 04 carros, área de festa
com churrasqueira, piscina e jardim
- terreno cl área de 4.557,OOm2•
(valor a combinar) - Obs: aceita

.

imóvel de menor valor em Jaraguá.

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

charnpaçne

com forro em gesso rebaixado
Nicho p/ condicinador de ar na
suíte e no dormitório 2
Vistas e rodapés de madeira 7mm
em meia-esquadria ,

2 vagas de garagem

OPORTUNIDADES:

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

'esquina 5oo,00m2 - R$
67.oo�00.
"Vila Rau: (próx. UNERJ)- duas
casas em alv. c/área 7o,00nie
4�ooni, terreno 65�00ni - R$

.

ro.ooo.oo.
-Vila Rau: (próx. UNERJ)-cl
piscina área 2oo,00ni, terreno
soaoo-» -es ioo.ooaoo.
-Vila Rau: (próx. UNERJ)-q'área
15o,00ni, terreno 5o�00ni �

R$ 95.oo�00.
-Ilha Figueira: (próx.wEG II)-q'
área 15�00ni, terreno esquina
50�00ni -R$ 65.o0�00,

.

-Jguá Esquerdo: (próx.
Bompani}-Novac/área 8�00ni,
terreno 38o,00m2 - R$
65.00�00.
-Jguá Esquerdo: (próx. Urbano)
Nova c/área lo�ooni, terreno
38�00ni - R$ 65. 000,00.
-Amizade: (próx. Salão

Amizade)-alv.clárea 18�00ni,
terreno 65o,00m2 - R$
40.000,00 ouFin..
-Giardine Lenzi: (próx. Colegio)
c/ área 150,00m2, terreno

380,00ni - R$ 75.0o�00.

-Vila Lalau: (próx. Marisol}-casamst»
c/área 8�00nii terreno 43�00ni
- R$ 58. 000,00.
APARTAMENTOS:
-Centro: (Ed.Gardênia) c/ área
8�00ni, 02dorm., 02sacadas-R$
45.000,00.
-Centro: (Ed.Maguilu) c/ área
7�OOni, 02 dorm; todo em piso
cerâmico - R$ 48. OO�OO.
-Centro: (Ed.Cristiane Monique) c/
área 14�00ni, 02dorm. c/02 vagas
garagem - R$ 53.000,00.
-Centro: (Ed.Isabela) c/ área
13�00ni, suíte + 02dorm, cozinha
mqbiliada - R$ 80:00�00�
-Centro: (Ed.Schiochet) c/ área
15�00ni, suíte + 02oorm; cozinha'
mobiliada - R$ 85.o0�00.
-Centro: (Ed.Oa Alzira) c/ área
130,00ni, suíte + 02 dorm; sala c/
sacada - R$53. 000,00.
-Centro: (Ed.Marajó) c/ área
13�00ni, suíte + 02dotm; cozinha
mobiliada - R$ 65.00�00.
-Centro: (Ed.Klein) c/ área
130,00ni, suíte + 02 dorm; apto
novo-R$100.000,00.
-Centro: (Ed.Talismã) c/ área
14o,Ooni, suíte c/ banheira + 02

dorrn, 02sacadas-R$13o.00�00.
-Centro: (Ed.Oon Lorenzo) c/área
13�00ni, suíte + 02dorm; cozinha
mobiliada-R$107.00�00.

-Centro: (Ed.Riviera) c/ área
15�00ni, suíte c/ banheira, 02
vagasgaragem - R$ 105.oo�00.
-Centro: (Ed.Carvalho) c/ área
140,00ni, suíte:;' 02 dorm.,
cozinha mobiliada - R$ 95. OO�OO.
-centro: (Ed.Imperial) c/ área
26/;00ni, suíte c/ banheira, 02

. vagasgaragem - R$ 170.000,00.
-Centro: (Ed.Florença) c/ área
150,00ni, suíte + 02 dorm.,
Cozinhamobiliada - R$130.00�00,
-VilaNova: (Ed.Porto Belo) c/área

,

200,OOni, suíte+02 dorm.. 04
vagasgaragem -R$145.00�00.
-Vila Lalalf. (Ed.Giovana) c/área
13�00ni, suíte + '02 dorm., 04
sacadas - R$ 65.OO�OO.
-Baependi: (Ed.Bartel) c/ área
1O�oOni, suíte + 02 dorm; novo
- R$ 58. 000,00.
-Centro: (Ed.Karine) c/ área
l1�OOni, 03dorm., Q2banheiro�
-R$ 55.000,00,
TERRENOS:

-Vila Nova: (Próx. Igreja Rainha

Paz) c/ área 392,00ni (14x28) -

R$ 45. 000,00.
-Centro: (Próx. Kohlbach) c/área
900,00ni - R$30.00�00 (neg.).
-Baependi, terreno com. R:

Bernado Oorbusch cf área

1.798,OOm2 (30,50 frente) valor
negociável.

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

órea serviço, garagem pi 02 carro

- terreno 400,OOm2 - Valor: R

115.000,00 a concluir ou pronta co

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

negociação)

Ilha da Figueira: (pi-óx. WEG IIJ
ótimo sohrudo (semi-novo) cl área

320,OOm2 - suíte mobiliada + 02

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

serviço, dep. empregada, órea de
festa, garagem pi 02 carros, piso

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

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

IlhaelaRgueiro: (próx, PiNo Pérria/ rosa em alv. c/ área 148,OOm'
-suíte c/banheira e doset + 02 quartos; 02 saiaS, cozinha, área
serviço, garagem, terreno esquina c/ sOO,OOm' , Vaiar: RS
65.000,00 ou entrada de RS 40;000,00 + Fin.

Cenlro- ótimo cosa em uma localização privilegiada próx. Duas
Rodos Industriol- com área de 300,OOm', suíte + 05 dcrm, 03
rolas, 04 banheiros, cozinho com armários, área serviço, dep. r
empregada, garagem pi02 carros, área de lesto c/churrasqueirn
- terreno 700,00m' -veler o combinar - aceito imóveis em

Rorianópolis.

Centro- apartamento amplo no Ed, Riviera cl área Is0,00m'
suíte mobiliado c/banheira + 02 darmo (sendo um mobiliodQ), rola
c/sacada, cozinha mobiliada, bwc-sodal, área serviço amplo, prooia
cl elevo�or, garagem pi 02 corras - Valor: RS.l 00.000,00
(negocióveis).

(zerniewia (próx. Pama/-casa em alv. c/ área Is0,OOm'
.

- 02 dorm, 03 salas, cozinha, 02 banheiros, área serviço, s/
garagem - terreno 3s0;00m' - Vaiar: RS 75.000,00 (aceito
automóvel no negocio).

-

LO(A(AO:

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

-

Vila Rau: bonita casa nova ém alv. - cl suíte + 02 dorm., sala, coz, bwc, lavanderia,
garagem - RS 660,00 (próx. UNERJ).
Vila Nova: Bonito sobrado - cl suíte c/ banheira e sacada + 02 dorm., 02 salas,
cozinha, b�c-social, lavabo, lavanderia, garagem pi 02 carros - 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, bwosode], lavanderia,
garagem - RS 420,00 (próx. Posto Cidade).

'

Centro: Ed. Florença ., suíte + 02 dorm., sala cl sacada, cozinha, 02 banheiros, dep.
empregada, lavanderia, garagem - RS 580,00 (calçadão).
Barra.Rio Molha: casa mista - 03 dorm., sala, cozinha, bwe-sodol; lavanderia,
garagem - RS 330,00 (ao lado Prefeitura MunicipalJ.
Vila Nova: kitnete - 01 dorm., sàla, cozinha, bwc-social" lavanderia, si garagem
RS 200,00 (próx. Peças Marangoni).
Centro: ótima casa ampla comercial- com varias dependências - RS 2.300,00 (ao
lado Smurfs lanches).
Centro: ótima casa ampla comercial ou residencial - com variás dependências +

piscina - RS 1.800,00 (próx. Javel Veículos).

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R. DOMINGOS DA NOVA, 449
,

Iro 8,
IMÓVEIS LTDA.

Plantão: 9131-0174

Fone/Fax: 275-0174'- 371-3124 - 275-0722

1037 - CENTRO (Próx. Stúdio fMI- CASA AlV.

ntigo - c/ 3 quartos, terreno c/ 309 m2. RS 148.000,00
- Aceito coso bem localizado ou opto no negociação

1446 - JARDIM SÃO LUiís (próx. Bel/'Artl - CASA
DEALV. - c/ 2 quartos, terreno c/442m2. RS 38.000,00

LOCACÃO:

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

1191 - ILHA DA fIGUEIRA (Posto Behling) - SOBRADO
COML/RESIDENCIAl c/240m2, suite (falta terminar bwe), 2

quartos, garagem p/ 2 carros, sala comi c/ bwc. RS
120.000,00 - Aceita outro imóvel até 50% do valor.

1113 - SOBRADO DEAlV. (SEMI PRONTO) - BARRA DO R.

CERRO c/205m2, suite, 2 quartos. RS 95.000,00

3007 - EXCIIEN1EOPORTUNIDADEl-3031-CENlRO-APrQ- ED.

1SABB.lA1/SlÍkl, 2qwrtE, iDzi-OOmdiah PrécOOI/m de festas, jisIioo,
dumsqOOra, sOO degoosrm RS 88.000,OO-/lnlita�odemencrvakr

902· TERRENO- CENTRO 'ao lado Diviflex c/800m2. RS 500,00
903· TERRENO - CENTRO ao iado Wisdom c/500m2. RS 300,00
604· CASA DEALV. - JARAGUÁ ESQUERDO róx. Lux Atacadão e/3 quartos,
cozinho mobiliado, 2 bwc's. RS 540,00
�. CASA DEAlV. ·ILHA DA FIGUEIRA (próx. Vitóriale/4 quartos. RS 270,00
m· CASA DEALV. PARA FINS COMERCIAIS - CENTRO (ao lado Stúdio FMI
(I estacionamento na frente. RS·l.000,00
M?_. SOBRADO DEALV; - VILA LENZIc/ 4 quartos, ehurrasquéira, grande sacada. RS
580,00

.

lli..:.CASA DEMADEIRA - JOÃO PESSOA (perto da ponte de Schroederl- c/ 2
quartos. RS 220 00
ill.:CASA DÉALV. CENTRAL (PODE SER UTILIZADA COMERClALMENTEle/
'1010 em 2 ambientes c/lavabo, 3 quartos, 2 bwc's, dep. empregada. RS 800,00
tI!: CASA DEMADEIRA -INíCIO DA ILHA DA FIGUEIRA c/ 3 quartos, garagem.
��OO

.'

.

m.:APTOS (/2 QTOS - CENTRO {início calcadãole/ 2 quartos, sala/eozinha/
lavanderia conjugadas, bwe. RS 300,00
m.:APTO (tipo quitinetel- RES. EGER - CENTRO (próx. Angelonil c/I quarto,
solo e (azinha (onjugadas, bwe, lavanderia, não tem garagem. RS 21 0,00 + eondominio
�TO- CENTRO (próx. Marcattold 3 quartos, churrasqueira, garagem p/ 2
(arras. RS 825,00
@.:ApTO - CHICO DE PAULA c/ 3 quartos. RS 200,00
ill.:.APTOS· SANTA LUZIA (próx. Mat. Construcão Sta. Luzial c/ 2 qtos = RS
180,00'* c/ 3 qtos = RS 280 00 •• c/ 1 qto = RS 160 00
633
., , .

�TO (bem simplesl- ESTRADA NOVA c/ 1 Cômodo + bwc. RS 120,00
�O CENTRAL - ED. PICOLLlc/ 3 quartos, 2 bwc's, não tem vaga de garagem.
RS 380,00
�T/NETES - ED. MARQUARDT - CENTRO. A Partir de RS 225,00 +
(ondomínio .

�3636.APTO - ED. LEUPRECHT (No�a Brasíliale/ 2 quartos, sala c/sacada. RS
50,00

�2637• APTO - JARDIM CENTENÁRIO (próx. Weg I/}c/I quarto, c/ gar�em. RS
60,00

\�e/2 quartos, não tem garagem. RS 270,00

1372 - VILA RALi (próx. Supermercado Brasãol -

CASA DEAlV. -c/ 155,00m2 - terreno c/ 4780m2, suíte, 2
quprtos. RS IIO.OOO,OO - A combinar.

1441- SANTA LUZIA - SOBRADOe/300m2, terreno c/
750m2 - 3 quartos, 2 bwe's (anexo tem I lanchonete).

RS 90.000,00

3011 - CENTRO - APTO - ED. JARAGUÁ ri 2 quartos, dep.
empregada. RS 65.000,00 - Aceita imóvel de menor valor.

639 - APTOS NOVOS - PRÓX. UNERJ - e/2 quartos. RS 280,00
640 - CASA SIMPLES {TIPO QUITINETEI - CENTRO (próx. 2Rodasl c/ sala e

cozinha conjugadas, 1 quarto, bwe, lavanderia. RS 120,00
641 - APTOS NOVOS (calcadãol - PRÓX. COL SÃO LUísc/I e 2 quartos, não tem

garagem. RS 360,00 e RS 400,00
642 - APARTAMENTO - ED. BÉRGAMO (em frente SmurfLanchesl c/ suíte, 2

quartos, garagem, dep. empregada. RS 450,00
643 - APARTAMENTO - ED.IMPERADOR c/ 1 e c/ 2 qtos. RS 270,00 e RS 350,00
644 - APTO· VILA LENZIIED. SÔNIAMAGALI (ao lado Supermercado Lenzilc/
suíte, 2 quartos, sala com sacada. RS 395,00
645 - APTO - CENTRO· ED. STA. TERESINHA c/ 3 quartos, 2 bwc' s, garagem. RS

440,00
650 - APTO - ED. GARDÊNIA c/ 3 quartos, 2 bwc' s. RS 400,00
653 - APTO - ED. VIRGíNEA - c/ 2 quartos, sala c/ sacada, garagem. RS 370,00
656 - QUITINETES NOVAS - VILA NOVA c/ quarto, bwe, eozínha/lavanderia. RS 180,00
657 - APTO - ED. FLORENCA (calcadão)c/ suíte, 2quartos, sala c/ sacada, dep.
empregada. RS 580,00
658 - SALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO - RES. ROYAL BARGe/ 18m2. RS

300,00
659 - APARTAMENTO --ILHA DA FIGUEIRA (próx. Só Lonas) c/ 2 quartos, c/
garagem. RS 260,00 .

660 - APARTAMENTO - ED. ANTÚRIO - CENTROc/ 2 quartos, solo c/ sacada. RS

380,00
664 - SALA COMERCIAL (I!pisol- 'VILA LALAU· c/300m2, estacionamento na
frente. RS 670,00
677 - SALA COMERCIAL - ED. MARKET PLACE - CENTRO c/40m2. RS 270,00
684 - SALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO (R. EXP. CABO HARRYHADLlCH) c/
50m2. RS 280,00
685 - SALA COMERCIAL TÉRREA - BARRA DO RIO CERRO -IDEAL PARA

CONSULTÓRIO DENTÁRIOe/70m2, 2 ambientes. RS 300,00
686 - SALA COMERCIAL NOVA - ED. TOWER CENTER � CENTROc/ 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. Za'nluca) com m, 1 bwe. RS

27�00
.

806 - GALPÃO - BARRA DO RIO CERRO - el 363m2, terreno c/530m2; c/ ligação
trifósiea. RS 700,00

.

VENDAS:

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

3052 - CENTRO - APARTAMENTOIED.

MENEGOTTI· c/140m2· 3 qoarlos, não tem

garagem. RS 49.000,00

1191 -ILHA DA FIGUEIRA - SOBRADO c/ 240m2 - c/ suíte, 2 quartos,sala c/ sacada,

garagem e sala comercial no térreo. RS 120.000,00 - Aceita outro ímóvel.

1371 - VILA RAU. CASA ALV. c/ ó(ea de 160m2, terreno t/450,00m2 ( 15 X 30)

suíte (por terminar) + 1 suíte + 1 quarto, garagem pra 02 carros. Varandas na frent� e atrós da

casa. RS 70.000,00
2008 - CENTRO - TfI!RENO- c/240m2 (12 X 20). RS 35.000,00
2010 - CENTRO (excelente localizacãol - TERRENO - c/775m2

2272 - RIOMOLHA - TERRENO c/ 496,85m2 (13,30 x 38,00 x 36,67). RS

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

entrada + 12 parcelas
2078 - TERRENO - LOT. BELLA VISTA (próx. Champagnat) c/ 378,75m2 (15 x

25,75). RS 28.000,00 - Aceita 40% entrada + 12 parcelas
2092 - BAEPENDI- TERRENO c/ 420m2 (12 x 35). RS 40.000,00 - Aeeíta pequeno.

parcela�ento.
2197 -ILHA DA FIGUEIRA (próx. Superm. Kasmierskil - TERRENO- c/304m2

(16 x 19). RS 20.500,00
2443 - SÃO LUís (próx. SelrArt} - TERRENO.- c/377m2 (14,50 x 26,00). RS

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

85.000,00 - Aceita carro, casa na negociação.
3011 - CENTRO (ED. JARAGUÁI - APARTAMENTOc/ 2 quartos. RS 65.000,00
3031- CENTRO - APARTAMENTOIEd.lsabellac/ suíte; 2-quartos, eozinha(mobiliada),
despensa e garagem. RS 88.000,00 - Aceita troca por apto. até 50.000,00.
3052 - CENTRO - APTO NO ED. MENEGOTTl- c/140m2, e/3 quartos, dep.
empregada. RS 49.000,00
3353 - APARTAMENTO.VIlA NOVA (J01M MERCEDES) - 2 quartos. RS 44.000,00
4009 - CENTRO - SALA COML TÉRREA - (calcadãol- c/ 122,96 m2 dé órea total. RS

60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

Vende:Casa demadeira (3 dorm.), cf
irea 65 in2, em terreno de 39'2 m2. Vila
Lenzi (Próx. Posto de Saúde). Preço:

�$ 33.000,00 (Aceita chácara)

ua Bernardo Karsten (Barra do
ia Molha) Preço: R$ 85.000,00

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

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 donn.),
c/área 170m2, em terreno de 325m2

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

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

piscinna), c/ área 207ni, em terreno

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

Vende: terreno pi chácara, com

área de 180.000 m2, possuigalpões
pigranja e lagoas depeixe. Ribeirão
rande da Luz (Próx. Seara)

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

terreno de 421, 72m2• Rua:
Richardt Piske, 587 (Czemiewicz)

_ Preço: R$ 62.000,00

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

(Vila Lenzi). Preço: R$ 48.000,00

VENDE-SE: Prédio medindo 285 m2, com três

apartamentos de 3 dormitórios (individuais),
possuindo excelente acabamento interno, em
terreno cfárea 402 m2. Rua Gov. Jorge Lacerda

'(Centro) Preço: R$ 200.000,00
�,�--------------------------------------------�

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/ área de 45 m2, em terreno de 1.750 m'2.

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

Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mude seu conceitodevíver
brf· .

Garden.�jfortler"
RESIDENCE

3 Dorm$.,
($"14" 1· 3ru�bJz) .

R A'Íareclwl Deodoro da Fali seca, 972

ROylll Barg Cenier - Jamglllí do Sul» se

CONSTRU.
"Inovando Conceitos de Vida)'

Locnliznçao do Prédio: Rua LeofX!_ldo Maltnke,
Perto do Clube Beirá Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

saldo di re to c/a Cons: Lru tora

Lazer: Prédio:

Plantão de Vendas: 24h. Inclusive
Sábados e domingos
Fone: (47) 275-3070Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna cl ambiente de descanso,

Salão de festas cjchurrasq. e bar, Home Theater,
Piscina adulto e Infantil, Playground,
Ambientes decorados e mobiliados.

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

APARTA�IENTOS

�lET
• Fácil acesso

• Quiosque com churrasqueira
, FINANCIAMENTO EMPREENDIMENTO

..

==nvua-
'� Garagem coberta

• 2 e 3 dormitõriosCAIXA·
CAIXA ECONôMICA FEDEIW.

• Totalmente funcional

unuur.tepe ttt.cum.nr fi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,COMPU. VENDA. ALUGA. ADMINISTU

Atendimento: 8h30 às 12h & 13h30 às 18h30
.• Aos sábados: 8h30' às 12h

I REF 1036 - CENTRO" R: PROC. GOMES DE

I OLIVEIRA - ED (RISTIANE MONIQUE - APTO 130

J M2, 2 DORM, BANH, SACADA, DEP. EMPREGADA
! CI BANH, GARAGEM. RS 58.000,00

I
'

.

,

,�

; REF 2366. VILA NOVA R: ANDRHROSINO MAGAlHÃES 40

,- SOB[WJO AlV, 350 M2, PISO SUP. 1 suíTE COM HIDRO, 2
! DORM, 2 BANH, SAlA ESTAR/JANTAR, COZINHA, DESPENSA,.
! SAlA lV, SACADAS. PISO INF. SAlA GINASllCA, SAlA JOGOS

I SAlA lV, CHURRASQUEIRA, LAVAND, LAVABO, DESPEN� f'

I GARAGE 2 CARROS. TERRENO 495 M2. RS 270.000,00
t

REF 2413 -JGUA ESQUERDO -R:ANTONIO
J. MACEDO -LTO. CAMPO SAMPIERO II-LOTE 52
- SOBRADO ALV 220 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, BANH,
GARAGEM. TERRENO 532 M2. RS 130.000,00

REF 9016 - JGUÁ ESOU:
JOÃO JANUÁRIO AYROSO - GALPÃO 100

M2, 1 BANHEIRO. RS 550,00

ÚLTIMA UNIDADE
REF , , '5- CENTRO

REF 1107 - AMIZADE - R: ARTUR GUNTHER 225
COND•.BAIRRO AMIZAÓE - APTO COM 2 DORM,
BANH, SALA, COZINHA, ÁREA SERVI CO. RS
38.000,00

'

R: PEDRO GONZAGA - AI'TO
.

(/ÁREA TOTAlll o M', 1

suÍ1E, 2 DORM, 1 BANH,
.

SACADA, CHURRASQ.
INDIVIDUA� BIOlliTÁRIO, 2
PORTÕES ElETRÔNICOS,
CENTRAlDEGÁS EGARAGfM.:

R$6Il�OO
SfMACABAMENTO INJHtNO.

REF 2405 - BARRA RIO CERRO - R: MARCOS
VALDIR GIROLLA, 450- CASA ALV 140 M2, 1 SUíTE,
1 DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO 1600 M2.
RS 140.000,00

\

REF 2393 • TIFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH

1482-CASAAtVI39M2, 1 SUln:,2DORM, BANHSOCIA�
GARAGEM. TERRENO 350 M2, RS 73.000,00

REF 2170 - VILA LENZI- R: JAIME GADOTTl
774 - SOBRADO ALV, 4 DORM, 2 BANH; GARAGEM:
TERRENO 450 W, RS 110.000,00

SOBRADO AlV, 550 IN, PISO INFERIOR UMA RESIDENDA (/ 1
SUÍTE, 2 DORM., BANH, DEMAIS DEP; E UMA SAlA COMERCIAl
COM 152M2. PISO SUP. 2 suíTEs, 2 DORM, BIBUOTECA, GARAGEM
E DEMAIS DEP.RS260.000,00

REF 7005 • RESTAURANTf/I'lZZARIA NA AREA CENTRAL
COM EST�CIONAMENTO, TODA EQUIPADA, ÓTIMA FREGUESIA;
PONTOJATRADIOONALVENDEPORMOTIVODEMUDANCADÉ REF 3213 • ILHA FIGUEIRA - R: MARAJO -

CIDADE. VALOR RS 60.000,00 (NEGOCIÁVEIS)
,

TERRENO 370 M2. RS 26.000,00

R,EF 30 17- GUARAMIRIM � R: LTO RAUSISSE,
REF 3152 - JGuÁ 99 - R: BERTHA WEEGE _

VARIOS LOTES, DIVERSOS TAMANHOS COM VALORES

TERRENO 20.000 W. RS 120.000,00 A PARTIR DE RS 16.000,00

REF 2310 - BARRA RIO CERRO- R: BERTHA

TERRENO 11 00m2. RS 50.000,00'

: PRESo EPITACIO PESSOA, 111 - ED. JARAGU
APTO C/ 1 SUíTE, 2 DORM, DEP. EMPREGA0
ARAGEM. RS 110.000,00. FICAM MÓVEl
BUTlDOS COZINHA,LAVAND, E DORMITÓRIO

R
SOBRADO ALV 287 M2, 1 SUíTE Cf CLOSEr, 2 DORM,
SACADA, 2 BANH, GARAGEM 3 CARROS 330 'M2. RS
180.000,00 aceito opto até RS 130.000,00

REF3242 - JGuÁ ESQUERDO - R: 254 - ANGELO
SPÉZlA - TERRENO COM 8.210,60 M2. RS
110.000;00

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAIA DO ALUGUEL!L2aOJn�i
i n-� m s

, Adquira seu lote com segurança! .

195&0

Rua Exp, Gumercindo daSilva, 119 - Centro Jaraguá do Sul

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

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

aprovado pela PM]S. ,

Entrada +, saldo em 60'meses, direto
,

com a imobiliária.

Consulte-nos.

GOMES
..........._� ELETROMÓVEIS

A

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, O EDIFíCIO TOPÁZIO
é O primeiro
com? andares

de Guaramirím,

possui ar

condicionado
f'

tipo Splít.
. E este é o

I 30 EDIFíCIO EM 2003

. que a Futuro está
.

entregando .

as chaves..

. í� Sls'rl�)ll'
DE CONDOMíNIO

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

CORREIO DO POVO 9

Ref: 5321 - Água Verde - Casa alv. cf
232i10m2 - suíte + 03 dorm - 02
bwc : terreno cf 434,00m2. ( 14 x 31)
- R$145.000,00 ou R$121.000,00
ent�da + SD R$24.000,00 - parcela
R$414,OO aomês - CEF (aceita imóvel.
'meriorvalor corno parte pagamento)

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

REPRESENTAÇÕES IMOBIUARIAS LfDA.

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

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

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

R$70.(l00,00 entrada + SD

,tfuü,�
Ref. 5340 - Amizade -

200,00m2 - ,03 dorm - 02 bwc - Terreno

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

Ref. 5318 - Nova Brasil,ia - Casa
alv. cf 270,75m2 - suíte + 02

dorm - 02 bwc - de. empregada -

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

R$145.000,00

Ref 4349 -

Centro - Ed.
Catarina
Ersching - Apto
Cobertura cf
302,90m2 -

04 suítes' -

bwc - dep.
empregada cf
bwc - piscina
R$195.000,00

,U§o - SÃo LUIS - Sobrado cf
400,00m2 - suíte + 03 dorm -

bwc + quitnet cf 54,00m2 +

galpão cf 140,00m2 - garagem
PilO automóveis '- ampla área
de festa - Terreno cf 2.500,00m2
(30 x 83) - R$230.000,00

Ref. 5320 - Schroeder - Casa alv, cf
90,00m2 - terreno cf 450,00m2

(18 x 25) - R$35.000,00

Ref. 2529 - Jaraguá Esquerdo -

�ond. das Azaléias - Terreno cf
86,60m2 (1800m frentef

43,92m lado esq.)'- R$55.000,00

Ref. 5342 � Amizade - Lot. Versalhes
II - Casa alv. cf 105,00m2 - 03 dorm
- 02 bwc c Terreno cf 300,00m2 (15
x 20) - R$85.000,00

5236 - AMIZADE -sobrado cf
282,35m', 1 suite cf closet
mobiliado e hidra dupla + 3

surtes- área de festa ampla cf
piscina. Terreno cf ,378,75m'.
Lot. Bela Vista. R$ 340.000,00

Ref. 4342 - Amizade - Ed. Res.
Amizade - apto, cf 03 dorm - bwc -

R$49.000,00 ou R$30.000,00
entrada + 50 R$19.000,00 - parcela

R$291,00 aomês

Ret. 5152-Viia Rau - Lot. Renascença
- Casa alv. esquina nova cf

163,00m2 - suíte + 02 dorm - bwc -

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

5180 - JARÁGUÁ ESOUERDO -

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

Terreno cf 826,00m2
R$340.000,00

Ref 4353 -

Centro - Ed.
Res. Arion -

apto' cf
156,35m2
01 suíte cf
sacada + 01
suíte + 01
dorm - bwc -

R$115.000,OO

·1

TERRENOS'
I'

2482 ., Lot. Blumengarten II - Lotes CfI/334,Í3m2 - 'R$23.500,00
2483 - Lot. Bella Vista - Lotes cf 3�8J5m2 - R$28.0pO,00
2516 - Lot. Versalhes II - cf 644,Opm2 - R$36.000,00
2527 - Champagnat - cf 6n,QOm� - R$58.000,00
2497 .; Barra - Lot. Siewerdt - cf3�8,50m2 - R$21.000,00
2503 - Barra - Lot. Miranda - ef350,OOm2 - R$12.500,00
2504 - Barra - Lot. Dona 'Verônica - c!/ 360,OOm2 -:- R$20.000,OO
2519 - Barra - cf 767,OOm2 - R$36.000,OO

,I
.

-

2447 - Rio Molha - cf 103.749,OOm2 - R$70.000,OO
. 1,. ,

2362 - Nereu - BR 280 - cf 400.GlOO,OOm2 - Negociavel,
2496 - Centro - cf 1.218,87m2 -/lR$370.000,00
2502 - Centro - cf 512,10m2 - R$65.000,00
2505 - Centro - cf 637,50m2 - �$135.000,00
2530 Centro - cf 1. 778,OOm2 -I R$48.000,OO
2517 - Czerniewicz - cf 557,80m� -: R$30.000,00
2525 - Estrada Nova - cf 565,16m2! (cornl- esq)- R$29.000,00
2529 - Cond. Azaléias ,� cf 786,6qm2 - R$55.000,00
2534 - Jardim São Luís - cf 325,OOlm2 - R$23.000,00 (Caie)

25,.32,
- Lot. Casa Nova - cf 33,6,11/6m2

-

R$12.000"OO,' ,

2533 - Lot. Miranda - cf 325,OOm2 - R$13.800,00
2515, - Rio da Luz I - cf 7.925,OOm2 - R$140.000,00
2526 - Vila Lalau - cf 13.110,OOnp2 - R$160.000,OO
2535 - Lot. Renascença - cf 581,.OOm2 - R$32.000,OO
2539 - Lot. Bluemngarten II - esq. eil 461,85m2 - R$ 25.500,00
2538 - Lot. Versalhes II - cf 474,58m2 - R$ 35.000,00

'

2540 - Centro - c/ 833m2 - comi (prdx. Kolhbaeh) - R$ 98.000,00
2541 - Jaraguá Esq. - LDt Campo Sampiéro - c/ 427,50m2 - R$26.000,oo
2542 - Centenário - c/ 320,63m2/- R$25.000,00

'

Ref. 5345 - Vila aaependt - Casa alv.
cf 228,OOm2 - suíte + '02 dorm - bwc
- cozinha e lavanderia cf móveis -

Terreno cj310,00m2 - R$138.000,00

Ref. 7021- Jaraguá Esquerdo - Imóvel
comercial e Industrial - galpões cf
1.700,00m2 + casa alv. cf 200,OOm2
- Terreno cf aproximadamente
8.272,00m2 - R$1.200.000,O,O

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

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

COO 446 - CAMPO SAN PIERO - RESIDENCIA EM
ALTO PADRÃO 364,00M2 -1 suíte, 2 q�artos, sala em dois
ambientes, cozinha, lavanderia, área de festas, adega, banheiro,
lavabo, piscina, 2 vagas de garagem - Valo ,I RS 230.000,00

- ICOO 479 - AMIZADE - RESIDENCIA com 1 suite, 2
quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garbg�m - Valor
RS 78.000,00

Terrenos:_
Vende-se terreno localizado no bairro Vila

I .

Nova medindo 18,00 X 27 ,�Om.

[O
preço

de R$ 35.000,00- .

.

,

Vende-se terrenos na rua Bahia .€ujos os

preços varia de acordo com a \medida
escolhida. \Vende-se vários terrenos 10caliza\tJos ao

lado do CAIC medindo em média de 2,00m
x 25,00m e J3,00m x 25,00m - �rontos

.
I

para "?"
ruir ao preço de R$

25',1,00,00cada. .

, .

Vende-se terrenos localizados ao lado da

UNERJ, prontos para construir médlndo
I

14,50m x 29,00m ao preço de R$

,35.000,00 - negociáveis.
,

. \
Vende-se terreno medindo 425,aem2,
locallzado'no bairro Vila Nova, áo lado do

Fórum, ao preço de R$ 53.000,00: \
.

Terreno próximo ao mercado Breit�aupt
no bairro Vila Nova, medindo 15,00 X

30,00m. valor R$ 60.000,00-'

\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 medi do

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 Czerniewldz.
-

.. \

COO 453 - CZERNIEWICZ - SOBRADO medindo 285,OOm2 - 1
,

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

COO 345 - JARAGUA ESQUERDO'" SOBRADO novo, 1 suíte
com closet e hidro, sala 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.bOOm2, 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,
lavanderiá, garagem-

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 Edífício Vila Nova, com 03

quartos, banheiro, sala, copa, cozinha, lavanderia,
. garagem - R$ 55.0000,00 - Negociável-

Vende-se apartamento no Edifício Morada do Sol,
com Q1 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 - 1 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 - RESIDENélA em alvenaria com 1

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

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 garros, 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, �aragem para
dois carros, área de festas, dispensas; averbada,
preço - R$ 75.000,00 - aceita-se terreno -

negociáve( .

Casa com Champagnat, com 180m2, com 01 suíte
com Closet, 02 quartos, 02 basnelrcs. 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 banheíros..
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, díspensas, 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; 1 suite, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheim,
garagem, dispensa, área de festas com churrasqueira - Valor R�
85.000,00

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

. terreno, apartamento de menos valor-

COO 470 - CZERNIEWICZ - SOBRADO COMERCIAL!
RESIDENCIAL - sala comercial medindo 110,OOm2 + apto com

3 quartos, 3 banheiros, sala, copo, cozinho, lavanderia, goragem-

Casa no bairro Czerniewicz, medindo

175m2, com 03 quartos, 02, banheiros,
sala, copa, cozinha, lavanderia, 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 Ilhá 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,

, banhelro.Javanceria, 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

Q3 quartos, 01 banheiro, copa, cozinha-
Preço - R$ 20.000,00- \

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

'

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

Vendas
CifF Terrenos COtn"480m2, Lot. Juventus.
R$ '25,QOO,OQ ou entro + parco
(Q" Terrenos com 420m2, bairro Ami.zade,
R$ 12.000,00 + pare.
(fI" Terreno com 329m2, Lot, Zanquellni,
R$ 3,000,00 + 60 x R$ 250,00.
;:eI" Terrenos entre Champaqnat e Versalher
com 388m2• R$ 25,000,'00 ou entro + parco

<ir Terreno com 420m2, próx. Rodoviária.
R$ 40.000,00 'oU entro +Parc.
<ir Apartamento com 3 dormitórios, centro.
R$ 49.000,00.
(ff' Chácara à 1,00m.da Igreja Nossa Senhora do
Rosário - Rio Molha - cl 200,OOOm2• R$ 8.0.000,00
(Q" 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

f·'

Com autorização do Banco Central

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

A fHOEfLfÁRfA CAHPEA

v' CASA de ALVENARIA com ÁREA de 120,00 M2, CONSTITUíDA DE 04

QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA, VARANDA, GARAGEM,
. TERRENO COM 4:480,00 M2, CONTENDO DIVERSAS ÁRVORES
FRUTíFERAS, 02 LAGOAS, LOCALIZADA NA RUA EMILÍO MUNDT, BAIRRO

BRACINHO EM SCHROEDER. R$ 95.000,00.

E-mail: imobgarcia@brwnet.com.br
Rua João Planinscheck, 302 Bairro Nova Brasília,

Jaraguá do Sul S/C

SÁBADO, 9 de agosto de 2�

CASA de ALVENARIA com ÁREA de 91,00 M2, CONTENDO 02 QUARTOS,
SALA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA, GARAGEM. TERRENO COM 374,00 M2,

LOCALIZADA NA RUA 692, BAIRRO ESTRADA NOVA, R$ 26.000,00 (ACEITA-SE
AUTOMÓVEL ATÉ R$ 10.000,00).

LOTE com ÁREA de 211,00 M2, PRONTO PARA CONTRUIR, LOCALIZADO
Á 300,00 METROS do CENTRO DO BALNEÁRIO de PiÇARRAS,' R$ 12.000,00

(ACEITA-SE TROCA POR TERRENO EM JGuÁ do SUL).

CASÁ de ALVENARIA com ÁREA de 50,00 M2, CONTENDO 02 QUARTOS,
SALA, COZINHA, BWC, GARAGEM, CHURRASQUEIRA, TERRENO COM 384,00 M2,

LOCALIZADA PRÓXIMA AO ANTIGO POSTO DA POLíCIA RODOVIÁRIA, NO BALNEÁRIO
de BARRA VELHA. R$ 22.000,00. (ACEITA-SE TROCA POR CASA EM

JGuÁ DO SUL).
.

���""��"1kã�""'��<:s"",,���'%.,,%.��'l&.""���,*,"""",,*,,"i>,"'��"""""''''=-'%.'&.��'%.''''�ECI-8844 =,QJl"�AbA NOVA - Terreno tot. Primavera, c/ 469,35m' .

.

1036 -ILHA DA FIGUEIRA ·.R:· Sergipe, terreno c/2t.331,16m'
1040 • ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406,OOm'
1041 - ESTRADA NOVA: Terreno na Rua Felix Richert, 406,OOm'
1045 - NEREU RAMOS - tot. Zanguelini, área de 391,OOm'.
1046 - NEREU RAMOS - tot. Zanguelini, área de 321,OOm'.
1048 - NOVA B'RASILIA - Rua José Emmendoerter, terreno cJ 484,50m'.

a���..
2002 - AMIZADE _ tot. VersaUs II, casa alv. cJ 150m' • terreno de 450m'
aceita nego cf sala corrl. no centro da cidade
2013 - NOVA BRASILlA - cJ área de 200m' - terreno c/1200m', aceita apto menor valor.
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Jànuário Ayroso, 2820 - em alv Terreno de 450m' .

2031 - CZE'RNIEWICZ - ótima localização, cJ 155,OOm'
2034 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Domingos Rosa: 302, c/326m'
2035 - BARRA DO RIO CERRO - mini-chácara, c/ terreno de 2900m' e casa cJ 87,50m'
2056 - FIGUEIRINHA c R. Anélio Nicochelli - casa alv., cJ 176m', lerreno cJ 450m'
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L Santana, sobrado c/186m' e terreno cJ 350m'
2071 - NEREU RAMOS - R. Julio Tissi, cJ 210m' e terreno cJ 450m'. Aceito apto menor valor.

2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lalin, c/100m' e terreno c/360,72m', aceito apto
2081 - R. Preleito Waldemar Grubba - Servidão - terreno c/ 16oom' e casa cJ 98m'.
2082 - JOÃO PESSOA - R. Francisco Panstein - terreno cJ,336m' e casa c/ 170m', aceita neg.,
2084 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno cJ 360m' e constr. C/ 202,oom'.

.

.

2086 - TlFA MARTINS - R.·Fredolina Martins n' 311, ter. cJ 720,OOm' casa cJ 160,OOm' eed c/50,OOm'
aceita casa em Barra Velha

2087· TIFA SCHUBER - R: Exp. Ewaldo Swartz, 1381, terreno cJ 560,OOm' e casa cJ 240,OOm'. R$ 80.000,00
2091- CENTRO - R. ErichMíelke, 63, terreno cf 480m' e casa cJ 170m'. R$ 110.000,00
2092 - TlFA MARTINS - R: Paulo Leoni, terreno c/325,oom', casa c/ 45,37m' R$ 30.000,00
2094· VILA LALAU • terreno c/875,OOm' e casa cJ 123,oom' R$ 75,000,00
,2097 - JGUÁ ESQUERDO -Rua Antonio Macedo, Terreno cJ 360,OOm' e casa cJ 135,OOm'. R$ 85,000,00
2099 - GUARAMIRIM - R: 28 de Agosto - Centro - Terreno c/ 1.400,OOm' e casa c/ 244,oom' R$ 180.000,00
2100· ILHA DA FIGUEIRA - Morro Boa Vista - Terreno c/l015,00m' e casa cJ 100,DOm' R$ 22,000,00
2101 • CENTRO - R. Guilherme Weege, ótima localização - imóvel resíc.. cf comercial. Sobrado c/700m2 e terreno cf

570m2, Valor a combinar.
2103 • VILA RAU - Rua 366 . Terreno c/ 450m'. Casa de madeira- de 60m'.
2108 - TRÊS RIOS DO SUL· Rua Felix Richert, sobrado comt, cJ 336,00' e terr. c/ 384,OOm',
2122· TRÊS RIOS DO SUL - casa em alv. cJ 142,oom' e terr. c/ 10.880,OOm'
2124, ÁGUA VERDE· Rua Frederique b. Henque, terreno c/ 367,50m' e construção c/175m'.
2126 • VILA RAU • Rua Joaquim Nabuco, casa c/ 92m' e terreno c/300m'.
2127 - RIO MOLHA.' Rua Leocádib Cardoso da Silva, casa cJ 92m' e terreno c/ 323,75m'.
2129, VILA LALAU - casa de alv., cJ 142m' e terreno c/ 594m'.
2132 : JARAGUÁ ESQUERDO - Campo Sampiero I: casa cJ 1.27m' e edícula de 70m'.
2133 ' GUARAMIRIM - Casa cJ 130m' e lerreno cJ 300m'.
2137· NEREU RAMOS· rua Maria Madalena Lopes Santana, terreno cJ 412,50m' e casa c/ OO,93m'
2141 - OURO VERDE· Rua João Mass, casa cJ t tOm' e terreno cJ 322m'.
2142 - VIEIRAS - R. Guilherme Koeler, Cosntr. 140m' masi um aedícula de 80m' e terreno com 650m'.
2147 ·ILHA DA' FIGUEIRA .. casa de alvenaria em construção com 113m' e terreno com 450m' .

(vende ou troca por outro imóvel)
•

.

2149 • VILA RAU - R. João da Cruz e Souza, uma casa com 90m2 e outra .corn 70m2, Terreno cf 360m2
2150; JARAGUÁ ESQUERDO· R. João Carlos Stein, casa de alvenaria c/ 100m' e lerreno c/ 488m'

2152. - VI�A LALAU - R. Carlos Hegert, casa de alvenaria c/145m' e terreno. c/ 456m'
.Rl.M� .

3024 • JARDIM DAS MERCEDES - Apto Vila Nova
3039 . CENTRO - Edilício Barão

.

3044 - CENTRO - Cristiane Monique
3045 - NOVA BRASfLlA - Condomínio Leutprecht

R - �dollo Fiedter 85, Catarina Hersching.

2000 - VILA RAU

casa de alv. cl
117 ,OOm2 e terreno

c/2.407,OOm2,
Prôx. a Unerj, a 3 km

do centro, ótima

localização,
R$ 145.000,00 Souza, Terreno cl 320m2 e contr. CI

100m2, R$ 27.000,00

2095 NEREU RAMOS - R Angelo Floriani
Lot. Zanguelini, Terreno cl 78,OOm2 e

casa c/ 70,OOm2, R$ 35.000,00.

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 const.)
valor a combinar
R$ 160.000,00
R$ 116,000,00
R$ 120,000,00
R$ 120.000,00
R$ 75.000,00

R$ 45.000,00
R$ 70,000,00
R$ 95.000,00
R$ 25,000,00
R$ 80,000,00
R$ 65,000,00
R$ 200.000,00

R$ 45.000,00

R$ 15,000,00
R$ 80.000,00
R$ 300,000,00
R$ 110.000,00

R$ 43.000,00
R$ 48,000,00
R$ 88,000,00
R$ 115,000,00

R$ 60.000,00
R$ 45,000,00
R$ 40.000,00
A$ 80.000,00
R$ 38,000,00

R$ 32.000,00
R$ 45,000,00
R$ 95,000,00

R$ 26,000,00+ financ
R$ 65,000,00
R$ 53.000,00
R$ 60.000,00
R$ 85,000,00

o - Padaria com eqUipamento�, construção de 185m2 e terreno com 634,50m2. R$ 65.00Q,00

NORTE, sem benfeitorias, com área de 60.000m', cl água,' pastagem.
9009 - SCHROEDER • R. Bom Pastor, cJ área de 4.078m'

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

Engetec
Fone/Fax: (047)

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

EXCELENTE
INVESTIMENTO
PRÉDIO DE 2 PAVIMENTOS NA ILHA
DA FIGUEIRA· SALAS TÉRREAS DE
ESQUINACj APROXIMADAMENTE
300M2 (ATUALMENTE DIVIDIDO EM 2

SALAS). PAVIMENTO SUPERIOR COM 2

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

� ÁGUA VERDE
• Vende-se uma casa. RS 42.000,00
� AMIZADE
• Lot. Blumengarden, cl 364 m'. RS 23.000,00
• Lót. Papp - Casa de 500,00m' cl terreno de

1.495,00m'. RS 360.000,00
• Terreno cl 7.2011,00 m' frente pI o asfalto.
RS 90.000,00
� BARRA
• Casa em alv., na Rua Berta Weege, 1637. RS
58.000,00
• Terreno na Rua Camila Andreatta RS 30.000,00
• Casa mista, rua Ana Karsten, 184. RS 45.000,00
• Vende-se mini chácara el :1 casa alv" 'terreno el
9OOm'. RS 40.000,00

'

� CENTRO
1057 - Casa em alv., el 191,56m' e terreho el
1.050m'. Semi-acabada.

'

RS150.000,00
" Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo da Silva - el i
suíte + 1 qto. - RS 61.000,00

'

• Apto. Ed. Lempreeht - Rua José Emmendoerfer,
el 2 qtos e demais dep. - RS 55.000,00
• Apto Ed. Schiochet, 2' andar. RS 87.000,00
• casa em alvenaria, rua Exp. Antonio Canos Ferreira,
el 2 suítes, 2 qtos e demais dep .. RS 400.000,00
• Apto cobertura Catarina Enehing el 300m', el
2 sulte s, 2qtos, e demais dep. Valor a

eombinar.Aceita-se carro ou terreno.
� CHICO DE PAULA
=casa de alv., el 130m' e terreno el 454m',
Rua Joaquim Francisco de Paula, 2358·4 qtos,
sala, copa, eoz., lav., 1bwé, garagem. RS
45.000,00

� CZERNIEWICZ

1021,- Terreno Rua' Roberto Ziemann (próx.
Canarinho) el 2.548,91, 32x24,80 - RS
250.000,00
1022 - 2 casas com terreno de, +- 650m' - RS
90.000,00
• Casa em alvenaria, el suíte, 2 qtos e demais dep.
RS110.000,00
� GARIBALDI
• Sítio, local Ribeirão Caeilda, Rua Vitor

Sehaldam, área de terreno el 85.800m', el 2
casas de madeira. R$ 65.000,00. Aeeita-se carro
até 10.000,00. Próx. ao Marcado Furlan
� GUARAMIRIM
• VILA PROGRESSO - Casa el 144m' e terreno el
375m' - Rua Exp. Manoel F. Correa, 11.
• CENTRO - Terreno local nobre el 460,00m'. RS
22.000,00
• CENTRO - Casaem excelente estado el
270,00m'. RS 110.000,00

'

• CENTRO - Casa cl 170,00m', terreno el
460,00m'. RS100.000,00
• AVAí - Terrenoc/ 360,00m'e casa el 133,00m'.
RS 85.000,00

'
'

� ILHA DA FIGUEIRA
"

1006 - Casa alv., Rua Mathias. Rysan, próx.
Posto Pérola, área el 435m' e construção com

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

- Ilha da Rgueira. RS 65.000,00
• Terreno el 450,oom'. RS 32.000,00
• Casa em alvenaria, rua 426 n' 172, prôx. Posto
Saúde. RS 70.000,00
• rua Luis Bortollni 531, área de 212m', contendo 3
qtos, 2 salas, 1eoz., lav., 2 bwc, área festa, garagem
pI 2 carros. R$ 75.000,00
�JARAGUÁ ESQUERDO
• Apto, rua Bahia, próx. Madri. R$ 58.000,00
� JOÃO PESSOA
Área com 2.000m', frente para a rua principal,
em 40m. RS 25.000,00, em condições a combinar
� SCHROEDER I
• Casa alvenaria, 196m', el 3 qtos, copa, eoz.,
'sala, 2 bwc, garagem pI 3 carros, churrasq.,
murada. R$ 30.000,00
�TERRENOS
'Em frente Cond. Azaléia, el 800m'. RS
28.000,00
'Dentro do Cond. Azaféia. RS 32.000,00
'R: Arduíno Pradi, el 450m'. RS 27.000,00
• Próx. Prefeitura, el 417m'. RS 37.000,00
• R: João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, e(
480m'. RS 36.000,00
'Em frente Estádio João Mareatto. - Jguá
Esquerdo, el 297m'. RS19.500,00
'R: Adolorata Davi Pradi, el 450m'. R'S
28.000,00
� TRÊS RIOS DO NORTE
=oasa, bairro Santo Antonio. RS 23.000,00
=casa alvenaria. RS 18.000,00
� TRÊS RIOS DO SUL
=casa alvenaria. RS 32.000,00
=casa em alv.(em frente Rodeio Criolo) .RS
32.000,00
� RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE,
CHÁCARA· área de 57.500m'. RS 75.000,00
� VILA LALAU
• Casa em alv. el 172.00m' e terreno de
675.00m'. RS 85.000,00

� VILA LENZI
• APARTAMENTO 4' andar- Mobtlíado- Ed. Roresta
el 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, el 3 qtos e demais dep.
RS 45.000,00 + flna,n.
� VILA RAU
• Casa de alv. com 110m'. RS 55.000,00
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V Votorantim I finanças

�
"

!e

1k
Agenor, Ivanildo, João, Ademar
e Maga

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

João (Agenor aut.), Olímpio (Getúlio
Vag;:ls) Maga (BV) e Miro (Pereira veíc.)

A

Dídimo (gerente regional BV),
Maga (BV) e Junior

1

Gerente Emmendoefer, Orsola, Maga,
Dídimo e Espedito e Josiane

Josiane, Espedito da (Sivel) com
Maga (BV)

Maga e Loecio � Pereira

Eq. de op, da BV financeiro: Carla,
, Zenite, Fernando, Maga e Orsola

Maga e Orsola (op, da BV) com o
gerente Junior

O evento contou com a animação do
Grupo Musical: Adilson Show

Dirceu, Loecio (SD veíc.), Maga e

Orlando (Milênio)

João, Claudete, Maga, Olimpio e
Orsola

Agenor (Aut.) e Maga (BV)

Parceiros'B . '".

Inancelra

I A BVFinanceira, ofereceu n ii quarta-feira na recreativa da
marisoI, Um delicioso janta nfraternização aos Iogistas,
parceiros da B� em Jaragu� ul e Região. Na ocasião foi

,

apresentado um vídeo aos p tes para que pudessem conhecer
melhor o conglomerado Vot lm. '. _j I I L

Edson (Circuito), Orsola, Carlos e

Giovani (Caraguá), Mareio (Dreancar)

(

I.! s 1'1t.....
Lico da Mn veículo. e Maga João (Veja), Claudete (caraguá),

Maga, Olimpio Orrola (Getúlio vargas)
----,---.-r-

Carla, Junior, Zenita, Maga e Fernando
(equipe da BV)

Orsola, Celi e Amarildo
(Amarildo veículos)

Orsola, Marcos, Daniel e Alison
(Ditrento Automóveis)

Giovani, Carlos, Martins, César e
Maurício (Caraguá)

,

Mauro (AG Automóveis), Rui (Barra veículos)
e Maga (BV)

Fabiane, Anderson, Cherli, Billy,
Dulcineia e Julie

Leonardo (Dakar), Orsola e

Jaime Behling

Orsola, Carla, Zenita, Fernando (op. BV financeiro) e Renni (Produtor de Programa Norte

Auto shop BV financeiro)
---......._

Daniela, Cida, Neosi, Marciano,
Orsola e Luciano (Ford Moretti)

F'!_Chini veíc. e Maga (BV) Osair, Ivanir, Orsola e Adenor Raul e Edson (Circuito) e Orsola Denize, Juliana e orsola

Vi Votorantim I Finanças

Orsola, Avelino, Gerson e Belo

(Behling)

Orsola, Carla, Zenilda e Fernando

(operadores BV) e Reni

Jaime Behling, Marcelo, Orsola,
'

Jone Behling e Gerson

João Jr., João (Mauro veículos),
Orsola e Marcelo Jodi

Marcos, Odir, Nei (2000 auto center),
Orsola

Orsola, Billy, Marcio e Casio (Dicave)
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Rua Roberto Zeidel, 45
Corupá-SC

•,I4,N,"A C'RU�Z'%tl"� �. �

Material de Construção

'��C�-
II

275·3727

II

R: Alberto Santos Drummondt,
n" 171 - Vila Lalau- Jguá do Sul

372-1618
João Januário Ayroso, n? 341

Jaraguá Esquerdo- Jguá do Sul

275-2234/275-2894

Única Loja:
Ilua: João ptantncnecx. 2100-
\-1111 NovlI (antes da Opaschoal)

,Iaragua do 5111· êanta Catarina- rene: (47) Z7/'i-a048

Rua Waiter Marquardt, 2270

RUa Luis Sarti, 761- 'Nereu Ramos - Jar�guá do Sul - SC - Telefone: 276-0244, /276-0031- Atendimento: Segunda a sexta-feira 7:30 às 12 horas e das 13:30 às 18:30 horas e

Sábado das 7:30 às 12 horas

,..,

GADOTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
Junto com você construindo um mundo melhor

Instalada na, Rua Luis Sarti, 761, no bairro
Nereu Ramos, a Gadotti Materiais de Construção é
uma empresa consagrada no ramo. Há 10 anos

atuando no, mercado jaraguaense, possui uma

variedade de produtos, desde uma reforma ao

'acabamento. Ferros, tintas, cimentos, tel has,
ferramentas, tubos e conexões são alguns dos
produtos oferecidos pela empresa;

, Com uma equipe disposta e qual ificada, a

GadoUi busca a cada dia aumentar a quantidade de
itens oferecidos. E para manter um atendimento

exemplar, os seis funcionários participam de cursos e

treinamentos.
De propriedade de Osmai r e Rozél ia Gadotti, com

800 rn' de área total, a empresa possui sede própria, com I

estacionamento e uma estrutura pronta para atender
toda a regiãq, desde a dona de casa até uma construtora

de grande porte.
O bom preço, entrega rápida e o melhoratendlmento

são as marcas da Gadotti Materiais de Construção, que
também oferece financiamento junto a Caixa Econômica

Federal, Banco B radesco e através de cheques AB N.
,

AlAlQ.SAIQ.TO llJMIlZA•• FIGUEIRA BONATTI FRANZNER
Materiais de Construção

(8) 'Matorlals para Construção *"a'AlI" r'MllJ'a'�Á' MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BARRA Materiais Elétricos
,

Forranons a Forramontas Hidráulicos - Ferragens
,

MatarlalElétrlco ,

.310-4508
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Tiiolos - Telhas - Cimento

_. Fone/Fax

.216-2000
Tintas e Vernizes

311-4139 310-4991 376-1597
376-0786

Rua Emílio Schulz, nO 40
Rua Roberto Ziemann, 491, Czarniewicz Rua losé Theodoro Ribeiro, 2193· SI 02 Rua Angelo Rubini, nD 321·Barra do Rio Cerro São Luiz - Jara uá do Sul
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·0 QUE VC PROCURA PARA !��
CONSTRUIR OU REFORMAR ...

ÁGUA QUENTE
Assistência técnica

Rua João Marcallo,' ,

nO 255 • SI 02 " Centro
ara �á do Sul • sC

_......

I l.ia.ial
Instaladora
Elétrica '

I

1r::l---... ·.lJlll:tI ,
• '4 ['l:I,I:i-Jr.

R. Paulo Vo.Holini, s/n'- Jarágua do Sul

�
MANNES®
- Materiais de Construção
Ferragens- Eletrodomésticos

.'

37'30001I. . IIIIÍ, u j)'

Rua 28 de Agosto, 1515 - Guaramirtm

Comércio de Materiais
de Construção

373-0391
Rua Estrada Bananal do Sul, 100

Beira Rio - Guaramim

ARTE LAJE
Nosso negócio é concreto

Consulte nossos anunciantes '312-1·011·m
. '.' R: Exp, Antônio Carlos Ferreira, 850,

MF
MADEREIRA

Rua 11 de novembro,
. Centro· Massaranduba i
�-==��,�>?JW<:"<*iW�::m'�"%�"y'�

(47) 375- 1239

Rua da Saudades, 300
Centro· Corupá • SC

273-1532
Rua Dorval Marcatto, 80
Loteamento Firenzi Bairro
Chico de Paula - Jaraguá do Sui

175�1181
Rua: )araguá, 50 - Centro

Corupá - se

JBACANA
Material de Construção Ltda.

Fone: 376-0897
9975�0737 ,

Ruo PostarSdmeider, 832
Borm do Rio Cerro

275-3462
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18 CORREIO DO POVO

Mais:Qualidade
Para o lar e para a Indústria

.A TEC:NOCALHAS mantém um eempremisse com a

q\laUdade em tudo que produz. Calhas, Coifas,
. Aquecedor SQlar, EólicQ, Chaminés, Tanques, Funis,

Moldes para velas, Chó:pas em geral, .

Churrasqueiras, Baldes, Mictórios, Proteção para
'parabólicas, Corte e dobra de chapas, Funilaria
Industrial em lnóx, Galvanizados e Alumínio. Além

de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDl. É' COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 219 • Centro· Jaraguá do Sul· se -_ Fones: 370-6448 . 275-0448 - Fax: 371-9351

13�3. Creei 9561 de uso. Tratar: 371-0'695.

SCHROEDER - vende-se, nova,
mad.; c/70m2, centro, próx. ,

Colégio Miguel Couto, ter. c/
650m2• R$35;000,00. Aeeita
se caminhão atéoR$20.000,00.
.Tratar: 374-1313, Creei 9561

VENDE-SE - alv., em ltoupava
Açu, ter. c/390m2, terreno

390m2. R$16.000,00 a vista.
Tratar: 374-1313. Creei 9561

SCHROEDER-vende-se, alv., cf
110m2, c/ 3 qtos, 2 salas, eoz.,
bwc, favo + anexo c/ 3' qtos
pequenos e garagem. Terreno
c/562m2. R$45.000,00.
Tratar: 372·3922 OL! 9122-
4198 c/ Walter. Creei 9238

VENDE-SE - ou troca-se por
sltla/chácara em Jaraguá ou

região, duas casas na praia de
Ubatuba - São Feo do Sul, sendo
uma de mad. C/60m2 e outra

de alv. C/90m2• Terreno frente
c/ as duas ruas. Tratar: 370-
9234 ou 9975-0261.

(proprietário)

TRÊS RIOS DO NORTE - vende
'se ou troca-se por casa em

Curitiba. R$25.000,00. Tratar:.
276-1155. (proprietário)SCHRO�DER-vende-se, alv., c/

98m2, c/ laje, 3 dorrn., próx, a

Marísol. R$40.000,00, parte
flnanciável, Tratar: 374·1313.
Creei 9561

TRO'CA-SE - em Três Rios do

Norte, c/146m2, por casa em

Salete, .RiO do Sul ou

Agronômica. Tratar: 276·2070.
(proprletário)

VILA RAU ;.. vende-se, alv., c/
115m2• Tratar: 370-1475.

(proprietário)
SCHROEDER-vende-se, alv., c/

.

212m2, centro, próx. Colégio
.

Miguel Couto, ter. c/400m2•
R$45.000,00. Tratar: 374·

VENDE-SE - sobrado em Barra

Velha, c/ 2 aptos, novo, 2 anos

100m2• R$40.000,00. Tratar:
. 370·1475. (proprietário)

VILA RAU - vende-se, mista, c/
450m2, próx. ao CTG Laço
Jaraguaense. R$17.000,00.
Aceita-se carro. Tratar: 372-
0391. (proprietário)

AMIZADE-vende·se, c/ 2 qtos,
no Conj. Habitacional Amizade.
R$36.000,00 quitado ou

R$23.000,00 e assumir 'fineto
CEF de R$160,00 mensais.

Tratar:, 9993·1188.

(proprietário)

VILA RAU _ vende-se, alv., c/
.PROCURA-SE- moças p/ dividir

° apto e que já possuam apto.
Tratar: 371-7931 c/ Keli.

Empreendimentos
Imoobiliários Ltda

Rua Epitácio Pessoa, 415 - Jaraguá do Sul
. , .

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�OO a R$ 120.000,00
• o

Lances podem ser também embutidos ou com
FGTS (de acordo com norma do SFH)

Consuúe-nosl

311·8814

PROCURA-SE - rapaz p/ dividir
apto. Tratar: 99532345:

SÃQ PAULO - vende-se; no

bairro Estação da Luz, esq. c/ a
R. das Noivas, estuda-se

proposta. Valor a combinar ..
Tratar: (11) 6976-9448 c/
Tatiane. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, centro,
e/3 suítes, dep .. de empregada
e eoz. mob. Valor a combinar.
Tratar: 9133-3476.

VENpE-SE - no Ed. Royal Barg,
c/ 3 dorm. sendo 1 suíte,
sacada c/ ehur., coz. mob.
Entrada + pare. em 50 meses
direto c! proprietário. Tratar:
275-3070. Creei 8950.

.

SÁBADO, 9 de agosto de 2

1
CASAS

• Casá de madeira com 65m2 na Rua Arthur

Breithaupt, lot�amento Firense. Lote 48. R$
15.000,00 + 50x R$ 330,00'
• Casa-de madeira com 35m2 na Rua Oscar Elhert,
loteamento Fire�se I. lote 228. R$ 13.000,00 +

42x R$ 285,00
• Casa de alvenaria com 120m2. na Rua José

Narloch, Ana Paula II. R$ 50.000,00
• Sobrado de alvenaria com 180m2 na Rua José

Narloch, Ana Paula II. R$ 80.000,00 ,

.• Meia Água de m�deira com 50m2, loteamento
Fridolino Martins. Lote 45. R$ 18.000,00
•

. Casa de alvenaria com 174m2, nova, Vila Lenzi,
em frente a academia -Corpo e Mente. R$
140.000,00
• Meia Água de alvenaria na Bana, perto do

" me�cado Ouro Verde
.. R$ 25.000,00

I
TERRENO

• Lotes no lote�mento firense I. R$ 16.000,00
• Lotes no loteamento Campossampiero II, c/900m2•
R$ 40.000,00
• Lotes no loteamento Campossampiero I, c/420m2•
R$ 25.000,00
• Lote na Rua Waldemiro Schrnidt, com 600m2• R$

128,000,00CONDOMíNIO FECHADO
• Lotes a partir de 790m2

FIRENZE II
• Lotes a partir de 350m2

Apartamento,2 Dormllórios (Suíte) - Garagem - Sacada - Prédio novo com

piscina R$ 85.000,00
Apartamento -. 3 Dormitórios (Suite) - Dep. Empregada - 2 Sacadas·1
Garagens Privativas - Situado no Centro - Pertnho do mar - Ótimo Negócio. RI
180.000,00
Apartamento - Lindo - Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Suíte - Closel'
Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista Panorâmica de toda Av.

Atlântica. Apenas R$180.000,OO
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SÁBADO. 9 de agosto de 2003

AGUÁ VERDE - vende-se, cf 2
casas de alv., na R; Leopoldo
Meier, 114. A 1º cf 115m2, cf
tage, 3 qtos e demais dependo
e a'2º cf 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-SE - cf 2 galpões pré
moldados, 1 de madeira e 2

casas, em Schroeder, próx. a

Marisol. Tratar:' 373-0263 ou

9973-9783.

ANA PAULA - vende-se, lindo,
de esquina, cf 388,58m2,
escriturado e pronto pf
construir. R$14.obo,00. Aceita
sevelculo até H$7.000,OO.
Tratar: 9134-5540 cf Charles.

BAEPENDI - vende-se, próx.
Rodoviária, cf 420m2•
R$40.000,00 avista ou facilita
se cf pequena entro + 45 pare.
Tratar: 372-3922 ou 9122-
4198 cf Walter. Creci 9238

BARRA DO SUL - vende-se,
15x40, cf escritura, pronto pf
construir, água e luz, 100m da

praia. R$10.000,00. Aceita-se
carro no negócio. Tratar: 370-
4817 ou 370-5732.

CENTRO - vende-se, cf 378m2,
próx. Angeloni. Tratar: 275-
0038.

COMPRA-5E - mesmo em fase
de desmembramento.

Propostas no

teko@unerj.br
e-mail

CONDOMíNIO RENASCENSA -

vende-se, lote em rua asfaltada.
Tratar: 275-3070. Creci 8950

NOVA BRASíLIA � vende-se, cf
496m2, totalmente plano, rua

asfaltada. Tratar: 275-3070.
Creci 8950.

PENHA - vende-se, murado e

aterrado, a 200m da praia.
R$22.000,00. Tratar: 372-
3157. (proprietárlo)

RIO MOLHA - vende-se, cf
969.480m2, escriturado.
R$150,00. Aceita-se casa ou

apto no negócio. Tratar: 9112-
5501. (proprietário)

RIO MOLHA-vende-se, 50x40,
próx. a Gruta. Aceita-se carro.

Tratar: 275-3735.

SCHROEDER - vende-se,. no
centro, cf 1.980m2, plano,
pronto pf constr., cf escritura.
R$15.000,00. Aceita-se carro a

partir de 95, .até R$8.000,00.
Tratar: 371'6069.

SCHROEDER - vende-se ou troca

se, cf 1020m2, R. Tiradentes.
Tratar: (43) 999:1-4881.

SCHROEDI;:R - vende-se, lote

próx, Posto Salomon, cf 450m2•
R$11.000,00. Tratar: 374-
1313. Creci 9561

SCHROEDER - vende-se, lote

próx. Marisol, cf 610m2•

R$11.000,00. Tratar: 374"
1313. Creci 9561

csonf�mplado

�.� Caragu'ó
371...4000

Fuja do aluguel! Ligue-nos.
R: Bernardo Dornbush, 800 Jaraguá do Sul se e-mail:vendas-car@caragua-veiculos.com.br

SCHROEDER - vende-se, lote
próx. Mercado Téio, cf 750m2•
R$9.000,00 a vista. Tratar:
374-1313. Creci 9561

TERRENO - vende-se, próx.
Wigando Meyer. R$4.500,00
ou troca-se por carro. Tratar:
273-1343 cf Andreia.

VENDE-SE .; cf 7.500m2, cf
casa de alv. de 100m2•

R$140.000,00 nego Tratar:
376-2601.

VENDE-SE-terreno, cf 350m2,
bairro Jaraguá 84, Residencial
Miranda. R$12.000,00. Tratar:
371-8116 cf Marlene.

(proprietário)

VENDE-SE - comercial,
condomínio centro, c/3.900m2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE - cf 400m2, na R.
José Mesch, Lot. Santo Antônio.
R$3.000,00 entr.. +

R$5.000,00 pare. em

R$120,00 mensais. Tratar:
276-0605 cf Vally.

VENDE-5E - na R. Joaquim Fco.
De Paula, próx. Lombada

Eletrônica, cf 520m2, cf calçada
. e frente murada. Valor a

combinar. Tratar: 9993-1188.

(proprietário)

VENDE-SE - cf casa de mad.,
cf 70m2• R$15.00Q,00. Tratar:
376-3274.

VENDE-SE - de esquina. cf
412m2, na R. Marcelo Barbi.

R$1$.000,00 a vista e

CORREIO DO POVO 19
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atender bem.A
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Disque _Pin�,e$peCializada·

.

--o

371-8655 275-0452

o melhor

Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e'

Reformas de imóveis
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20 CORREIO DO POVO CLASSI

R$20.000,OO negociado.
Tratar: 275-0468.

VENDE-SE - c! 420m2, R. Pref.
José Bauer, ao lado da Recr.
CaixaEconômica. Tratar: 9134-

. 7639 a noite. (particular)

VENDE-SE - no Lot. Casa Nova

II, de esquina, c/510m2, prbnto
p/ constr. R$18:000,OO. Aceita
se carro até R$10.000,OO.
Tratar: 273-0454 c/ Celso -.

(proprietário)

ALUGA-SE - sala no centro.

R$250,OO. Tratar: 275-3809.

PROCURA-SE - sala comercial

p/ alugar. Tratar: 372-3464.

VENDE-SE -loja de confecções,
cf estoque é móveis, ótimo
ponto, aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 371-5512.
(proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, c/
'mercadorias e mobiliário.
Defronte p/ Marechal. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

Ropéiro el6 portas, 4 gavetas

VENDE-SE - padaria, compl., c/
ótimo ponto e clientela, na Ilha
da Figueira. Tratar: 370-5767.

VíDEO LOCADORA - troca-se por
casa, Tratar: 371"2525.

VENDE-SE - loja ou vende-se.
ponto. Tratar: 275-3809.

VENDE-SE -loja de calçados, na
Vila Lenzi. Tratar: 371-7636.-

SCHROEDER - vende-se, c/ 5
morgos, c/ casa de 140m2,
duas lagoas, pomar, água de
nascente. R$55.000,OO a

vista. Tratar: 374-1313. Creci
9561

VENDE-SE - padaria, compl., c/
ótimo ponto e clientela. Tratar: .

370-5767.

COSTUREIRA - precisa-se, p/
maq. reta, c/conhecimento em

tecido plano. Tratar: 371-3830.

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
.

. de vendedores externos com

experiência na área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

TELE'MARKETING - precisa-se.
c/ experiência na área de
consórcio, c/ telefone em casa

(trabalho domiciliar), salário fixo
+ comissão. Tratar: 371-8153-

Empresa de Jaragua
contrataProgramador

Delphi

Experiência mínima de
umano

EnviarCurriculum para
vagaprog@uol.com_br

SÁBADO, 9 de agosto de 200J
.

I

ilHÁ TRÊS COISAS QUE NUNCA
VOLTAM ATRÁS:
A FLECHA LANÇADA,
A PALAVRA PRONUNCIADA E
A OPORTUNIDADE PERDIDA II

(Provérbio Chinês)
senac

IMPERDfVEL!
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

VAREJO.
PARCERIA SENAC, UNER) E CDL.

VAGAS LIMITADAS.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

Direção Defensiva e Legislação de Trânsito " Primeiros Socorros. - CH 30hs

Período: 11 a 22/08/03 (2ª a 6ª). Horário: 19h às 22h. R$185,00 ou 1+1 R$95,OO

Oratória I - CH 15hs

Período: 30/8, 6/9, 13/9 (sábados). Horárto: 8h às 13h. R$130,OO ou 1+1 R$63,OO

Pós Graduação em Varejo - CH 360hs

Período: 18/08/2003 (2ª). Horário: 14h às 22h. 18 x R$350,OO

GarçomjBarman - CH. 100hs

Período: 25/8 a 04/11/03 (2ª, 4ª e 6ª). Horário: 14h às 17h. R$396,bO ou 1+3 R$110,OO .

Desenvolvimento Profissional em Gestão Financeira - CH 40hS

Período: 6/9, 13/9 e 20/9 (SiDados). Horário: 8h às 12h e 13h às 17h. R$320,OO ou 1+1 R$165,OO

Matemática Financeira com HP 12C - CH 15t;Js

Período: 15 a 29/09/03 (2ª e 5ª). Horário: 19h às 22h. R$?2,OO ou 1+1 R$40,OO

Formação de Cronometrista - eH" 24hs
Período: 01 a 11/09/03 (2ª a 5ª). Horário: 19h à� 22h. R$144,OO ou 1+1 R$80,OO

Venha desenvolver suas técnicas e habilidades fazendo o curso de Pós Graduação
em Varejo e tenha mais sucesso nos negócios. Parceria Senac, Unerj e CDL.

.

- Fone/Fax: 370-0251 �uo Adélio Fischer, 303'
Ia rag uadosul@sc.senac.br

Toda linha deMóveis
em 6x sijuros c! cheque

Roupeiro c/4 portas,
,

3 gavetas Moval

Cozinha compíeíac/ pia
branco / cerejeira Majoka

Guaramirirn - Rua ,28 de Agosto, 1321 - Centro - Tel: 373�5112
Massaranduba - Rua 11 de Novembro, 2681 - Centro - Tel: 379-1757
Slumenau - Rua Henrique Conrad, si 02 - em frente ao SESC - Tel: 378-1975

------_ ------------_. --
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CURSOS DE EXTENSÃO DA
UNERJ PARA O 22 SEMESTRE

- ARTES-
o gosto pelas artes e a escolha preferencial de uma delas faz parte do
projeto de vida de muitas pessoas.
Pensando nisso, a Coordenação de Extensão e Relações Cqmunitárias do
Centro Universitário de Jaraguá do Sul, vem desenvolvendo cursos que
estimulam a comunidade para o desenvolvimento da auto-estima e da
criatividade, oferecendo benefíoios para a saúde física e mental, além de
possibilitarem novos campos profissionais.

.

1.CERÂMICA

Agenda de Cursos

Rua Isidoro Pedri, 263
Rio Molha - Jaraguá do sul/se
Site: www.sc.senai.br
email: jaragua@senai-sc.ind.br

[Com. de Peças Antonio!
lii"b�

.

I!To�

I��.
i Fone: 370-2764

.

iCei.: 9104-2070/9957-60991
b�Q,�r��.44'?:6_lT!�����
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,
alc., 2.0, cornpl. R$5.800',00
entro + 16x R$265,00. Tratar:
9951-5791 cl Rogério.

OPALA - vende-se, 86, 4 ptas.
Tratar: 9955·1471.

OP�LA - vende-se, 81/89.
R$3.600,00. Tratar: 9111-
5630.

PASSAT - vende-se, 83.

R$2.200,00. Aceita-se troca pI
mato Constr. Tratar: 371-0695
ou_9993-0623.

S.,10 - vende-se, de luxe, 96,
gas/GNV. R$18'-500,00.
Tratar: 9112-5501 cl Rogério.

S-10 - vende-se ou troca-se,
de luxe, diesel, 99, cabine

dupla, 4x4. Tratar: 371-6490
cl Luís.

PERíODO HàRÁRIO VALOR
Taxa de

CURSOS inscrição

Soldagem Industrial
18h30 às 22h 1+1

28/07 à 16/09/03 R$ 5,00
2',3'e4' R$ 155,00

Mecânica de Manutenção 18h30min às 22h f +3
de Máquina de Costura 05/08 à 02/12/03 R$ 10,00

3' e 5' R$ 110,00
Industrial

I + I
Auto CAD Básico 09/08 à 22111/03 8h às I2h - sábados R$ 5,00

R$ 140,00

8h às 12h e
'I +1

MOPP 16/08 à 31/08/03 das 13h às 17h sábados e
R$ 65,00

R$ 20,00

domingos
7h30min às llh30min 1+3

Modelagem Avançada 19/08 à 20/11103
R$ 105,00

R$IO,OO
3', 5' e sábado

Técnico em Informática 07/2003 à 7h30min às llh30min 1+23
12/2004 R$ 15,00

com habilitação em redes * 2' à6' R$ 195,00

Técriico em Informática 07/2003 à 1 +23

com habilitação em redes. *
12/2004 Vespertino

R$ 195,00
R$ 15,00

2' à'6'
- - .

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unelj.com.br
Obs.: o SENAIjJaraguá do Sul reserva-se o direito de transfenr ou cancelar o curso, caso nao atmgír o rrururno de partlcípantes.
Valor reajustado conforme índice nacional de preços ao consumidor -INPC, * Pré-inscrição - curso em processo de aprovação pelo
Conselho Estadual de

2. RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS

CONTEÚDOS:
,f Modelagem da argila
,f Trabalho com peça torneada
,f Primeiras queimas
,f Identificação de corantes minerais
,f Esmaltes vitrificáveis
,f Apl icação de M.F. e transparentes
,f Queima final
REALIZAÇÃO:
Período: 14/08a 27/H/03
Carga Horária: 60h/a
Dia da semana: Quintas-feiras
Horário: í9h às22h
Investimento: ,/ A vista: R$ 294,00 ou

,/ 4 parcelas de R$ 73,50

CONTEÚDOS:
,/ Descupinização
,/ Correção de peças com lixas
,/ Correção de peças com massa

,/ Pintura em madeira
,/ Aplicação de técnicas especiais:
DKP, patina, marmorização, decoupage
com textura, decoupage sem textura,
esponjados, borders e moldes vazados.

REALlZAÇÃQ:
.

Período: Agosto a Novembro

Carga Horária: 60h/a
Dia da semana: Segundas-feiras
Horário: í9h às 22h
Investimento: ,/ 4 parcelas de R$ 64,00

experiência e referência. Tratar:

9953-4758.

ENFERMEIRA -r- se oferece pI
trabalhar, particular, cl
experiência em sistema de

plantão. Tratar: 371-3859.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como digitadora profissional.
Tratar: 370-7192.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista ou mensalista.

Tratar: 273-0530 após 15:00,

OFEREÇO-ME - pI trabalhar no
comércio como. caixa,
vendedora, no atendimento em

geral, ou secretária. Tratar:

376-3124.

veículos
elétr., verde metálico.

R$22.700,00. Tratar: 9125-

2374.

CHEVETTE - vende-se, verde,
90, 74.000km. R$5.700,00.
Tratar: 371-0036 ou 9602-

0732.

CHEVETTE - vende-se, SL, 80,
gas. R$l)OO,OO. Tratar: 9957-
7545.

coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

BATERIAS

Kel

-J
UNERJ

Centro Un!\lOfsitárfo do Jaraguí do Sul

Consórcio União.

PRECISA-SE - de rapazes pI
trabalhar em lavação de carro,
c/ prática. Tratar na R. Procópio
Gomes, 440 cl Mário ou Nelson.

PRECISA-SE - de mensalista,
que cozinhe. Tratar: 371-5147
ou 275-3100 cl Marli.

ASTRA - vende-se GLS
01, verde, 16.000km:
compl. R$26.800,00.
Tratar: 371-0036 ou

9602-0732.
;----STRA - vende-se sedan GL
18 " ,

. ,MPFI, 99, trio, ar, d.h., retro

CORSA - vende-se, 1.0, 98/99,
4p, prata, tr. elétr., alarme, ar
quente, desemb. Traseiro.
Tratar: 9975-1630 cl Daniela.

CORSA - vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5.541
(12:00 ou após 17:30)

CORSA - vende-se, sedan,
millenium, 01, -ar quente, tr.
elétr., alarme. Tratar: 371-

0993.

D-20 - vende-se, 4 ptas, orlg.,
87, branca. R$22.500,00.
Aceita-se troca. Tratar: 273-
1001.

CORSA - vende-se, bordô, 1.0,
95, desemb. tras. e diant., ar
quente e frio, tr. elétr., alarme,.
película, som automotivo.

R$6.000,00 entro + 18x

R$292,00 ou R$10.000,OO a

vista. Tratar: 376-2206 cl Alex.

KADETT - vende-se, 2.0, 97,
gas. R$10.300,00. Tratar:
9112-5501 cl Rogério.

KADETT - GSI, compl., 90, em
perfeiro estado, vende-se. ou

troca-se por carro de menor

valor. Tratar: 370-1906 ou 371-
4916.CORSA - vende-se, GL, 1.4,

vinho, 2p, 95, compl.
R$10.50Q,00 ou troca-se por
veículo de menor valor. Tratar:
370-1225.

KADETT - vende-se, SL, 93,
gas., prata. Tratar: 376-0270
ou 9992-4685 cl Valdineí.

CORSA - vende-se, 95, 1.4,
bordô, cornpl., cl ar, ótimo
estado. R$10.300,00 ou

R$3.000,00 entro + 26x

R$450,00. Tratar: 370-1225.

MONZA-vende-se, SL, 93, alc.
R$7.700,00. Tratar: 9112-
5501 cl Rogério.

MONZA - vende-se ou troca-se,

COMPRO

CONSÓRCIOS
DE CARROS E

CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (41) 334-5729

flORINO - vende-se, pick-up, 1.5,
92, gas., prata, eqUipada, som,
rodas de aI., santo antônio,
capota. R$8.000,00. Tratar:
9957-7545.

PALlO-vende-se, wing, 01, 1.0.
R$5.000,00 entro + 23x

R$400,00. Aceita-se carro até

R$2.000,00. Tratar: 276-
0605.

PALIO - vende-se, EL, 1.5, 4p,
bco, de particular. Tratar: 392-
4016 cl Gerson.

PALIO - vende-se, 98, EDX, cl
vidro e tr. Elétr., rodas esp., som,
limp. e des. traseiro, trava

elétr., 4 ptas. R$11.30Q,00.
Tratar: 276-0793.

PALIO .. vende-se, ED, 4 ptas,
98. R$11.500,00. Tratar:
9997-5557.

TEMPRA - troca-se, 93, cornpl.,
por carro até R$5.500,00.
Tratar: 371-3040 ou 9965-
9920 cl Luciano.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Astra GLS, 2p
VectraGLS
VectraGLS
Blazer DLX D'
Monza GL 4p

lesei

MonzaSUE 2

Monza SUE'4
p,

MohzaSUE/
Corsa 1.0 2p

P

Kadett 1.8

Gol Turbo 4p
GoI1.0, 16v 4

Gol MI, 1.0'
P

GoICL,1.6
GQI1.6CL·
GolCL 16
SantanaGLS2

Voyage CL 1./
Fusca 1300

,

',Fone; (47) "

,

. ' 370-8622

99
95
se
95
93

92
93
97

.

94

01
99
.98
89
88
87
92
89
74

TEMPRA - vende'
.

R$13.000 00
-se, 96, GNV

0695 ou 9993'
Tratar: 371:

-0623.

UNO
'

- vende-se

'

90/91 R$2
' verde met

25"
.30000

.,

x R$202 00'
e assumir

0462.
,. Tratar: 371-

UNO vR$5.�0;n;;-se, 1.5 S, 91.

R$3.500'00
a vista ou

R$330 00' T
entro + 12

, . . ratar' 911
x

. 2-3947

UNO - vend

.

.

.

1
e-se 91

.3, gas. R$5 80
,branco,

376-1772.
. 0,00. Tratar:

Ranger 4p diesel
Versailles 2p
Verona4p
Escort XR 3
Escort 1.6 L
Escort Hobby
Escort Hobby

Palio 1.0, 4p
Palio 1.0, 2p
=suo 1,64p
Fiorino Furgão
Uno 1 ,O, 4p
Tempra4p
BestaGS
Peugeot 106
AudiA-318

pagerov6·
Suzuki 1,02
Jee J

p
.
p PX Diesel

'

MazdaCab D
CB40011

' upl.

Maverick
Ford "A"

03
92
95
89
87
95
94

98
'99
97
99

96
95
01
99
98'
95
94

COURIER - vend

1.3; 98, a.c
e-se: picku-up,

prot. de ca"
d.h., vldr, elétr

çamb
.,

marítima R
a e capota

Tratar' 911'3
$12.900 00

. -5840.
,.

DEL RE;V - vend
R$3.500 00

e-se, ghla, 85

3688.
' . Tratar: 9101:

DEt REV
ghl

.

- vende-s
"

Ia, 87 20
e, reliquia

,
- don

.

'

menos ar Tr t
o, compl .

. a ar: 376-1772 ..
,

ESCORT - vend

P

e-se 87
.

neus novos

' , Inteiro,

Tratar' 9997
. R$4.500 00

. -5557.
,.

ESCORT - hobb
troca-se

y, 96, financiado
por carro d

.'

valor. Tratar' 995
e menor

Jorge.
. 5-5073. cl

ESCORT - vend
carro 1000 de

e-se: 90, por

Tratar: 370_1161�alor valor.

ESCORT - vende

prata, ou tro
-se, hobby, 95

roca-se
.

'

maior valor T
por carro de

.

.

.. ratar' 376. -1772.

F1

.

- 000 - vend

perfeito estad
e-se, 79, em

R$14.500 00 °A motor MWM.

Tratar: 273_100�elta-se troca.

FIESTA
.

- vend

compl. R$14.50
e-se, 00, 4p,

carro de m

0,00. Aceita-se

273-1001.
enor valor. Tratar:

FIESTA'
'

- vend

compl.,'
e-se, 98, 4�

R$11.000 o�erde met:

0167 ali 911'3'
Tratar: 376-

-7959.

PAMPA - vend
30.000km ori

e-se, 94, cl

nota fiscal T
g., cl manual e

. ratar: 276-0397.

PAMPA - vend

cl capota de fib�-se, prata, 88,
Tratar' 3713

a. H$5.500 00
.

- 598.
,.

PAMPA-vend

R$9.000 00
e-se, 1.8, L, 96

8433.
' . Tratar: 9975:

FUSCA - vende-se, 82 , Bco,

1300. Tratar: 9111-7436.

FUSCA - vend
b

e-se 80
om estado R'

, verde,

Tratar: 376
. $2.500 00

-3666.
,.

FUSCA - t
,

roca-s

lnsutllme
e, 80 cl

b
' motor e I

'

oas condi
_

ataria em

R$
içoes p

2.00000
,ar moto até

dinheiro. 'Trat; .R$500,OO em

9113-5389 cl rR·
370-8255 ou

ase.

'GOl-vend
"

e-se sp
,

vidr. verd
' eclal.verm

R$
es e s

'

.,

12.500,00 A
?m Instai .

Tratar: 370-48
celta-se, troca.

10 a tarde.

GOL - vend
IPVA 2003

e-se, special, bco

Aceita-se t���' R$12.200,00:
4810 a tarde

a. Tratar: 370-

GOl- vend

99, cl e-sse, 1000,
16v 4p

om

"

.R$12.00000 T
e alarme.

, . ratar: 370-0918 ..

GOL - vend

quadrado .sue-se: 1000, 96

, per mt
'

'

pero llzado
erro, verde

Tratar' 275
R$7.800 00

3590.'
-3271 ou 9961:

GOL - vend
b

e-se CL

ranco, cl 4'
,1.6, 93,

alarme pell
pneus novos

R$
, ícula IP

,

.
7.000,00 T

' VA pgo.

cl Jucélio.
. ratar: 372-4115

GOl-ve'nde-se 99

cl alarme, cd' R
' 16v, 4 ptas,

Tratar' 370 O·
$12.000 00

.

- 918.
,.

GOL - ve d

R$
n e-se 95

2.20ü,00
' ,prata

assumir:

CLlO-vende-se H t

RT, prata, airbag d ai ch, 00, 1.6
CD original

up o, d.h., a c

som, t.e. 5�c�ntrole satélite'd�
rodas de' Irava pI crianças
21.00000 T

rga leve. R$
, .. ratar: 370-8928.

l-200 - vend
A

e-se 95
ceita-se tro

' ,compi.

7542 ou 996c5a. Tratar:
371-

:5774.

l-200 _ vende-se.ce

BIZ - vende

95, a.c., 4,;,e,
cabine "pi"

poeto elétr
.", Honda 0\

Aceita-se ca

. R$ 30.00000
rodados. R$3

azul, 250m

Irro de m

,. 372-4115 I
.5�0,00. Trai'

no negócio T
,enor valor

c Jucéllo.

, ratar: (47) 9102- BIZ - vend
'

. e-se, Honda, 01,1/ '

1

R$7.000 O

-

, O. Tratar' 273. -5534

GOL .

.

- vende-se 98

verde met R$'
,MI, 1,6,

Tratar: 370
12.000,00

0766.
-0459 ou 9125:

POINTER -,vend
95, rodo De I"

e-se, Gli, 1.8,

dono Trat
iga leve 14" 2°

. ar: 276"3002.
'

-

SAVEIRO-vend

'

9�, capota mar�ise,CI',1.6, Mi,
eletr., alarme

ma, vidr. e tr.

0270 ou

,a.c. Tratar: 376-

Vald"
9992-4685

Inel.

cl

VOVAGE - vende-se
escur met, R$3 000'

83, verde

275-2522 IR'
,00. Tratar'

c onaldo.
.

VOVAGE - vende
,-

troca-se por c

-se, 88, ou

maior valor T
arro 1000 de

. ratar: 370-1161.

SÁBADO
,

,9 de agosto de'

7100-vend

95, bco
e-s:, wolkswal

C
' em otim

'

onfira. R$34 O
o est,

371-9993 o

. 00,00. Tro

Fábio.
u 9125-2084

BIZ - vend

P

e-se, mais 03

.

art. elétr R$
"

assumir 17x'R
3.000,00

372-3812 I' $159,0.0.
Tr,'

c Marcos.

BIZ - vende-s
vermo Tratar: 91e3 Honda, (

de semana
2-2852 fin

�ot esta data
tão es�etia\."
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c.uo PRIVllEGE 1.616V COMPLETfsSIMO
Air S09 Duplo, Ar·condlcionado, Direção Hidráulica, CO PI.y.r com Comando
Satõlito no Volante, Roda. d. Liga Leve, Vidros e Trava. Elitrlc.. , Volante d.

Couro, Faróis de Neblina e Travamento Automático a partir de 6 kmdh.

. +30 VElgENTRADA \

�.�

..sc6nIC Alizé, 110 CV 16V MELHOR COMPRA
Air Slg Duplo, Ar.condielonado, Dirofio Hidráulica, Vidros e Trav•• ,Eiétricas,
Volante de Couro, Máscara. Negras no. faróis e Mesa Tipo Ivião.

Rede Renault, 183 Concessionárias no Brasil.

Dicave ITAJA'
348·8460

JOINVILLE
435-3700

BLUMENAU,
322-8800

Vale do naJal e Litoral Norte - SC

JARAGUÁ DO SUL
370-6006 I Consórcio Kenanlt

(�lCQndlç50 válida para ttnmclamento com Taxa de Juros d,eO.99% am. Para as Unhas Rerault 0110 e Renault scénrc O km. Financiamento coe (Crédito qlretQ au ccnsontoc- 1 com entrad,a de 50%. dcvelorõc veicule+ saoo nnanctaoo em auvezes com Taxa Cliente prensada de 0,99% a.m .• + IOF,
Flnanclamentc Renaurt'através da Ola. de Crédito saoanoenereo e Investimento Renault do Brasil. Taxa oe abertura de crécnc {T�C} não Inclusa. crêonc sujerto a análise e aprovaçác de cadastro. As Taxas pocerâo ser arteraoas, se nceverem mucanças significativas nojaercaoo =tncrceno, sem aviso

pévo. (2) Preço ii vista, com IPI reduzido e BOMUS de Fábrica inclusos, e/ou com O financiamento CK:Iui proposto da Novo Ral:al�t Orlo Privilêge 1 ..0 '16V 2003l2OJ?, sem cpctcnae. cor sólida. A Pintura Met$Hca e o Frete setâc acrescldós aos preços dos vetcnos, creçovàncn somente para aqulstçêo dos
veiculas durante a publicação deste anúncio ou enquanto durarem 05 estoques, (3) preço à vista, com IPI redundo e Bônus de Fábrica Inclusas para, e/ou cO,m a tína,ncfamento aqui proposto da RenaultScénlc AIi:Z� 1 .6 16V 2003'2003, cor sólida e sem q:)CIOQ(]S:Frete e Pintura Metáüca serro acrescidos ao

lXeçadoveícul.o,Condlçôesválidas na data uevelculaçâc deste anúncto ou enquanto ou-arem 05 estornes. Paramalc-es Informações! lnctusrve sabre' a di5poJnib!,lIdad� de estoque, consulte suaccncesstonárla Renault.Fotcspa'a nns. puljlcitários. Alguns itens mostrados e DlI rnenctoneoos. neste.
material pubtlcitàrlo são opctonats ou reterem-se a versões Espedtlcas.' a'Renautoo Brasil reserva-se ao direito de alterar as especificações destes veículos Sem avtso prévio. Cintos de segurança em ccnjmo com AirBags.salvam vidas

CG 125 Branca

(371 197cV CG 125 Vermelha
-

ML 125 Prata

Compra Vende
Biz ES Verde

Dream Vermelha

Troca - Financia DT 180 Preta

Temos todos modelos de Fiesta Preto

carretinhas para motos e jet ski Reboque 2 motos

Titan KS/KSE/ES

tornado 250cc

�oros

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

Titan ES Prata

Titan KS Vermelha

Titan Vermelha

Titan Azul

Titan Azul

___fiMi'IE
Toda Prata

1984

2001

1997

1986

YBR K/E/ED Todas O Km

.-lil_.i ,i....fMWIIII

�ue2. moto,
s Cinza O Km

��..._ il'''MMWI

Financiamento em até 36 meses �xo.
Novas e Usadas

Sua grande chance de fazer os melhores cursos profisSionalizant�s do Brasil
e ser encaminhado ao mercado do trabalho. CORRA, A HORA'E ESSA!

Operador de Computador , Primeiros Passos Operador de telenÍarlletireda Infonnática
INFO

Ca� Profissional em Telefonista e Recepcionista
Welxlesigner otiníl$'Administrativas Inglês· New Genellllíon

� Profissional

Mon�e Manutenção emVendas ' Bannan
, de putadores Turismo e Hotelaria Garçom

,Mais de 500 franquias em 1IIdo o 8ra�l
'

III
Microlins
••• " .'. ,'o.
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24 CORREIO DO POVO CLASSI'
Tratar: 370-.8070 ou ,9993-
1522.

parto elétr., 2.500km, azul.

R$3.500,00. Tratar: 372-4115
ej Jueélio. ,

KAWASAKI- vende-se, ZXlll,
94. Tratar: 9973-8871.

STRADA - vende-se, 00, preta,
impecável. R$4.700,00'. Tratar:
371-2999 ej Jose.CB 500 - vende-se, 99.

R$10.500,00. Tratar: 371-
9616 ej Ilídio.

TITAN -vehde-se, KSE, ej part.,
02, prata. Tratar: 370-1906 ou

371-4916.
CG - vende-se, ES, ej parto elétr.
efreio a disco, 01. R$3.800,00.
Tratar: 376-1772.

TITAN - vende-se, KS, 01.

R$3.600,00. Tratar: 371-2999
c/Jose.CG - vende-se, Titan, 02,

emplacada. R$1.700,00.+ pare.
Tratar

CG - vende-se, 03. 24x

R$214,00. Tratar: 9952-2420.
CD - vende-se, aparelho pj

CG - vende-se, Titan, ES 01, ej carro, ej controle. R$230,00.
partida e freio a disco, ej Tratar: 9994-4057 ej Fábio.
15.000km. R$4.000,OO.
Tratar: 376-1772 , RODAS-vende"se,jogo, aro 15,

Momo Status, ej pneu. Tratar:
FALCON - vende-se, 02, preta, 275-2768.

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

COMPRA, - VENDA-· TROCA" FINANCIA" CONSÓRCIQ

Consórcio

Regata
���'t

ir 370-5999

elA
Illnll'JIII·JIt;Ü••

Dia 09 de agosto de 2003

Venha tomar um chopp conosco.
,

Concorra ao sorteio de unia bicicleta!
PEÇAS .. ACESSÓRIOS • OFICINA

ir 370-9995

SÁBADO, 9 de agosto de 20 A

,

""""""_"""_"''''"'''''' '"�,_,,__ ,_=,__=__=,,-.==_=,�,, ,=,=====_,__=,_,===_'"__ I

Novo milênio ...
Novas gatas no pedaço!fi

TABELA DE USADOS

C 100 CRYPTON 98/98 AZUL

'SUNDOWNWEB 100 o KI\1 VERMELHA
INTRUDER 125 O KM AZUL

CO 125 TITAN ES OI/OI PRATA
CO 125 T1TAN KS 01101 PRATA
YBR 125 OK

.

TODAS
'YBR"i:2S"'j('-'"''"-''"'"'''''''''' Õfro2'"

,"'-,

PRETÃ�"'""--'''--
XLR 125 KS 00/00 PRErC<\

--

XLR 125 KS o 1101 P..::.:R=ET:::...A:;___�
NX4FALCON 01/01 PRATA
VIRAOO 250

'

. 98/98 PRETA

BICICLETAS
Diversos Modelos

Peças
.Acessórios
Oficina
Crediário facilitado
1 + 3x sem juros '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ÁBADO, 9 de agosto de 2003

Morgana
·(41)

9959-2609

Jaraguá do Sul

laraguá do Sul

Edu
- Venha passar bons momentos e/ uma morena de
cabelos longos. Ninfeta. Séparahcmens de bomgostoJ
Bt·

APARELHO GINÁSTICA - vende
se. bicicleta ergométrica, cama
de suplno, barras e pesos de
ginástica. Tratar: 9992-1506 cf
Márcio.

APARELHO GINÁSTICA - vende
se, completo, Athletic.
R$500,00. Tratar: 373-2672
c/ Elizete.

, BALCÃO - vende-se refrigerado} "

� c/ visor, 2·,20m. R$500,00.
Tratar: 371-9981 �u 9975-
1558.

BALCÕES - vende-se, 2 de vidro,
P/ loja ou lanchonete.
R$350,00. Tratar: 370-5273
c/ Marcos.

BANHEIRA - vende-se, de bebê,
c/ trocador. Tratar: 274-8620.

BICICLETA - vende-se, antigas.
R$250,OQ cada. Tratar. 9112-3947.

BINÓCULOS - vende-se, 50xl0,
Nako, I.V. Tratar: 9117-1083.

CACHORRO - aceita-se doação
de poodle ou píntcher, fêmea.
Tratar: 371-8153.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de cofab, cf 45 dias, puros.
Tratar: 370-7093.

CACHORRO - aceita-se doação
de poodle. Tratar: 9962-9320.

CACHORRO - vende-se, filhote
de basset, puro. Tratar: 373-

3787 ou 9993-1751 cf Noeli

ou Solange.

CACHORRO - vende-se, filhote
de pintcher n2 1, Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 cf Noeli

CACHORRO - vende-se, pintcher,
adulta. R$40,00. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751.

DOMINE O INGLÊS
Método eficaz, prático e interativo,
4 anos de experiência em Londres.

.Faça seu horário.
De Segunda a Sábado das 8hs às 18hs.

Supermercado

Kazmierski

CORREIO DO POVO 25

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

Imperdíveis

PONTOPISO

Empréstimos para funcionários
Públicos. Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados

empréstimos c/ cheque Pré.
Também financiamos veículos.
Rua João Planischeck, 293, s/6 ..

Tratar: 370-6261 ou

BOA NOTíCIA

CACHORRO - vende-se. filhote
de cocker. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cf Noeli

CACHORRO - vende-se, poodle
adulto. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cf Noeli

CAPOTA - vende-se, de fibra, pf
pickup corsa. R$700,00.
Tratar: 273-1001.

CARRETINHA =- vende-se, pj
'moto ou diversos. R$400,00.
Tratar: 9902-0348.

CELULAR - vende-se, Nokia

8280, vivo, cf 2 capas, cf caixa,
garanto e nota fiscal. R$450,00.
Tratar: 371-7278 ou 9125-

9184 cf Mabel.

CELULAR - vende-se, Motorolia
C331, pronto. R$320,00.
Tratar: 9957-6500.

CESTO - vende-se, pf salgados
e doces, cf 3 repartições.
·R$50,00. Tratar: 370-5273 cf
Marcos.

COLCHÃO vende-se,
magnético, semi-novo. Tratar:

370-3453.

COLEÇÃO - vende-se, de latinha

Motorola V120T
e Nokia1220

•• s

o
c
lO
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D!S PROPRIE.TARIOS

.JÁNAIR E ADEMIR

AGRADECEM A TODOS

QUE COMPARECERAM

NO LOCAL E

PRESTII:?iIARAM O

COQUETEL

26 CORREIO DO POVO SÁBADO, 9 de agosto de 2003 -

u r
Coftlércio e Instalações

LTDA.
No. DIA 08

DE AGOSTO DE

2003,Às 1 9:00
I

HORAS, NA RUA .JosÉ
NARLACH, 2647,
BAIRRO s�Ão LUIZ -

..JARAGUÁ DO SUL" SC,
FOI INAUGURADA ..JP

COMÉRCIO E

INSTALAÇÕES ELÉTRicAS
,

LTDA.

II � .=::::::=::::::::::::::.,
�'

AMELHOR MARCA, A MELHOR ROUPA E O MENOR PREÇO
rj
f

I

Temos
JEANS: Calças, Bermudas, Saias, shorts ...
Malha:, Blusas mangà longa e curta,
blusínhas, casacos e calças de MOLETON •••

I'

,

Tudo abaixo'
do preço de
custo e

de fábrica

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Medicamentos em geral

Manipulação de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua João picom, 110 - Centro

INFORMATIVO
Especial de Beleza - DMAE

A ausência de nutrientes, o estress, a má ai imentação
aliada ao efeito do tempo (idade), reduzem a capacidade
metabólica das células da pele, levando ao envelhecimento,
marcas de expressão, ressecarnento, rugas e flacidez.

Para solucionar de uma vez por todas esses

Incovenientes estéticos que atormentam a vida de muitas

pessoas, encontra-se na E 1<1 LÍ BRIO - Farmácia de
manipulação, um ativo que promete atenuar as rugas, marcas

de expressão e flacidez: Trata-se do DMAE.

.

A apresentadora Ana Maria Braga em seu programa "Mais Você" destacou o DMAE mostrando o teste feito em

uma mulher de 42 anos que apresentava rugas de expressão ao redor dos olhos e da boca. O resultado foi um sucesso.

O proçrama dia a dia da Rede Bandeirantes, apresentado por Olga Bonqíovann i também mostrou a matéria.

Várias revistas destacaram em suas últimas edições o ativo DMAE como um grandealiado ao combate as rugas.

Veja foi uma delas, além da revista Estética, revista Voge, revista Saúde é Vital, Folha de São Paulo e revista Boa

Forma.
..

Oftalmologista
371;"7801/370-0409

�]
'"\. ·�táee r3orpo

e Distribuidora de Cosmétlc.o"""

�"}lla.·.· de,· ";�M$' ,.Sf!ma,UlJ

Odontologia preventiva estética e restauradora

Centro Auditivo
Audio ((1.1') Zoom

. ' "t.) 'li'
... Aparelhos Auditivos

... Micro.Canal c/ Volume Automático
.. Audiômelros e Impedanciômetro
.. Moldes e Pilhas
.. Cabine Acústica

... Prôleses e Drenos

r4I CIRURGIÕES.
�DE'NTISTAS

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Alfredo Guenther
(eRO 03$0)

Fernado T. O. Guenter
(CRO 3452)

Guilherme Guenter
(CR03976)

Fone: 371-6110
9905-2653

Fone: (47) 372�2364
e-mail: audiozom@uoLcom.br

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
c mar <,)'llJ:.J("·tr-u"l com tr Je euue uc $JI Rua Guilherme Weege, 327

CORREIO DO POVO 27

·R,�C.�ÁRIºl
,farm,áda d� Mlmipulaçãol

.êua
'saúde
nossa-

fórmula
de Sucess& •

R..Relnoldo Rau, 2B$
··Tel'./fax: 27S-0764i .

www.receituario;com.bri

Ortodontia e

Ortopedia Fadai

Desç,t-preçOS�Plrtl
ISSEMII 0d0fl1oJar"illl.Í

Dr. Neto, José A. S.o·nfos
rn. 311·0195
POUClfNICA RIO BRANCO
k>{! �cyiio:k Jk Bn:lfltll, 11')1- $.! r (rnlnl

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEfdOS TODOS OS CONvêNIOS

371-0882
Rua Dr, Waldo'miro Mazureehen, �7 • Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I.�:::
I FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS

- MATERIAIS VECONSUMO
- ASSISTÊNCIA TÊCNlCA

1276·3417

Aulas Particulàres de

Química e Física para
preparação para o

Vestibular.

Tradução deAlemão.
Fone: 371-2735 ou

9957-8313 cf Carlos

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) 387-1039 (após às 19:00 hrs)

de cerveja, c/ 130 latas, todas
cheias, c/ vai. vencida.

R$140,00. Tratar: 371-9157
c/ Fábio.

CÂMERA FOTOGRÁACA -

vende-se, digital, c/ visor"
Sansung, C/ 9 meses dé

garantia. Tratar: 371-2598 c/
Daniel após 18:00.

COMPRA-SE - parabólica c/
controle. Tratar: 275-1178 ou

372·8409 c/ Márcia.

COMPRA-SE - pedal de efeitos

p/ guitarra. Tratar: 9111-5630.

'COMPRA-SE - Sidecar. Tratar:
276-0826.

COMPUTADOR"': vende-se, K6233.
R$850,00. Tratar: 371-<,069,

COMPUTADOR - vende-se,
pentium II, processador 266, c/
impressora e escrivaninha.
Tratar: 9121-8023.'

CONSÓRCIO - vende-se, ii

contemplado, de R$37.500,00,
c/ 15 parco pgas. R$5.530,00.
Aceita-se carro ou terreno no

negócio. Tratar: 370-0178 c/
Geraldo. (proprietário)

CONSÓRCIO.., vende-se, Rat, c/
14 parco R$560,00 pagas, carta
de crédito R$28.320,00. Valor:

R$7.000,00. Tratar: 371-7090.

ESCADA - vende-se, p/ maca,
branca. R$30,OO. Tratar: 370-9209.

ESTBRA - vende-se, Athletic, elétr.,
c/ marcador, semi-nova. R$300,OO.
Tratar: 371-5869 c/ Tere.

ESTUFA - vende-se, p/ secar
cogumelo. R$500,00. Tratar:
373-4581.

GELADEIRA - vende-se, Consul,
3001, bom estado. R$160,00.
Tratar: 376-3761 após 19:00.

IMPRESSORA - vende-se,
Lexmark, Z53. R$200,00.
Tratar: 371-8684.

LACRES - vende-se, de latinhas
de alumínio. Tratar: 274-8620.

MD - vende-se, MDS, JE 520,
padrão hack, sony. R$360,00 nego
Tratar: 371-9447 ou 9973-8768.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, overlock, marca

Forrnax, 8000 mil ptos. Tratar:
370-8811 ou 9112-1891 c/

Sandro.

MICROONDAS - compra-se, semi
novo, c/ grill. Tratar: 9953-5554.

MOTOR - vende-se, de polpa,
Evinrud, 25hp, 95. R$3.000;00.
Tratar: 9902-0348.

MÓVEIS - vende-se ou troca-se,
móveis novos de loja (balcão,
casulos, manequins). Tratar:
370-3561.

'<'

OURO - compro, qualquer peça,
arrebentada, quebrada. Pago a

vista. Vou até você, Tratar:
9979-0605.

PERSIANA - vende-se, 0,85x 2,34.
R$30,00. Tratar: 370-9209.

PERUCA - vende-se, de cabelo
sintético, c/ franja, 70cm

comprimento. R$250,00.
Tratar: 370-6789.

PRECISA-SE - vestido de 12
comunhão, p/ doação. Tratar:
370-8640.

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.

RECEPTOR - vende-se, de antena

parabólica, Tecsat (manual).
R$60,00. Tratar: 370-0974.

SOM - vende-se, módulo
Pyramide, 800w, Super Blue.
Tratar: 9903-9567.

TELEFONE - vende-se, aparelho,
s/ fio, lntelbras. R$120,00.
Tratar: 3"(6-3666 c/ Paulo.

TOCA DISCOS - vende-se, (pick
up), technics, acompanha
cápsula Shuri. R$550,00 nego
Tratar: 371-9447 ou 9973-
8768 c/ Denilson.

VENDE-SE - kit turbo, 1000, 16
valv., orig. Tratar: 371-7562 ou

9134-2104.

VENDE-SE - secador de cabelo
'TAIFF 1600, R$100,00. Tratar:
370-9209.

VENDE-SE - fábrica de coxinhas e

risoles. Valor a combinar. Tratar:
371-4872 c/ Mar!i após 15:00.

VENDE-SE - anéis de lata de
alumínio. R$80,00 o milheiro.

ALUGUEL DE TRAJES

ir 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

HERBALIFE
Controle de Peso,

Ganho de Massa 'Muscular,
Muita Energia e Disposição.
www.hblbrasil.com/bemestar

Tratar: 47.372-1072 ou 9975-4188

SIMPAT,IA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 112 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 112 copo de

água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 112 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 M.R.B. / L.R.B.

Tratar: 9112-3947. Tratar: 376-2206.

VENDE-SE - título do Beira Rio
ou troca-se por título do

Baependi. Tratar: 9905-6410

c/ Deoglair.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, cy í.o cds, 2 controles,
totalmente destravado. R$
850,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station c/ 2 controles, 10 cds,
1 memory cardo R$ 300,00.

WALKMANN - vende-se, Philips,
rádio AM, FM e fita. R$2S,00.
Tratar: 376-2820.

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TOOA A LINHA DE
VíDEO GAMES .CDS

E ACESSÓRIOS EM GI'RAL.

Fone: 376-2206

• PLAVSTATION 2
'X90X
• PLAVSTATION ONE
*DflEAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOV COLOR
• GAME 90V ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBe

EDI_TAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabeli
Designada da Comarca de Jaragua do Sul, Estado
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acha
neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

ADILlO INACIO ARNOLD - RUA WERNER STANGE 732 - NESTA;
AGROPECUARIA AGUIAR STIMAMIGLI -AV RUI BARBOSA S/N -

I

NESTA;
ALBERI TOBRIAS - AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4100-
NESTA;
ALEX SANDRO LlNO - RUA EMMA RUMPEL BARTEL 2001- NESTA;
ALTAIR ZANCHIN - JOAO M DA SILVA - NESTA;
ANDRE DEMARCHI - RUA GOlAS 221 - NESTA;
ANEGRET REINKE WUDTKE ME - EST RIO CERRO S/N (LADO
PEQUENO) - NESTA;
ANEGRET REMKE NNDTKE - ESTRADA RIO CERRO II, II - NESTA;
ANILDO GANSKE - ESTRADA BOMBLANTE - CORUPÁ;
BERTI EQUIPAMENTOS LTDA ME - R JOAQUIM FRANCI6CO DE
PAULA 1461 - NESTA;
CLAUDIO CEZAR - RUA VIDAL RAMOS 796 - NESTA;
CLEBER BRAULlO ZIMMERMANN - RUA HERMANN SCHUL 169-

NESTA;
DILCELlA AP,IORK - RUA 25 DE JULHO 1648 - NESTA;
DISTRIBUIDORA ALIMENTOS WESSLER -R CARLOS FREDERICO
RAMTHUN 19255 - NESTA;
DIVISORIAS LAMBLlTEX - AVENIDA GETULIO VARGAS 663 - NESTA;
EDSON NASCIMENTO - RUA HERMANN SCHULZ 169 - NESTA;
ELlZABETE RONCHI- AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4100-

NESTA;
EVANIR SCHUG - RUA ÇARLOS HRUCHKA S/NR LOTE 16 - NESTA;
GUINCHO JARAGUA LTDA ME - ROD BR 280 KM 69 - NESTA;
I.D.M. SERV DE LOCACAO LTDA- EUGENIO BERTOLl57 - NESTA;

-

I.D.M.SERV DE LOCACAO LTDA - EUGENIO BERTOLl 57 - NESTA;
INDL ,GRIZOm LTDA ME - R PASTOR FERDINANDO SCHLUZEN
116 - NESTA;
IRACI STENGER OLDENBURG - BERTHA WEEGE SjN - NESTA;
IRENI DE FATIMA MONTOSKI- RUA ARNOLDO PISKE 1295 - NESTA;
JOAO BENITE RODRIGUES - AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA
4100 - NESTA;
JOAO CARLOS ALVES - RUA CARLOS NEWS 53 - NESTA;
JOAO TRAJANO PEREIRA - RUA IRMAO LEANDRO S/NR TOLDOS
NP - NESTA;
JORGE DEPA - AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
JORGE DEPA - AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
LEVINO TRIBES6 - RUA WOLFGANG WEEGE, 2573 - NESTA;
L1NDOMAR BARBOSA - AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4100
- NESTA;
LOJA DE MOVEIS CASCATAS LTDA - ROBERTO SIDEL 1667 -

CORUPÁ;
MARLlCE KLUG - ALWIN OTIO, LOTE 34 -NESTA;
MAX BAR LANC.REST LTDA- RUA DOS IMIGRANTES, 30 CENTRO
UNERJ - NESTA;
NAGORO SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ROD BR 280 KM
69 S/N AGUA VERD - NESTA;
OZIEL ANTONIO ALVES - RUA PREFEITO WILLY GERMANO GESSNER
73 - CORUPÁ;
PARTNER ACION ELETRICOS LTDA - RUA LEOPOLDO JANSEN 120
- NESTA;
PAULO DARLAN IORK - R 25 DE JULHO � NESTA;
PLASTICOS NATA LTDA - RUA JOSE EMMENDORFER 1675 -

NESTA;
SALLO COMERCIO DE CONF LTDA - RUA URUGUAIANA 2599 -

NESTA;
SERGIO PAULO ALVES - EDWARD KRISCH 135 - NESTA;
TRANSPORTE E COMERCIO PAGANELLI LTDA ME - NESTA;
VALDIR DE CASTRO - LUIS ALVES, 64 - NESTA;

.

ZIMMER IND COM MOVS DIS NET LT - R CAMPO ALEGRE 296 -

NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in'
termédio do presente Edital, para que os mesmos
compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc,

Jaraguá do Sul, 07 de Agosto de 2003
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto
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SÁBADO, 9 de agosto de 2003.

www�parcimoveis.com.br

Senhor!

'j4o seu coração .

À sua sensibilidade .

À sua disponibilidade em dar...
,

.

A sua. crença em construlr.•.. f/

Abençoa os pais do mundo.

Todos eles precisam de, proteção, pois a missão é idêntica para todos.

Há muito a fazer•.
-

O caminho é difícil, a jornada é longa.
E muitas vezes ha hesitação.•.
Há'pressa....
Há incompre�nsãó•••
Ha desespero.••
Senhor!

Abençoa todos aqueles que tem a tarefa de educar os filhos.

_ Dá-lhes alegria e fé, para que possam ser aqueles amigos que a juventude espera.

Capazes de ouvir seus anseias com amor. ) -

Capazes de aprender a mensagem de seus corações.
Capazes de orientar sua inteligência.
Senhor," que todos os pais do 'mundo. saibam ser verdadeiramente pais, amando,

-

- )

compreendendo e perdoando, para que sssim possa estar à altura da missão que

Tu mesmo colocastes em suas mãos.

Que todos os pais do mundo sejam abençoados.

Feliz Dia dos Pais!!! .

. ., .,. . ,.

•

•

•
..

..

I

I

•
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DÊ ESTA SECiORfI"CfI PARA SOA FAMíLIA.õ:I

oiêlõ Seguro
• '" 01 suite, 04 dormit6rios

'" Sacoda com cnurl'ClScp.leira
,. 01 ou 02 vagos de, garagem
,. Salão de fesres

'

• Play"ground
.. Locolízaç&: VlIa Nova
*.-l�andares

Condições facilitadas ,de pagamento
direto com a construtora

, ,
. .

• I '

�

•

"
I

�

, ",' I

•

•
" '"

,
','

REF. 604 NOVA BRASILlA - Coso totalmente
reformado, el I suíte, 2 dorm., e demoís
dependências, 143m2, terreno e/456m2•

RS 90.000,00

.' BAEPENDI- Coso no Frederico Borg, terreno com
337,50m2• RS 30.000,00

BAEPENDI- Coso no Fritz Bortel, com 217m2, terreno
com 548m2• RS 110.000,00

REF. 151 VILA RAU - coso olvenorío, el 122m2 e

terreno c/ 721 m2, el I suíte + 2 dorm. e demoís dep.
Próx. UNERJ. RS 85.000,00

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

terreno el 300m2, el I suíte + I dorm. e demais dep.
RS 55.000,00 negociáveis

Ir
I

Rei. 3801- CENTRO - APTO ED. MÔNACO· no 2º andor,
eI 2 donnnórios, socado, solõo de festas, ployground, ótimo
locolizoçõo. Pogto com entro e pore. em 24x

ILHA DA FIGUEIRA - coso Ruo Egidio Carlos Peixer, .

el I 10m2 + outro el 40m2, terreno e/450m2• RS
10.000,00

CENTRO· Ed. Klein, Rua Barão
do Rio Branco, sala comercial cf;
53,50m2• RS50.000,00 aceita
imóvel de menor valor

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

ENTRADA + 24 PARCo + CUB
•
..

VOCÊPODE TERUMA
BELAVISTA

l�

,

Q UITU�
.IlN:Il U. P.j:1lZ

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

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

cconstrutoro. Ótima localização

CENTRO - Ruo Felipe Schimit, prédio comI. e res. c/440m2•
RS 230.000,00

CENTRO - Centro comercial e residencial, de olv., cl I
opto cl I suíte + I qto e demais dep., e solos comerciais,
cl 430,65m2.e terreno de 759,72m2• Com mais uma

residência no terreno. loeolizoçõo prôx. Terminal
Rodoviário. Valor a combinar.

RAU - Coso eI 140m2, terreno c/300m2• Ruo Anton
Frerich. RS 65.000,00

VILA LENZI- Terreno cl 671m2•
RS 23.200,00

ENTRADA + 24 PARCo + CUB

•

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

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃODE JJVENDAS" 9965-9934
.

. . .- •:. • • • • •
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;. CORREIO DO POVO 3
CADERNO PARCIMOVEIS � .

CENTE('IÁRIO -. sobrado em olv.,
c/190m2 e terreno c/420m2, parte
superior c/ 5 qtos, 3 salas, coz., lov,

R$ 90.000,00.

BAEPENDI - Casa em alvenaria c/
4 qtos, 2 salas, coz. lov. garagem e

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

LOCAÇAO

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

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

- c/ 2 qtos, 1

sala, sacada,
eaz., bwe, .

lav., área de
87m2 R$
20.000,00

ÁGUA VERDE - rua dos

escoteiros, e/4 qtos, selo,
coz., copa, lav., bwe, gar.,
R$ 75.000,00 nego

•

FIGUEIRA - casa clv., c/ 1 suíte, 2

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

CASA LOCAÇÃO - BARRA -

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

JARAGUÁ ESQUERDO- Rua da

Paz, lateral, 1 suíte, 4 qtos, sala,
eoz., demasi dep. R$ 100.000,00

CENTENÁRIO - terreno,

esquina 687m2 Próx. Weg II.

R$ 35.000,00

Chócorc, localizada na

Barra do Rio Cerro c/
60.000m2 e casa de alve

nana.

R$ 65.000,00
NEGOCIÁVEIS

•

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

VILA LENZI - Casa alv., 1 suíte,
2 qtos, bwe, salas, caz., mob.,

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

R$ 62.000,00 + pare.
R$ 249,00 50
R$ 13.000,00

•

SÃO LUIS - Sobrado c/ 1

suíte + 3 qtos, 2 salas, coz.,
copa, lav., bwc, gar., R$
115.000,00. ou R$
70.000,00 + pare. •

CENTENÁRIO -

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

R$ 26.000,00

•

VILA RAU - c/ 3 qtos,
2 salas, eoz., bwe, lav.,
chur. e gar. terreno c/

570m2. R$
55.000,00

..

•

GUARAMIRIM - terreno

no centro, cf 9.538m2 .

R$ 250.000,00

VILA BAEPENDI -

terreno c/585m2. R$
35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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liirassol
IMÓVEIS

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

Cód. U67 - Centro -

Casa alvenaria com 4OOm2-

terreno 1.000 m2 - 01 suíte + 05

quartos e demais dependo Com

05 vagas de garagem.
R$ 300.000,00-

aceita troca por aptomenorvalor. '

..

Cód. 1173 _ Santa Luzia -

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

demais dependências.
R$ 55.000,00

Cód. 3122 _ Rio Molha _

terreno 329 m2 (12 x 23,50) -

R$ 20.000,00

Cód.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

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA,

• ADMINISTRA

Cód. 3001 Lotes em Santa Luzia
480 m2 R$l.O.OOO,OO oü R$ 1.000,00

entrada + 84x de R$ 220,00
'

Cód.,3121- Czerniewicz _ terreno 386,25
m2 (15 x26) R$ 12.000,00

Cód. 3119 ._ Terreno - 13.651 m,2 -
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. 7" centro -

R$ 85.000,00 - permuta imóvel menor valor.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• Ba'rra' ,

�
'.

. .". ." ':'. .

A lln!!!bilim a da B lUTa

RUA ANGELO RUBINI, 1046

376-0015
barrasul@netuno.com.br

•

o LUIZ . Sobrado com 504,00m2, terreno

465,00m2(15x31), Iº piso área comercial com
234,00m2, 4 BWC, piso superior com 270,00m2,
4qtos, sendo um suíte com hidromassagem, 3 BWC,
sala, copa, coz .. 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), 4qtos,sala,
cooa/coz.swc, lavanderia, garagem despensa, toda
casa com piso cerâmico, murada.Rua Leopoldo Augusto
Winkler s/nO - R$ 55.000,00 - aceita carro até R$
10/12.000,00 modelo galou corsa, fiesta

BARRA DO - so ra o sem -aeabado c/
234,00m2, terrenocom405,00m2(13,50x30,OO), piso inferior
com 138,00m2, garagem, sala deestar, copa, coz, lavanderia,
BWC, churrasqueira, totalmente pronto, todamurada e parte
superior96,00m2, c/03 qtos, sendo uma suíte, sala, BWC

social, Rua 522 s/Name, 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 I�e, terreno
c/600,00m2(18x33), uma suite com closet,mais 3qtos, BWC

social, saia, copa, COL saia, deTV, despensa, saião defestasc/
churrasqueira e FNJC, garagem para dois carros, piso de ardósia,
cerânico,eqíosc/capê,murada, ruaJoãoCarlosStein, 1237, R$
85.000,OOquitadaouR$68.000,OOmais203presta;iiesdeR$
226,89, naCEF,c4osaldoclel.edornestadataédeR$ 17.000,00
-eoetacesaeté R$40.000,OO,desdequeoterrenotenhamais�

.

1.000,00m2

CORREIO DO POVO 5

•

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

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

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

imediações.

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

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

casa até R$ 50.000,00 como parte de pagamento

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- Rua José Emmendoerfer (Próx.
Marechal) - Aptos. nº 101, 106 e

305, cj 123m2 - suíte + 1 qto. e

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

R$ 1.050,00 corrigidas pelo Cubo

Casa na Barra do Rio Molha em

alvenaria, ej suíte + 2 qtos, sala
de estar jjantar, escritório e

demais dep., edícula salão de

festa, piscina. Terreno com

800m2, com frente pj 2 ruas.

Valor R$ 175.000,00

•

Jaraguá Esquerdo - Casa

c/140m2, c/ 1 suíte, 3

qtos e demais dep. R:

Henrique Bortolini, 106.
R$ 79.000,00

: ... . •

Rua Luis Picolli - sobrado

c/270m2, c/ 1 suíte + 2

qtos, sala de estar / jantar
/ íntima e demais

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

apto menor valor como

parte do pagto.

Ed. Hortencia com 1 quarto, .

sala de estar/jantar, cozinha
e lavanderia com 1 vaga de

garagem, R$ 45.000,00

Ed. Dom Lorenzo - Apto 102, ej
suíte + 2 qtos e demais dep., Rua
Leopoldo Malheiro, 1 vagas .de

gar., cj acabamento em cerâmica.
R$ 107.000,00.

.

BARRA DO RIO CERRO - Rua
Pedro Win�er, ej 390m2• R$
20.000,00

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

, ., :.

ALUGA-SE OU VENDE-SE
GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

ej 1300m2 e terreno ej 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.

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

VENDE
OU

ALUGA
(próx. Justiça

Federal) - Rua Adolfo

Saeani, 36, apto ej
suíte master + 2

qtos, dep. de
empregada e demais

dep., 2 vagas de

garagem.
Aluguel R$ 1.100,00

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

,

parç. R$119,67 e/,
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.

,-
-

loCAçÃo R;S�NCI;;:-
- -

..,

I
I• Vila Lenzi . apto Rua Antonio Carlos Ferreira,
950, ej 2 qtos, sj garagem. R$ 200,00 •

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

I Adolfo Saeani, 36, apto ej
suíte master + 2 qtos

e demais dep., 2 vagas de garagem. A partir de
I R$ 1.100,00
I• Casa alv. (São Luis) - Rua Tereza A. Hrusehka,
cf 1 suíte cf hidra. + 2 qtos e demais dep. R$

•

1450,00
.

I. Ed. Vila Nova - Rua GuilhermeWaekerhagem,
ej 03 qtos e demais dep., eoz mobiliada. R$
1430,00 -

I. Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, ej suite +
2qtos, dep. empregada. R$ 800,00
I. Ed. Maguilú (Centro) - Rua Proe. Gomes de

I Oliveira. Apto ej 02 Quartos e demais dep. ej I
garagem. R$300,00. .

I. Apto ej 02 qtos e demais dep. Rua Guilherme I
I Heríng, 70, próx. Angeloni. R$ 350,00 I
I• Ed. Magnólia

- Centro - Rua do Terrninal Rodoviário.
IApto ej suíte + 1 quarto e demais dep. R$ 480,00

I. Ed. Antúrio (Jaraguá Esquerdo). Rua Eleonora I
I
Satler Pradi. Apto e/2 quartos e demais dep.; ej I

•

garagem. R$ 380,00 .

I. Ed. Amaryllis (Vila Nova) Rua Ângelo Torinelli, I
178. Apto c/ suíte +'2 qtos e demais dep., ej Igaragem R$ 450,00

I. Casa alvenaria (Vila Lenzi - próx. Piermann) - Rua I
I
Adão Norosehny 172, ej 3 qtos e demais dep. R$I380,00
I. Casa alvenaria (Guaramirim- próx. Casan) - Rua I •

I João Batista Olinger, ej 3 qtos e demais dep. R$I450,00
I. 'Sobrado no 1º andar (Estrada Nova) - Rua Luis I· •

I Picolli, 186, ej 3 qtos e demais dep. R$ 320,00 I• Ed. Eriea (Centro) - Rua Guilherme Hering, 70,
I c/1 qto e demais dep. R$ 300,00 I
I. Casa madeira (Vila Nova) ej 3 qtos e demais Idep. Rua Martins Stahl. R$ 360,00

.

I. Casa alvenaria (Centro) ej 4 qtos e demais dep.1
I e 2bwe. Rua José Ershing. R$ 600,00 I
I LOCAÇÃO COMERCIAL I
I. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas, I ..

ej 40m2, 1º andar - R$ 400,00
I. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas,l
I ej 40m2, 2º andar - R$ 350,00 I
I• Ed. Horténeia - R. José Ernendoerfer, 1549 -11sala térrea - 36m2 - R$ 200,00

I. Ed. Tower Center- salas de 101m2 a 138m2, I
ej garagem. R$ 400,00 a R$ 600,00
I. Centro Comereial- R. Mal. Deodoro, 1594.1
I salas diversas, ej 32m2 cada. R$ 280,00/ I

•

'1250,00.. I• Loja térrea - R. Preso Epitáeio Pessoa, ej
1230m2 - R$ 1.900,00 I

•

I• Sala comI., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, de I30 a 48m2. R$ 300,00 a R$ 470,00
I. Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo de I
I futebol}- R$ 220,00 I
I VENDAS RESIDENCIAIS I

..

I• Centro - Casa ej 164m2. Terreno ej 9Qom21
- R. Mal, Deodoro - R$ 211.000,00 (próp. pj

.

leomereial). Aceito parte pgto, 1.apto central, 31
I�s I.Casa em alv. -Champagnat - R. Celestino Depine,
1394 - ej 200m2 de área eonst. ej suíte + 2 qtos I
I e demais dep.

- R$130.000,00 I• Apto,l quarto, sala, eoz., área de serviço. R:
II Jorge Lacerda, 169. R$32.000,00

I. Vila Lenzi - sobrado em alv., ej 250m2 (suíte + I
3 qtos) - R. Francisco Piermann. R$ 200.000,00
I.Casa em alv., cj 2 qtos e demais dep. - Trés Rios I
I do Sul. R$ 35.000,00 . I

.

I• Casa cj suíte + 2 qtos, demais dep., piscina,
Isalão de festas, terreno cj 800m2. Rua Adilio

I Esbardelathi, 97. R$175.000,00 I
•

I• Casa ej suíte + 3 qtos e demais dep., terreno Iej 680m2. RuaMaxWilhelm, 901.R$170.000,00

I . I
VENDAS TERRENOS

I. Terreno-R. Marajó-lIhada Figueira-ej 450m2 I
1- R$ 35.000,00 I

..

I• Terreno em Guaramirim, local nobre para Iresidência. R$22.000,00 .

I. Terreno ej786m2 no Cond. Azaléia - R$I
158.000,00 I

.

.Terreno-RuaWille Bartel-Baependi, ej 420.m2
1- R$ 40.000,00 . I
I• Terreno em Ubatuba- Praia Grande, ej 490m2 I

- R$ 8.000,00
•

L ...J

• •
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7?�
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul

Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

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

•

==VENDA== 5457 CASA- VILA LENZI- RUA; ERICH ABEN N; 513-CASA DE
ALVENARIA ;120,00 M2 = SUITE; 02 QUARTOS; 01 BWC; COPA; COZ.;
SALA DE ESTAR;LAVANDERIA;VARANDA;GARAGEM;DEPOSITO.
'Área do terreno 700,00 m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço venda:

70,000.00
.

==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== 5413 TERRENO - AGUA VERDE - RUA 760 - TERRENO EM
LOCAL NOBRE, LINDA VISÃO PANORÂMICA, FÁCIL ACESSO COM 678,00M2
MEDINDO 22,60 X 30,00M. ACEITA AUTOMÓVEL COMO PARTE PAGAMENTO
Área do terreno 678.00 m2 Preço venda: 43,560.00

==VENDA== 5466 CASA - JARAGUA 99 - RUA 737 - JOÃO MAASS, 191
CASA EM ALVENARIA 02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO, 01.

, GARAGEM, DESPENSA TODA MURADA COM PORTÃO ALUMíNIO EM
==VENDA== 5443 CASA - RAU - RUA ALBERTO KLlTZKE N; 175 • CASA DE TERRENO DE 460,00M2. ACEITA ENTRADA DE 33.000,00 + RNANCIAMENTO
ALVENARIA COM PISCINA; 03 QUARTOS; COPA; COZINHA; LAVANDERIA; 01BWC; PELA CEF

OlBW; GARAGEM E CHURRASQUEIRA. Ãrea do terreno 460.00 m2 Área Benfeitorias 100.00 m2 Preço venda:
Área do terreno 420.00 m2 Área Benfeitorias 98.00 m2 Preço venda: 53,000.00 53,000.00

==VENDA== 5468 CASA· TRES RIOS DO SUL - LOT. JOãO GUALBERTO ROCHA,
LOTE: 64 - CASA DE ALVENARIA COM 03 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BWC,
LAVANDERIA E GARAGEM. TERRENO COM 312,00M2 (13 X 24,50)
Área do terreno 312.00 m2 Área Benfeitorias 117.00 m2 Preço venda: 33,000.00

==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== 5449 TERRENO
VILA NOVA

RuA OlíVIO DOMINGOS
BRUGNAGO.

TERRENO 51,00 M X 91,00 =
4641M2.

Área do terreno 4,641.00 m2

Preço venda: 600,000.00

:. • •

•

==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 VA�OR.
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 COM02 QUARTOS 78;00M2 E TERRENO COM 2.136,00M2
Área do terreno 2,136.00 m2 Área Benfeitorias 78.00 m2 Preço venda:

45,000.00

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

TERRENO =591,00 M2
FRENTE= PRIMEIRA LINHA 5,00
M SEGUNDA LlNHA= 22,00 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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LANÇAMENTO
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•

o Edifício:
* 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR·
* APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRJOS
* 02 SÀLÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
* AMPLAÁREAAJARDINADA
* PLAY�GROUND
* PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO
*.PROX. AO CLUBE A. BAEPENDI

. .
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:s:CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO ADEM ILAR .

,
-

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$' 120.000,0-0

J1-

•

,

Lances podem ser também embutidos ou com FGTS (de acordo com norma do SFH) ':

Consulte-nos!

Empreendimento.
I,moblliárl:o. Lida

as vezeRuaicfpitácio Pessoa, 4 1 5 - ]araguá do Sul

•

• .l. • • • i • • • i • • • .I. • • . .. . .

Rua: CeI. Procópio Gomes c/e Oliveira, 1207 - Jaraguá c/o Sul/ sc

vilson@parcimoveis.com.br

N
Corretor de Imóveis -

CRECI4936

Fone 371-2357
•

���������
,

'LOCAÇÃO
" CASA EM ALVENARIA - cf

2 quartos e demais

dependências. Rua Félix

Richert, lote 45, Estrada

Nova. R$ 180,00.

APTO - Res. Jardim das

Mercedes. vila Nova. R$

300,00
•

QUITINETE - Rua Antonio C.

Ferreira. vila Lenzi. R$

200,00 •
..

CASA EM AI.VENARIA -

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Umaparceria correta.

CRECI820-J
•

CENTRAL DE VENDAS

fi373-0283•

.

Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro I

GUARAMIRIM - SC

rancho@parcimoveis.com.br

VENDE-SE
POÇO GRANDE - GUARAMIRIM

Cód. 1172 - Terreno com 75.000,OOm2 - 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,OO.

•

VENDE-SE
CENTRO - GUARAMIRIM

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

Cód. 1077 - Apartamento com

. 142,46m2 - 02 quartos - 01 suite
- 01 bwc - sala de jantar e sala
de estar - lavanderia - sacada.

garagem - Rua João Maluta
Junior - Lateral da Rua 28 de

Agosto Apto 01

R$100.000,OO - Negociável com
apto em Joinville.

Cód. 1175 - Terreno
com 450,OOm2 - Infra
Estrutura completa -

Rua dos Atiradores -

R$25.000,OO.

•

Cód. 1170 - Casa em al- •

venaria com 102,OOm2 -

02 quartos - 01 bwc - •

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

randa - Terreno ·com

370,OOm2 - Rua dos Ati
radores - R$40.000,OO.

VENDE-SE
CORTICEIRA - GUARAMIRIM

•

Cód. 1088 - Casa em al
venaria com 90,OOm2 - 03

quartos - 01 bwc - 01

garagem - cozinha - sala
- lavanderia - Terreno
'com 539,OOm2 - Rua
Ermínio Stringari - Lateral
- R$28.000,OO - Aceita
casa ou terreno como

parte do pagamento.

•

Cód. 1087 - Casa em al
venaria com 80,OOm2 -

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

lavanderia - sala de es

tar e jantar - Terreno com

640,OOm2 - Rua Ermínio

Stringari - R$25.000,OO -

Aceita carro ou terreno
em Guaramirlm.

•

VENDE-SE
AVAí - GUARAMIRIM

Cód. 1090 - C�sa em alvenaria com 150,OOm2 - 02 quartos -.01
suíte - 03 bWG- churrasqueira - copa - cozinha - jardim - lavan
deria - piscina - sala de estar - sala de jantar - varanda - Terreno
com 366,OOm2 - Rua Plácido Afonso Raussisse - R$80:000,OO .

•

•

• • •

..,..
.

MARIMAR IMÓVEIS
� E-mail:maril1!ar@parcimoveis.com.br
@ Atendemos de segunda a sexta: 8hs às 12hs e

(3 14hs às 18hs. Aos sábados: 8hs às 12hs.
MARIMAR
IMÓVEIS

{{�
sssoetaçãc das Imobiliárias

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

Próx. Recreativa Marisol

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

rrente, Jaraquá do Sul assistiu ao

oficial da agência local da Caixa
Econômica Postal.

nça de altas autoridades federais,
ta cidade, e de pessoas destacadas

ércio e Indústria, foi dado inicio à

, que funcionará na reparti ção dos

Correios e Telégrafos local.

,especialmente, os senhores João

diretor dos Correios e Telégrafos,
J[ us categorizados auxiliares Otavio

el Silveira. Iqualrnente.da mesma

nhores Newton Macuco, diretor da

ica, e seu alto auxiliar Ari Mafra.

lico, falou brilhantemente o senhor
:0 Newton Macuco.

o representante do senhor Prefeito
A;

palavra o senhor Joel Silveira, que
e difusão de serviços idênticos, ao
os países da Europa e da América.

\'
ferecido aos presentes uma taça de

a, batida uma fotografia em grupo
nte da repartição recém-instalada.

. des locais, conforme já referimos,
senhor Arnoldo Leonardo Schmitt,

\; edo senhor deputado Artur Muller.
A

ornai Correio do Povo no domingo de

31 de outubro de 1948)

gência Postal dos
sde Nereu Ramos
orreio do antigo vilarejo de Retorcida
) consistia de um pequeno cômodo da
idência de Arthur Henrique Carstens.
estava no nome de Angelina Carstens

�arstens). Era uma agência pequena
Ia familiar, onde todos os moradores

)
assumiram o serviço.

J .ra receber o malote do correio pela
9:üOhs) na estação ferroviária. Após
Ias a quem estivesse aguardando-as,

'

aSem um painel para ordená-Ias em

rrespondências permaneceriam neste

tários se deslocarem à agência para

,

recebê-Ias.
nn

.

,

Clpais tarefas eram vender selos e

Ias a serem postadas. Neste caso, os
pe e, em seguida, no malote (que na
rn

'

areia com uma lista verde escura).
,este malote era fechado lacrado e
tir -

'

Icaçao. Então, às 18:00 horas era

�a a estação ferroviária novamente.
e Nany Carstens (filha de Angelina
estava mais à frente dos serviços do
ra o nome de Amábile Piazera. Em
annbém passou para a residência de

ra
-

Amábile.
çao: Aron Keller da Costa 04/08/2003,

1-

Inauguração da Caixa Econômica Federal Postal junto a Agência Postal Telegráfica, em 28 de outubro de 1948, na casa de

propriedade do Senhor Artur Marquardt, situada na Rua Epitácio Pessoa. Da esquerda para direita: Edmundo Barbi

Telegrafista; Henrique de Arruda Ramos - Fiscal da Fazenda; Alfredo Schwartz - Coletor Federal; Altino Pereira - Coletor

Federal; José Gaya - Coletor Estadual; Dr Luiz de Souza; Waldemar Grubba; Dr Ary Pereira Oliveira - Juiz Direito; Cecilia

Karsten - Professora Colégio Divina Providência; Dr Priarno Ferreira do Amaral e Silva - Promotor Público;Fidélia

Lenzi;Terezinha Cubas; Eleonor Lessmann; Otaviano ou Edmundo Lombardi (?); Laura Braga "Braguinha" Agrônomo;

ArmandoTaranto - Agente Estatístico; Paula Doubrawa Wielle Escrituraria; Adão Narosni Açougueiro; Erich Doubrawa;

Motorista da caravana de Florianópoliis; Ellen Grunwald.
'

Estação Ferroviária
onde foi instalado o

serviço de telegráfos
em 1928

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Evento não consegue atrair público adulto
Cesar Junkes

<'

função. de custos e a livraria
Pedrinho "desistiu na última
hora". Santos argumenta que
a mudança do. evento. para
o. Centro. Cultural e antes a

Feira acontecia no. Parque
Municipal de Eventos) foi
feita justamente para agradar
aos livreiros, "Eles reclama
vam do. espaço.. Mudamo.s

para a Scar mas não. deu re

sultado.", lamenta Miguel
Ângelo, que pensa, inclusive,
numa reforrnulação para o.

ano. que vem. ''Ainda não. sa
bemos corno vamos resol

ver, mas, depois da Feira, va
mos fazer uma avaliação.",
assegura. ''Para trazer mais

gente, resolvemos inclusive

.FRUSTRAÇÃO: !\USÊNCIA DE LIVRARIAS Lo.CAIS DEVE o.CASlo.NAR REFORMULAÇÕES AO. EVENTO.

]ARAGuA DO. SUL - A
Feira do Artesanato. deste
ano. pode ser considerada in
terestadual, já que dos 72

estandes, apenas 28 são. de

Jaraguá do. Sul..O restante

dos expositores, segundo. a
coordenadora da Feira,
Rosilene Koch, veio. de ou-

.

tros lugares. "Tem gente de

Lages, Criciúma, Florianó
polis, Presidente Getúlio.

esq e também das cidades

paranaense de Arau-cária,
Pato. Branco. e Curitiba",
exemplifica Rosilene, Éla sa

lienta que a Feira integra a

programação. do. '�go.sto.
para To.do.s", promovido
pela Prefeitura de Jaraguá do.
Sul através da Secretaria de

Produção Ano. passado, cer
ca de 3 mil pesso.as foram até

o. ParqueMunicipal de Even
tos paraprestigiar a Feira,mas
este ano. os o.rganizado.res es

peram superar essa número.
" Ao. acesso. ao. Parque é gra
tuito. e como a Feira encerra

no. domingo, acreditamos

Feira do Livro não corresponde
aos anseios dos organizadores

]ARAGuADo.SUL�A8°
Feira do. livro. deJaraguá do.
Sul está deixando. a desejar.
A ausência de livrarias locais,
corno a Grafipel e a

Pedrinho, que sempre parti
ciparam do. evento, causou

surpresa, inclusive aos

organizadores do. evento, O
diretor de atividades culturais
da Fundação. Cultural de
Jaraguá do. Sul, Miguel Ân
gelo. dos Santos disse ontem
que, a partir do. ano. que vem
certamente haverámodifica- '

ções, já que o. público. adulto.
também não tem co.mpare
cido, o. que tem transforma
do. a Feira do. livro em even

to. direcionado para crianças
e adolescentes, "Não sei se o.

público não. aparece po.rque
não. tem livro ou se não. tem

livro e po.rque .0. público. não.
aparece", questiona Miguel
Ângelo..

Segundo. o. diretor de ati
vidades culturais, a Grafipel

.

não. parricipa este ano. em

promo.ver vários eventos ao.

mesmo. tempo., corno o

Concurso de Declamação,
Encontro de Corais e apre
sentações teatrais. Também
resolvemos mudar a Feira de

local, que começou no. sexto.

piso. da Scar e que foi levada

para o. quarto. pavimento,
Vamos se hoje, no.último. dia,
apareçamais gente", resume.

Ainda de acordo. com

Miguel Ângelo. estão. partici
pando. da 8° Feira do. livro
as instituições corno o. Cen
tro. Espírita, Logosofia e

Seicho.-No.-Ie, a Edito.ra da
Furb e Blumenau), livraria
HZ Calazans, de

Florianópolis, aEducart, que
somente vende das escolas e

a Sebu's, que está presente na
Feira do. livro desde a segun
da edição. do. evento. e ainda
a Nosso Amiguinho. e a

Apeijas eAssociação dos Po
etas eEscritores Independen
tes de Jaraguá do. Sul). (MA
RIA HELENA DE MORAES)

Feira do Artesanato este ano tem caráter interestadual

Rogério trabalha com cerâmica decorativa e es�üH�r�s

num bom público. e boas

vendas", acrescenteRosilene

\
Um dos destaques des

te ano. é a oferta de cursos

de artesanato, ministrados

pelo. professora Valmíria
Alexandre. Os cursos foram
realizados de quinta-feira à

noite até sábado. pelamanhã,
ao. custo. de R$ 18,00 po.r
pesso.a, incluindo. o. materi
ai. A técnica ensinada pela
professora foi a pintura em

madeira, "São. técnicas sim

ples, fáceis, po.rque o aluno.
é principiante e deve termi

nar o. trabalho. em apenas
uma aula", explica a profes
sora.

Entre os inúmeros tipo.
de artesanato. expo.sto.s na

Feira, uma das novidades
são. as máscaras em papel
machêt. As peças são. feitas

pela artesã Débora Canter

giani, de Curitiba. Ela expli-

ca que as máscaras são. mui
to. utilizadas pelo. pessoal do.
teatro e são. todas únicas.

"Não repito. trabalhos, Es
tou sempre buscando. a ori

ginalidade, que penso. ser o.

grande diferencial do. verda
deiro. artesão.", argumenta
Débora, que está comer

cializando. seu trabalho. ao.

preço. de R$ 25,00R$ 27,00.
Ela também faz máscaras

infantis e fantoches para tea
tro. de bonecos,

Outro. destaque desta Fei
ra é a cerâmica decorativa,
produzida pelo. artista plásti
co. Rogério José Hreczuck.
São. peças únicas, feitas àmão,
queimadas em uma tempe
ratura de 1250 graus. Ro.gé
rio, que também é escultor,
está mostrando nesta Feira

objetos decorativos de aca

bamento. perfeito. e escultu

ras que demonstram a quali
dade artística e o senso. estéti

co. do. autor, As vendas, se
gundo. ele, estão razoáveis e

os preços acessíveis.

Cesar

Alunos lançam primeira edição do 'Informativo Estud

Estudantes fazem jornal
]ARAGuA DO. SUL - Os

alunos que integram o. pro
jeto. Largada 2000 da Es

cola Rodolfo Dornbusch

lançaram, na manhã de on

tem, a edição. número 1 do,
"Informativo Estudantil",
produzido pelos alunos das
7° e 8° séries da Escola,
sob a coordenação do. pro.
fessor de História, Expedi
to. Pauli. Segundo. ele, a

idéia de fazer um jornal fo.I
dos próprios alunos, que
tiveram a liberdade de es

colher os assuntos e decidir
a forma de abo.rdagem.

O professor explica que
o Informativo Estudantil
nasceu graças ao projeto. do.
Sesi Largada 2000, que tem
corno parceiro. a Fundação.
Airton Senna, que beneficia
a Esco.la com uma verba

equivalente a R$ 1,80 po.r

aluno. inscrito, Este proj
de acordo com o pro
sor. Paulo, estão inseri

cerca de 90 alunos, s

contar os alunos engaja
no. projeto de Poesia, r
zado semestre passado.

A segunda edição
"Informativo Estud

está marcada para se

bro e a terceira e última

ano, para novembro.

avaliação. da estuda
Andressa Freitas, o fato

poder usar um recurso'

importante quanto um

nal para trocar idéias e

sar informações é de gt'Il
de importância, "Fie
pensando. em uma gr
notícia para colocar noj
nal, mas percebemos qut

grande notícia é a próp
criação. do jornal", resUll

a garota.

�ãlerelli
A Casa do Instalador

Especializada: Comércio e Instalações Elétricas em

Geral, Sistemas de Segurança e Portões EletrônicoS

orículture
Isaflor

Flores Arranjos e coroas
(47) 275-0058/9101-1778

Procôpia Games de Oliveim, 1066 - Safa 3 - JaraguiÍ do Sul
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o SENAI/SC realizou ontem a formatura de alunos de cursos

técnicos da cidade de Pomerode. No dia 15 será a vez de

Jaraguá do Sul. Em Pomerode, formaram-se 20 alunos da

segunda turma do Curso Técnico em Vestuário. Já em jaraguá
doSuI, serão concluidas as turmas deEletromecânica,Vestuário,
Estilismo e Eletrônica, com um total de 139 alunos O ato será

realizado no Oube Baependi, com início as 20 horas.

"'

da
o Hospital e Maternidade São José promove de 18 a 22 de

agosto o Z' Curso de Orientação sobre primeiros socorros' em

Crianças no horário das 19 hs às 22:30hs. Os palestrantes serão

Dr. Rogério Luis Da Silva (Ortopedista) Dr. Mauro Cesar

Grudtner (Neurocirurgião) Dr. Franco FabricioDemo (Cirurgião
Dentista)br.JoséAbílioMachado Filho (pediatra)MarceloKlitzke
(Socorrista - Corpo de Bombeiros). As inscrições podem ser

feitas de 4a 15 de agosto pelo fone 371-1977. O amo é gratuita

'1 NOVIDADE: CURSO DE INFORMÁTICA COM HABILITAÇÃO EM REDES TERÁ DURAÇÃO DE DOIS ANOS

Senai de .laraguá do Sul lança
curso com habilitação em redes

]ARAGUA DO SUL - O

Senai esrá lançando estemês
um curso de informática
com habilitação em redes. Os

pré-requisitos para fazer o
.

curso é ter o ensino médio

completo ou estar cursando

o segundo ano. Estão sendo

disponibilizadas 30 vagas nos
cursos matutuino e vesperti
no. A duração do curso é de

-TEATRO EM MUITAS FORMAS!
13 A 11 DE AGOSTO DE 2003
CENTRO CULTURAL DE JARAG:UÁ DO SUL
INGRESSOS NO LOCAL, PELO SITE WWW.TICKETRONICS.COM.BROU PELO FONE:OBOO 0000

Rua Jorge Czerniewicz, 160.' Jaraguá do Sdl- SC· Fone/Fax: (47) 275-2477· scar@scar,art.br

� Há chances de
';tos de oleqrio com

Saio com eles e se

e nos conquisteis.
ro�ar corações. Cor:

.

Poderá se sentir um
Vl
r'ture fazer
d especial: convide

C â n c e r - Poderá conhecer
interessante durante

'�tJse o seu poder
.

ra conquistó-lo.
toco e 'terá

r: Azul.

Os amigos vão estar

nçõo. Saio com eles
. Um, garoto mais

o que você poderá

"])0 seu coração. Cor:

Virgem - Hoje, os coisas

r em passos lentos.
ular o você o

Cesar Junkes

Curso de informática possibilita formação técnica

1560 horas/aula, num total

de dois anos. Segundo o co

ordenador do, curso,

Rodrigo Prado, o Senai rea

lizou recentemente uma pes
quisa para saber das necessi
dades de mercado. "O resul

tado foi essa carência na

informática no que diz res

peito a administração de re
des. Existem cursos que ensi

nam alguma coisa, mas não .

com um aprofundamento
como o que nós vamos Me

recer", explica. Através deste
curso O aluno aprende a tra

balhar com a parte física de

cabeamento, estrutura e ins

talação voltadas para a área

de redes industriais Como

também a questão de

software com instalação, con
figuração, manutenção e ad

ministração, além de desen-

volvimento de aplicações
computacionais que auxiliem
na administração da rede.

São quatro módulos a serem

estudados, queresultam em

certificação de analista de su
porte técnico naprimeira fase,
programador de computa
dores na segunda fase,' ana
lista de suporte de redes na

terceira e analista de comuni

cação na quarta fase, além da

apresentação de TCC após
a conclusão dos quatro
módulos.

As inscrições podem ser

feitas até o dia 19, no Senai.

O teste de seleção acontece
no dia 20. O resultado é di

vulgado dia 21, e no dia se

guinte podem ser feitas as

matriculas. A aulas iniciam

dia 25 de agosto. O custo

damensalidade é de R$ 195.
(CELlCE' GIRARDI)

Concerto Gratuito em Jaraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL - A

Cainerata Florianópolis reali
za amanhã, dia 10, no Centro

CulturaldaSCAR,emJaraguá
do Sul, concerto que integra a
turnê estadual de 2003. O

evento acontece às 20h30,
com entrada gratuita. Apro
gramação integra o Projeto
Cultural Intelbras, com apoio
do Sistema Estadual de In

centivo à Cultura e Lei de In

centivo à Cultura - Ministério
da Cultura. Peio' quarto ano

consecutivo, a Camerata rea

liza turnê pelo interior do Es
tado, interpretando obras de

. importantes compositores da
música erudita. O programa
foi preparado para permitir
ao público perceber clara-

Itos agitas vão

dia. Divirto-se 00

igjs. Cuidado para
n tentação de um

réfj;€rnc;�ecreh Cor: Tons

ção será
tal poro atingir os

ivos. No paquero,
do garoto dos

o . Cor: Bege.

mente algumas diferenças en
tre obras de diferentes perío
dos da música erudita (bar
roco, clássico e moderno),
destacando os solistasAlberto

Andrés Heller (piano),
Umberto Franz Grillo e

Natasha Sieczkowska (viola).
A Camerata de Floria

nópolis foi fundada em janei
ro de 1994, pelo maestro

JefersonDellaRocca, emcon

junto com urn jovem grupo
de músicos, A orquestra de

câmara se afirmou nestes úl

timos nove anos como urn

dos principais grupos demú
sica erudita de Santa Catarina.
Um dos principais objetivos
é levar música de boa quali
dade para todas as classes so-

ciais, através da realização de
concertos com entradafran
ca e ingressos a preços pOplJ
lares.A orquestragravou qua
tro CDs: o primeiro com in

terpretações de Elgar, Britren,
Csermák, Bengráf, Kauet e
Bartók, o segundo com Mú

sicas de Natal das mais diver
sas partes domundo, o tercei
ro,intitulado 'Tributo àMúsi

caPopularBrasileira", com.in
terpretações de obras de gran
desmestres de nossamúsica e
no ano passado, deu início a

urna série de gravações do

projeto intitulado ''Memória
MusicalCatarinense", que tem
como objetivo perpetuar a

obra de importantes compo
sitores catarinenses.

vão esquentar o sue

li\,Q : Bege:.
Capricórnio � Será um

Poderá se sentir

s a' galera vai.

a����i�� ledvantarto s,eua�If�\"",tíj:J OIS es oro

envolvente e cheio de
mistérios. Cor: Tons ecuros.

Peixes - Você vai abrir o
r em nome dos
s com o família.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIODOPOVO POLÍCIA/EsPORTE

.DESTAQUE: TRÊS POLICIAIS MILITAR� R�CEBEM HOMENAGEM POR TRABALHOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO

Policiais
por 'se

-]ARAGuA DO SUL -

Três policiais militares re

ceberam na manhã de on

tem, no auditório da Acijis,
Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do

Sul, uma homenagem pe
los trabalhos-realizados

durante o mês. Os conde
corados foram .o Cabo

Sérgio Luis Simões, Solda
do Fausto Voss e o Solda

do Willy Ande.tson
Rodrigues. O Prêmio Po
licial Destaque é oferecido
todo mês para o profissi
onal que recebe a pontua
ção

.

mais alta numa escala
de avaliação realizada por
uma comissão formada

por i:rês oficiais e dois pra
ças do 14° Batalhão. AU:m
de receber uma placa, o

homenageados
,..

sao

destacarem em

• • • •

. Cesar Junkes
DOIS dos policlais do GRT receberam a placa

.

policial pontua no relató

rio que é somado as ativi

dades, e que pode resultar

em promoção. A ativida

de que repdeu esta home

nagem foi o flagrante que
os policias fizeram no dia
9 de julho a um traficante

na João Planincheck que

portava cocaína, maconha,
uma espingarda, e R$'
600,00 ern . dinheiro. De

acordo com a avaliação
tanto a abordagem, a efi
cácia e a repercussão do

flagrante renderam aos

policiais do GRT - Gru

po de Resposta Tática, a

,.w

açao
homenagem recebida on

tem.

O Prêmio PM Desta

que iniciou em outubro do

ano passado numa iniciati
va do 14° BPM e da Acijs
como reconhecimento .ao

empenho do policial mili
tar nas suas ações. "Esta
entrega tem o intuito de
incentivar e valorizar o

policial para que ele conti

nue trabalhando e tendo
uma boa atuação", desta
ca o tenente coronel
Fernando Rodrigues de

Menezes, comandante do

.

Batalhão. Além da home

nagem, os policiais fizeram
uma avaliação das ativida

des realizadas tanto dentro

como fora do Batalhão.
(CElICE GIRARDI)

Médico vai ser julgado por prática de homicídio culposo
JARÀGUÁ DO SUL - N :

cadeia. O irmão de
família da dona de casa Lourdes, Valcir Cimardi
Lourdes Cimardi, vítima
de' um 'incidente ocorrido

.

na'mesa de cirurgia do

Hospital' sio José, no dia
24 de abril, salientou on

'tem i tarde qu� vai aguar-
dar o posicionamento cÍo
juiz.com relação ao laudo
da' Polícia Civil. O médio

responsável pela operação, .

Jae Waltrich, foi indiciado
por ho�iddio culposo
(não intencional) e aguarda
o julgamento, podendo

.

pegar de um a três anos de

destaca que efetivaram

queixa na Delegacia de Po
licia para elucidar o que re

.

almente aconteceu naque-
le dia, para evitar que
aconteça com outra pes
soa.

- Independente de

qualquer coisa, não quere
mos dinheiro desse tipo
porque não vai trazer mi

nha irmão, nem felicidade.
Nossa intenção é saber o

que houve, como foi que
Lourdes morreu. O im-

proviso que foi feito na

quele centro cirúrgico é

inadmissível -, critica

Cimardi, enfatizando que
estão mais aliviados. "Ou

vimos'muitas histórias, vá
rias versões' e agora tudo

foi explicado", diz.
Lourdes teve a artéria

rompida durante uma ci

rurgia de hérnia de estôma

go porque a mesa cirúrgi
ca sofreu movimento
brusco ocasionado pelo.
deslocamento de uma pla
taforma de madeira utili

zada para deixar o equipa-

· menta inclinado.

Segundo o delegado
responsável por este caso,

Uriel Ribeiro, a perícia não
apontou falha mecânica no

equipamento. O que oca

sionou a morte da pacien
te foi o improviso com a

madeira numa das cabe

ceiras da mesa cirúrgica.
A redação do Jornal

"CORREIO DO POVO en-

trou em contato com o

· consultório deJoeWaltrich,
mas o médico não se pro
nunciou a respeito do as

sunto. (FR)

c

1
RALF ASSEGURA QUE VAI AJUDAR MONTOVA
Pelo menos verbalmente, a dupla daWilliams par
unida em busca do título de Construtores (ad
de tudo) e de Pilotos. Juan Pablo Montoya,�
modificou sua opinião e afirmou ajudar R,

Schumacher em unia eventual necessidade, alega I

que o contrato assim estabelece, recebeu do alemi
a resposta que desejava: "Eu vou ajudá-h
comentou o irmão do pentacampeão, que estál

pontos atrás do colombian_o." Eu ainda não desi!
do campeonato", declarou Ralf.

Curiosiamente, esta é outra declaração que tarnlé

destoa do que o próprio piloto havia dito depo:
do GP da Alemanha, quando jogara a toalha. ")vr

sou empregado da Williams e, se existir tal situaç s

eu ajudaria meu companheiro mesmo meu coraç to

querendo um Schumacher para ganhar o título' S

disparou. Schumacher J r. disse que, para est
an

COI

situação, deixa seu afável sentimento de irrnandsl
COI

de lado para dar lugar à questão financeira, "H rai

muito dinheiro envolvido e, se houver uma cham c

de meu time vencer o campeonato, farei de tu� me
do

para alcançá-lo", finalizou.
A Williams tem 118 pontos, dois a menos quel qu

Ferrari. Em relação aos Pilotos, Ralf está 18 pontol .

, .
�

atrás de seu irmão, que tem 71.

JORNALCORREIODOPOVO
1

O melhor da região!
Ligue 371-1919 J

e confi ra.

§ml!I§i�)J.llll.moo (

�.
nacionais e Importados

Tele-vendas: (47) 372-2280.ou 91.12-6117
E,maíl: bia: $@terra.com.br

.

Guaramirim' 54 anos de conquistas.
..

Parabéns a toda população!
PROGRAMAÇÃOANIVERSÁRIO _1a SEMANA

09/08 - SÁBADO
· 22:00 - Baile Dia dos Pais - Banda Cantos do Sul- show com Sidney .;._

Pavilhão de Eventos - promoção Clube de Mães.

VENHA PRESTIGIAR ESTA IMPORTANTE DATA!

ADMINISTRAÇÃO 2001 ·2004

Trabalho e Transparência

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ontagem regressiva'para
17a volta ciclística de se

]AnAGuA DO SUL - A

equipeAjab/FME Infanto

� feminino vai recebe o time

� da AD Lages, amanhã, dia
10, a partir das 9h30, no
Ginásio Arthur Muller. O
logo é válido pelas dispu
tas do campeonato catari
nense da modalidade e terá
entrada franca. As meninas
de Jaraguá do Sul ocupam� .

. segunda colocação no

campeonato, atrás da

AABB/Chapecó, enquan-
toa .

eqUlpe lageana cumpre
Ullla campanha irregular,
ocupando as últimas colo
cações.
No masculino, ós atle-

Wagner (121,2 km); dia 2,
Alfredo Wagner-Rio do Sul

(82,4 km); dia 3, Rio do Sul

Balneário Camboriú (164,6
km); dia 4, Balneário

Camboriú-Pomerode (115,2
km); dia 5, contra relógio in
dividual em Pomerode (26
km); dia 6, Pomerode-Joinville

.

(J7,6 km); e dia 7 circuito em

Joinville, de 50 quilômetros,
encerrando a. programação.

Nos próximos dias 16 e

17, a FCCmais uma vez rea
liza aVolta do Sul, válida pela
9' etapa do ranking
catarinense de 2003 e consi

derada, boa oportunidade
para os participantes daVolta
traçarestratégias, poisuma das
etapas prevê a subida da Ser

ra do Rio do Rastro.

No sitedaFCC na Intemet

www.ciclisrnosc.f1ipp.com.br
pode ser acessada a progra
mação da volta e outros de-

talhes, como o perfil dos ci

clistas austriacos inscritos para
a Volta. Mais informações
pelo telefone(47) 422-0137.

tas da Ajab/FME Infanto
entra em quadra também

namanhã de domingo para
'enfrentar aAD Lages.pelo
campeonato catarinense, O

jogo acontece às 11 horas,
no Ginásio Arthur Muller.

Na opinião 'dos integran
tes da associação, a equipe
jaraguaense realiza uma óti

ma campanha no estadual,
ocupando a segunda coloca-

o

ção, com apenas uma der

rota em toda a competição.
A equipe lageana luta para
estar entre os quatro melho
res colocados, garantindo
assim a classificação para o

quadrangular final.

"â�
'lutados, amemo-mos
Uns aos outros,
PQil!! .Q amor

é de Deus".
1QJoão 4:7a

D_ílitIlI:lIgII1Slfiíl'll

-,Participei -
Rua MQx Wilhelm, 289
Baependi - Jaraguá do Sul
Fone: (47) 370-6180

.
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• INSCRiÇÕES: INTERESSADOS PODEM ADQUIRIR 'INFORMAÇÕES PELO SITE WWW.TOTEMONLlNE.COM.BR

.laraguá do Sul vai sediar a 7a

etapa do Estadual Jipe Raid
]ARAGUA DO SUL - O

Jipe Clube de Jaragúá dó

Sul está organizando a séc
"

tima etapa do Campeona
to Catarinen;é de Jipe
Raíd, marcada para acon

tecer n�s dias 15 e 16 de

agosto, e promete muita

aventura para os, adeptos
desta prática esportiva. Se
rão 70 quilômetros de pro
va perpassando por' pro
priedades particulares, sen
do 80% composta por tri
'lhas pesadas, com muita
lama e buracos, e 20% de

estrada. O percurso envol
ve os bairros Barra do Rio

Cerro, Estrada Nova,
Nereu Ramos, Três Rios

do Norte, Amizade, Cen
tro e Vila Nova.

Os organizadores do
evento prevêem a partici
pação de aproximadamen
te 90 carros de todo o Es

tado, além de pilotos do

Paraná, que vão competir
nas categorias Master,
Junior e Graduados. O di
retor da prova, Cleber

Schulz, informa que as pes
soas que desejam efetuar

inscrição podem fazer pela
Internet, pelo site

wwwtoremonline.com.br,

Fotos: Cesar Junkes

A 7a etapa do Campeonato Catarinense de Jipe Raid promete muita aventura

ou na sexta-feira, dia 15, na
sede do Jipe Clube do

Município, localizada na

Rua josé Pavanelo, 400,
(uma rua antes do Hotel

Panorâmico) no Bairro
Ilha da Figueira, a partir
das 18 horas. Na oportu
nidade, os pilotos vão re

ceber as camisetas, confir
mar a presença e partici
par de uma confraterniza
ção. A prova acontece no

sábado pela manhã. Os

pilotos recebem as

planilhas cedo e, às 10hOl

será realizada a primeira
largada, em frente ao Pos
to Mime' da Rua Walter.

Marquardt, com chegada
prevista para as 14 horas.

- Antes de finalizar a

prova, os pilº_tos vão par
ticipat de uma atividade

especial. Trata-se do No

Stop, onde os jipeiros pas
sam por cima de pneus,
pedaços de madeira, fa
zem uma apresentação
para as pessoas que estive

rem prestigiando o even

to, na lateral do posto de

gasolina-, salienta Schulz,
No sábado, por volta

das 19 horas, será realiza

da a premiação (com tro

féus) pira os campeões,
reunindo os pilotos no Par-

que'Malwee, seguida por
uma janta de confraterni

zação.
Na classificação geral

do estadual, o piloto
jaraguaense Carlos Isaias da
Silva e o navegador Eduar
do Finta, estão na liderança
da categoria Graduados.

O evento conta com .o

apoio das empresas Ex

timbras, Unimed, Calor
Química, Baumann, Gal
vanização Batisti, Posto
Mime, Fênix, Suprema Pa�
nificadora, Tecnosol, Pneu
Center, Marangoni Auto
Peças e Nanete. (FABIANE
RIBAS)

Festival Escolar de Tênis deMesa bate recorde de inscrição
J4RAGuA DO SUL - O

Festival Escolar de Tênis

de Mesa, realizado entre

os dias 6 e.B de agosto,
contou com a participa
ção de mais alunos -=- até

,

11 anos - comparando
se com as competições 'de
anos anteriores, devido à

separação das modalida
des. A diretora de Even
tos da FME (Fundação
Municipal de Esportes),
Cleide Mosca, diz que as .

disputas foram subdividi
das porque nesta. idade os

estudantes ainda não se

definiram em qual espor
te querem se dedicar. ''As

sim, têm oportunidade de
jogar em todas as moda
lidades e, então, optar pela
qual acharem mais atrati-

�I ÁBADO, 9 de agosto de 2003

e contagem regressiva para
disputaS da principal emais
adicional prova de longa
uração do ciclismo nacio

,AFederação Catarinense
eCiclismo vai abrir no pró
imo dia 30 a 17' Volta
'dísticaInternacional deSan-
Catarina.A largada dapro-
a será em Laguna. A pro
amação prevê o prólogo
e cinco quilômetros no dia

0, apenas para a definição
e qual ciclista vai usar a ca

'seta amarela na primeira
rova oficial, no dia 31.A ca

ulo' 'sa amarela vai indicar, du-
rante toda a Volta, o líder da

es
. competição. No dia 31, a
da� , _ '

" .

compeuçao começa para
H aler com a etapa Laguna-

anc om Jardim da Serra, que
tud inclui a subidadaSerra doRio

do Rastro, num total de' 129
iue I guilômetros.

.

t I
As demais etapas do ro-

)n o. .

teiro da 17' Volta, definido

,

la FCC, será o seguinte: dia
- 0, São Joaquim-Alfredo
O
Equipes de basquete de

,�araguádoSul jogam amanhã
. .

I

o festival contou com 12 instituições de ensino

va ou que tenham desem

penho melhor", explica.
Ela elucida que o festival
faz parte do Projeto Fu
turo.

O técnico de tênis de

mesa, Marcos Albino,
aprovou a idéi� e salienta

que desta forma os pro
fessores têm mais tempo
para dar atenção aos alu

nos porque não têm de fi

car se deslocando para
atender atletas em outras

provas: "Foi uma idéia
bastante positiva, também

por reunir mais atletas",
diz. Ao todo, o festival
contou com a .inscriçâo de
12 instituições de ensino,
envolvendo 95 atletas no
masculino e 38 no femini

no.

Entre os destaques, no
individual masculino, pri
meiro lugar para Luis

Felipe de. Souza, do

Alberto Bauer; seguido de

Fernando Uller, do Ribei

rão Molha, e de Gabriel

Gatelin, também do Ribei

rão Molha. No individual

feminino, primeira coloca
ção para Bárbara Bertoldi,
do São Luís, seguida de
Gislane de Assis, do Mar
cos Verbinnen, e Ketley de
Freitas,da equipe Ribeirão
zinho. (FR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IPROVA: QUARTA ETAPA DO ESTADUAL ACONTECE ESTE FINAL DE SEMANA, NA CIDADE DE JOINVILLE

Bicicross briga para manter

a liderança do catarinense
]ARAGUÁ DO SUL -

.

Os' atletas da equipe
Malwee de Bicicross vão

defender Q Município
este final de semana na

quarta etapa do Campe
onato' Estadual da mo

dalidade. A competição
será realizada na cidade
de Joinville, numa pista
de aproximadamente.
470 metros de extensão.

O percurso é considera

do muito longo, fora do

padrão, na opinião do
diretor de bicicross, Val
dir Moretti:'''Este espor
te é de explosão, então,
trata-se de um trajeto
muito comprido, o que
se torna cansativo. Mas

os pilotos jaraguaenses
estão, bem preparados e

vamos brigar para man

ter a liderarrça do ca

tarinense", enfatiza: A

pista onde os atletas cos

tumam treinar em Jara
guá do Sul ----,- no Parque
Malwee - conta com

Jaraguaenses são os favoritos nas provas do Estadual

270 metros.

Aproútnadamente
35 pilotos vão represen
tar o Município, distri
buídos em 35 categori
as. "Eles costumam trei-

.

nar uma média de dois
a três dias por semana e

certamente vão trazer

resultados positivos pra
casa, já que são os favo-

.

ritos", considera Mo

retti.

A equipe Malwee está

em primeiro lugar por
equipe, somando 710

pontos, estando à frente

deLages, que conta com

688, e Rio, do Sul, 686,
N a classificação geral
por cidade, o grupo con
ta com 146 pontos: se

guido de Rio do Sul, qtle
está com 141. O Estadual

conta com total de seis

etapas; A primeira foi re-
. ,

alizada em São José; se"
gunda, em J araguá do

. Sul, e terceira, em Brus

que ..

Moretti salienta que
esta prova, vai servir de

treinamento para as dis

putas da segunda etapa
do Campeonato Sul-bra

sileiro de Bicicross, que
vai acontecer em Toledo,
no Paraná, na próxima
semana. (FABIANE RIBAS)

Joinville sedia etapa catarinense de Mountain Bike
]OINVILLE � A Federa

ção Catarinense de Ciclismo

e
.

F�hdação Municipal de
Esportes dêJoinville promo
vem a 6' etapa do Campeo
nato Catarinense de Moun
tain Bike� Cross Country.
Aproximadamente 150 ci

clistas de todo o Estado par
ticipam da proya hoje, a par-

tir das 14 horas, no Kar
.

tódroromo Internacional de

Joinville.
Alguns destaques estarão

presentes, Ricardo Pscheidt
- Coyotes de São Bento do

Sul, atual líder do campeo
nato na categoria Elite e 6�
colocado no campeonato
brasileiro, Pablo Patrício

CORINTHIANS PERDE PARA O FIGUEIRENSE EM CASA
Mesmo jogando 00 estádio do Pacaembu, em São Paulo, o
Corint:hians perdeupara o Figueirensepor 1 a O na noite de quinta
feira, pelo complemento da rodada de abertura do segundo turno
do Campeonado Brasileiro.

.

William fez o gol aos 36 minutos do segundo tempo e levou a

equipe catarinense para 31 pontos ganhos na competição contra
33 do Timão.

'

O Figueira volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo,
contraoVitória, emFlorianópolis.Nomesmodia, aequipepaulista
encara o Atlético-MG no Mineitão.

,

Mesmo sem apresentarum futebol brilhante, o Corint:hians criou
chances para conseguir uma boa Vitória no primeiro tempo. O

goleiro do Figueirense viu seu travessão balançar por três vezes
durante os 45minutos iniciais.

'

A partida seguiu da mesma forma durante o segundo tempo.
Pouco criativo, o Timão seguiu com amplo domínio da posse de
bola e tentando passar,pela marcação catarinense. A equipe de

Florianópolis fechou-se e apenas saiu ao ataque nos contra-golpes.

Heitz - Joel Bikes FME

Joinville, líder do campeona�,
.to e campeão brasileiro na

categoria Junior,' Flavio
Reblin - Vince Blumenau,
atual líder do campeonato na

categoriaJuvenil e vice-cam
peão brasileiro na categoria,
e campeão das provas reali
zadas na Olesc (Olimpíada

Estudantilde SantaCatarina).
Os títulos do campeona

to brasileiro destes atletas fo
ram conquistados há,poucas
semanas na cidade de Itu, em
São Paulo.

Para esta etapa, a taxa de

inscrição é de R$ 10,00 para,
federados e de R$ 15,00 para
.não federados.

SÃO CAETANO BATI: CRICIÚMA FORA DE CM!
O São Caetano não se intimidou com o fato di
jogar no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma,
e superou o time da casa por 1 a O na naitl
d e s t a q u á r t a - fe i r a p e I a 2 4 a

r o d a d a do
Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo
turno .

Com este resultado o time paulista pulou para
35 pontos, dois a menos que o seu adversário,
Adhemar marcou o único gol do jogo.

I Veja a vida com outrosolhos
SEJA VOLUNTÁRIO

Entidade

Grupos Familiares AL-ANON.

o que é o AL-ANON

É uma associação sem fins lucrativos, formada por
pessoas que têm suas vidas afetadas pela maneira de
beber incontrolada de alguém próximo.

o grupo atende
Familiares, parentes e amigos de alcoólicos.

Onde recorrer

Você que convive com o problema,
.

participe das reuniões:

urupo Alavanca - Terças-feiras às 20h
Casa da Serenidade
R: Berta L. Kassner, 102 - Baependi - Jaraguá do Sul
Grupo Estrela Verde - Quartas-feiras às 20h
Igreja Cristo Salvador - Salão Paroquial
R: Pastor Alberto Schneider, sI n° - Barra do Rio Cerro

Jaraguá do Sul
Grupo Vida Nova - Segundas-feiras às 19:30h
R: XI Novembro, 850 - Massaranduba

Maiores informações
Fone: 371-0721

"Dedique-se ao serviço AL-ANON para
sua recuperação"

Voluntárío

Todo mtt:l1áo tem. Só[alia começar a aflir.

'Weii
Tra:ns�ne?'"Bíai!l"

em so(uções 'f!IYf,..rr""·� .
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