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Leonel Pavan estará

em Jaraguá do Sul

Boi-de-mamão da Escola Municipal Ribeirão Molha se apresenta hoje, às 19 horas, no salão da Igreja Página 9 neste sábado

Polícia orienta
sobre conduta no

A·'

transito

ciclistas'
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Fotos: Cesar Junkes

M;'Iis um acidente dé trânsito resultou em morte em Jaraguá do Sul. Lúcia Pellense, 33 anos, morreu atropelada por
um caminhão, na quinta-feira. PM orienta ciclistas e motoqueiros sobre a conduta adequada no trânsito. Página 10

Boi-de-mamão é atração nos

festejos daGrutadoRioMolha

Jipeiros vão às trilhas de JS Impulso comemora quatro anos

Jipe Clube de Jaraguá do Sul promove hoje a

sétima etapa do Campeonato Catarinense de Jipe
Raid. Cerca de 90 equipes estão participando do

Alunos, familiares e convidados em geral estão
em festa hoje na Academia Impulso devido à

comemoração do aniversário de quatro anos da

escola.evento.

PÁGINA 12 PÁGINA 11
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Comerciantes de Jaraguá do Sul
aproveitam a Feira de Ponta de

Estoque para vender produtos
mais baratos e zerar o estoque.
Página 4

Vereadores �provam
CEI dos Hospitais

Onze vereadores de Jaraguá
do Sul decidiram, durante a

sessão ordinária realizada na

quinta-feira à noite acatar o

pedido de instalação de uma

CEI para os Hospitais Jaraguá e

São José.
PÁGINAS

Associação Polonesa

na 4a Festa das Etnias'
Pela primeira vez, a Associação

Polonesa de Jaraguá do Sul passa
a integrar as entidades que

promovem a Festa das Etnias, que
este ano está em sua 4a edição e é

considerado um dos' mais

tradicionais na preservação da

cultura dos imigrantes.
PÁGINA 5

Inadimplência no

comércio preocupa

lojistas de JS
PÁGINA 4

PÁGINA 3

Crianças até 5 anos

devem ser vacinadas

até o próximo dia 29
PÁGINA 7
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Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel. Procópio Gomes' de Oliveira, 246, Centro,
ou pelo e-mail: redacao@jornalcot.reiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jomaJ se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as ccrreções ortográficas e gramaticais necessárias.
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A experiêf},çia,.,<;}o modelo descentralizado atinge o

'"o�}edvo cii: P,rôs�d��n�ia da Assembléia Legislativa
que é' ampliai à' p,�rticipação p o p ul ar não

restringindo ninguém, do pr:ocesso do orr�-IJlento
regionalizado, ": ,

A audiência pública-regional atinge 29 "regiões
administrati;as em que o governo Estadual dividi�'
Santa Catarina.

o executivo está mais "aproxim�d6 �d� p_o��-1jrasão',.9
que é muito positiv�, ,é ,,�:i-e'�:�;e"):�: _df�'e;it'O"
co n s ti tuc i o n a l de participar da e-laboração do

orçamento do Legi-slativo junto ao governo do

Estado, que realiza esse trabalho aHavés do PPA.

O PPA possibilita' c om temp'lá r â p a r tjci p aç ão

popular' pata o acesso a identificação dos pi�bl.einas
centrais -d e cada região junto de urna anáhse' de

, ,� � '. '; I.
,;.

causas e efeitos representadas através de uma

árvore que se criou uma metáfora:

Os problemas devem ser cuidados .a partir de sua

origem (raiz), e focalizar o centro do problema"
(tronco) e não tentar solucionar problemas que
estão por cima, transbordando (frutas, folhas). Pois
não levam a nada, além de acúmulo e crescimento

de problemas. Pois o mal se corta pela raiz!!

o. deputado Wils�n Vieira Dentinho concluiu a

idéia destacando:

"Um orçamento regionalizado propicia a

participação popular nó orçamento: do estado

definindo as prioridades, estabelecendo metas e .

determinando onde serão aplicados recursos'

públicos que compõe o orçamento. Es-tes recursos

dão origem a impostos, contribuições, taxas" ultas;:
etc. O orçamento também aproxima o cidadão do

governo e de suas ações governamentais
)

possibilitand,o m a i s fiscalização, melhor

aproveitando dos recursos p úb li c o s , melhor

qualidade na execução de obras" de s'érviç()s e de

programas sociais, alé� de dis�r.ibuii:: a;' "recursos
• ;- ..... i., 1 '.

,

do Estado de forma que p�rtnita o. crescimento
;

sócio-econômico hornogênico e igualitário entre os

mais variados municípios re�gatando o equilfbrio;
.

' �

/

social.

Com esse processo o governo passa a Ter um raio

x d o s problemas de ca d a região, vendo cada

situação em sua origem."
No transcorrer de toda audiência as prioridades são

reinvid icadas e discutidas em grupos temáticos e

finalizando com as prioridades rnars votadas para
serem levadas ao Legislativo.

•

Violência"
r'Esta semana aconteceu o

,

terceiro homicídio do ano

cometido em]araguá do Sul.

A violência do crime chocou
mais ainda os cidadãos co-

Atépouco
tempo, raros

eram os crimes

di�s�ªssinatos.
, " ,�

Atualmente,
publicar'
homicidios

muns, que, perplexos diante "

do fato, ainda se perguntam
se pode haver um motivo

para alguém tirar � vida de
outro ser humano de forma

.

tão cruel e .indigna, Se ll),a- -

tar já é abominável, matar
com requintes de crueldade

é pior ainda. Nos faz desa
creditar na alma humana e

.

ral, passa a contar mais com
duvidar da sanidade mental a sorte do que com o apara-
dos homens. to policial, ,

; A insegurança, gerada A cada novo crime, toda

pela violência cada vez mais a sociedade se espanta e se

comum, é o primeiro sinto- pergunta ondeestáo proble
ma de uma sociedade que ma. Todos, questionam sobre

não consegue mais confiar _os motivos que levam a es

na realidade e a banalização ses atos de barbárie, "onde
da violência � o pior dos rê�" .um s�r �umano esquece de
sulcados.

L "'.' )

sua' origem divina e comete

O descrédito nos rneca- atos qui 'somente Deus é

nismos legais, que teorica- capaz" ;d�' perdoar, mas ja-
.

mente estariam capacitados ,1Jlais à,'�j�stiça dos homens,
'e autorizados a impedir', Rre: que trfc�:sa e te'l1( a respon
venir ou mesmo repftiriür á, ,sabiIH:ladé de assegurar a in-

'

violência é outra seqüela só.:. <' 'tegridãde' fí�ica
\

dos cida

cial que ocorre, quando' à co- "dãos.
. munidade, de ufil modo ge- A violência urbana, ca-!

virou notícia
comum

,',
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racterizada pela descontrole

social, e cada vez mais cres

cente, não ê mais novidade
em ]araguá do Sul, cidade
onde' até pouco tempo, era

, considerada absolutamente

...J

. segura:' Hoje em: dia, nin
. guém mais arrisca dizer que

]araguá do s�l é tranqüila e

que aqui, ninguém tem nada
a temer porque a cidade é de

trabalhadores. Ate pouco
tempo, raros eram os crimes

de assassinatos. Atualmente,
publicar homicídios virou

notícia comum, o que pl'eo
cupa,' e muito', a sociedade

organizada.
Apesar dos esforços de

todo o conjunto da socieda

de, que tem' criado progra-
.

mas para combater e preve
nir a criminalidadé, a vi<?lên
cia e a insegurança tem cres

cido na mesr:n�. proporçãp, ,

deixando claro que alguma
coisa vai muito mal na con-

.

dução social de nossa comu

nidade, que ainda não per
cebeu com clareza o quanto
se faz necessário uma revi-

. são de conceitos e uma nova

ordem mundial.

, Os textos e Colu!1a� a�sinados são de resp�nsabilidades exclusivos dos. autores, não refletindo, n!!cess�riamente, a opinião do jornal.
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IENCONTRO: LEONEL PAVAN É CONVIDADO E'SPECIAL PARA A REUNIÃO QUE ACONTECE HOJE, EM JS

Lideranças estaduais do PSDB
estarão 'hoje em .laraguá do Sul

o deputado estadual do PT; Dionei Walter da

Silva, estará percorrendo a microrregião neste

final de semana. Hoje, ele estará acompanhando
as atividades dos diretórios do PT nos municípios
de Barra Velha, Barra do Sul e Balneário

Camboriú. No domingo, Dionei também
participa de atividades festivas promovidas em

Jaraguá do Sul e Guaramirim. O deputado e sua

assessoria também está distribuindo a cartilha
"Safra de Idéias", desenvolvida em parceria com

o também deputado estadual petista Pedro

Baldissera e que contem todas as informações
necessárias para o pequeno agricultor interessado
em conhecer as novas linhas de crédito oferecidas

pelo governo federal. A iniciativa faz parte do

programa de trabalho do deputado, que sempre
defendeu o apoio para a agriéultura familiar em .

Santa Catarina.

]ARAGUÁ DO SUL - To

das as lideranças estaduais
do PSDB devem compa
recer ao encontro do par
tido programado para
acontecer a partir das 9

horas de hoje, na Associa

ção Recreativa Duas Rodas.

Entre os políticos de todo

o Estado, o destaque é o

senador Leonel Pavan, que
comparece como convida

do especial ao evento. De

acordo com a presidente
do diretório.municipal do
partido, Niura Dernarchi

dos Santos, estarão presen
tes figuras. de destaque no

cenário político estadual,
como o presidente estadu

al Dalírio Beber e deputa
dos estaduais Jorginho
Mello e Nilson Gonçalves,

ENTRE ASPAS_�----,--_ Niura afirma que o partido está no caminho certo

"Estamos fazendo uma posição inte

ligente". A afi rmação é da presidente do
PSDB e secretária da Secretaria de

Desenvolvimento Regional, Niura Demarchi
dos Santos.

o evento deve reunir apro
ximadamente 300 pessoas,
entre filiados, convidados
e simpatizantes. Ela acres

centa que o PSDB está pas
sando por uma fase de

reestruturação interna e que
está se saindo muito bem

e cita como exemplo a

"oposição inteligente" que
o PSDB está fazendo.

Niura também destaca a.

participação do partido
em pelo menos 30% da

composição das secretari

as regionais e salienta a for

te presença do PSDB no

governo estadual.

secretário de Estado da

Educação, Jacó Anderle e

o secretário regional Paulo
Cruz, de Itajaí e ainda os

prefeitos de Itajaí, Ervino
Sperandio, de Joinville,
Marcos Tebaldi e vereado

res de Jaraguá do Sul.

Na avaliação de Niura,

8 ANOS EM SOLUÇÕES
ELÉTRICAS· INDUSTRIAIS

PSDB escolhe presidente do diretório
]ARAGuA DO SUL -

-Neste domingo, a partir
das 9 horas, os tucanos de

Jaraguá do Sul elegem um

novo presidente, que vai
substituir Niura Demarchi

dos Santos. Ela vai conti
nuar na executiva do par
tido e. quem assume é o

empresário Célio Bayer,
que já exerceu esse cargo
por dois mandatos. A reu

nião que vai legitimar 'a

nova presidência aconte

ce na sede do diretório, lo
calizado no Centro Co
mercial Vasel, na Avenida

Walte� Marquardt.
Niura salienta que no

domingo serão apresen
tadas as 200 novas filia

ções e que também serão

discutidos assuntos que
possam interessar ao 'pro
cesso eleitoral do ano que
vem. Ela acrescenta ain-

da que, para as eleições
municipais do ano que
vem, é provável uma co

Iigação com o PMDB,
mas esclarece que tudo
isso somenre será defini
do a .partir do ano que
vem. "Hoje, os partidos
'estão mais' maduros. To
dos aprendemos com as

últimas eleições e os er
ros não serão repetidos",
assegura Niura .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS

MONTAGENS DE
PAINÉIS ELÉtRICOS

. CâmaradeVereadores instalaCEIdosHospitais
]ARAGuA DO SUL -

Durante a última sessão da
I

Câmara de Vereadores,
realizada na noite de quin
ta-feira, foi oficialmente
instalada a CEI ( Comis
são Especial de Inquérito)
para investigar possíveis
irregularidades nos Hospi
tais Jaraguá e São.losé.

De acordo com o pre
sidente da Câmara, verea
dor Carione Pavanello

(PFL) a CEI foi instalad�.
para que a comunidade

possa saber , exatamente,

quais os problemas dos

hospitais e' como eles po
dem .ser solucionados;

O presidente da Câma
ra afirma que será contrata

da uma empresa especializa
da em auditorias hospitala
res e o processo todo será

acompanhado por repre
sentantes de entidades de

classe, inclusive da Associa
ção dos Médicos. "Não é

uma caça: às bruxas e não

estamos contra ninguém.

Queremos apenas que os

problemas sejam resolvi

dos",.reforça Pavanello.
A CEI foi implantada

com o apoio de 11 vereado
res: Carione Pavanello (PFL),
Lio Tironi (PSDB), Paulo
Floriani (PP), Rodolfo Gues
ser (PP), Roque Bachmann

.

(PSDB), Marcos Scarpato e

Zé Padre (PT), Jean Carla

Leutprecht (PTB), Afonso
Piazera Neto (PSDB), Beta
Gonçalves (PP) e Eugênio
Garcia (PSDB).

SOLUÇÕES PARA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

.T�.ç,J�,�
Tecíla Eletroindustrlal Ltda.

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

Fone/Fá><: (47) 275-0458/370-0286 - E-mail: teCila@tecila.com.br
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I OPORTUNIDADE: PREÇOS BAIXOS DEVEM INCENTIVAR CONSUMIDORES DA MICRORREGIÃO DO ITAP,oCU

Feira de Ponta de Estoque
acontece neste final de semana

JARAG'uA DO SUL - A

5° Feira de Ponta de Esto

que, qut': acontece neste final
de semanfl no PavilhãoAdo

Parque MUnicipal de Even- '

tos, reüne 57 lojistas de

Jaraguá do Sul que estarão

oferecendo ao público con- "

sumidor artigos com preços
até pela metade, do preço.
Quem promove o evento é

6) Rotary Clube, que há cin
co anos utiliza a feira .corno
forma de arrecadar fundos

para fins beneficentes.

''Todo o dinheiro arrecada
do com a venda dos

estandes a gente distribui
,

entre as entidades filantrópi
cas e uma parte é reservada

para a campanha de

erradicação da poliomelite,
que � mundial", afirma o

governador do Rotary,
Waldemar Behling.

De acordo com a co

ordenadora da feira,
Beatrice Gomes, foram
comercializados 88 estandes
ao preço de R$ 200,00 o

metro quadrado, sendo 'que

Anair Giacomuzzi participa desde a primeira edição

cada espaço tem nove

metros quadrados. Na ava

liação de Beatrice, a Feira é

uma excelente oportunida-
.,.

de tanto para os lojistas
como para os consumido
res. "Os comerciantes apro
veitam para vender o'que
estava encalhado e às con-

,

sumidores têm a chance de

comprar produtos de boa

gualidade a preços muito

acessíveis", alega Beatrice.
Para o também coor

denador do evento e ex

presidente do Rotary, Mar
co Antônio Moreno de

Lima, o interessante é que a

Feiramobiliza as pessoas em
torno da solidariedade. Se

gundo ele, a prefeitura ce

deu o espaço, o Rotary pro
mov.e o evento e oferece

infra-estrutura. "Empresas
de outras, áreas estão cola

borando. Todo o sistema de

som foi ofertad� pelo Som

Piazera; a vigilãrcia será fei

ta pela empresa Tele-Alar

me e entidades da cidade

nos emprestaram os, biom
bos", exemplifica Lima. Ele
esclarece que o Rotary arre
cada apenas o resultado da

venda dos estandes e que os

lojistas ficam com o resulta

do de suas vendas.

O presiden�e do Rotary,
Hélio Garcia, acrescenta que
a estimativa é de arrecadar em

torno de R$ 10 a 11 mil. Ele

espera que o público seja de

aproximadamente ".5 mil pes
soas. Garcia lembra que a fei

ra foi, idealizada pelo
rotariano Luiz Nicolodeli, há
cinco anos, e que desde a sua

prinieira edição foium suces

so de público e de vendas.

Ano passado, segundo ele,
'participaram 76 lojistas' e este
ano, 88 estarão presentes.

Para a comercianteAnair

Giacomuzzi, proprietária da
Nani Malhas, a feira é uma

ótima oportunidade de fac

zer negócios e vender todo
o estoque. Ela participa da

feira desde a primeira edi

ção do evento e garante que
deve comercializar pelo
menos 80% das 5 mil peças
que estarão à disposição em
seu estande, (MARIA HELENA

DE MOARES)

Comércio registra aumento de .inadirnplência em julho
JARAGUA DO SUL - A Schroeder evidencia'que sidente do SPC comenta ser crediário, treinamento abor-

quedadopoder aquisitivo dós .muitas pessoas estão se tor- uma conseqüência do mer-
'

dando a necessidade de
consumidores e a falta 'de nando inadimplentes pela re- cado. ''Em tese, eles servem cadastramento mais 'rigoro-
empregos são fatores atribu- dução da renda. Estes fato-

,
como garantia aos comerei- so de clientes para evitar o

ídos pelo presidente do Ser- res, segundo o presidente do antes, ,que, cada vez mais, aumento da inadimplência,
viço de Proteção ao Crédito, SPC, se dariam pelas dificul- amargam prejuízos decor- Na avaliação do presi-
Valdemar Schroeder, para o dades de fechamento das ne- rentes da inadimplência, dente da Câmara deDirigen-
aumento de �9,76% nas in- gociações coletivas e o con- Como forma de diminuir o tes Lojistas, Sandro Moretti,
clusões de consumidores no seqüente aumetito da inflação, número de pessoas que dei- o ideal é que os comercian-

cadastro de devedores do desde o final do ano passado. xam de pagar as prestações tes usem os serviços do SPC,
SPC nomês de julho. Se com- ''Nunca os lojistas passaram assumidas no comércio, que é a única garantia para se

parado com o mesmo perí- pGr um período com tantos,
\ Schroeder destaca que o SPC prevenir dos maus pagado-

ado do ano passado, em nú- inadimplentes desde o início realizará em agosto e setem- res.Moretti salienta que o se-

meros, as inclusões passaram do Plano Real, em 1994, bro, um curso de relações tor do vestuário é o quemais
de 934 para 1.305. Já as ex- como agora", comenta. humanas com as oito funci- sofre com o problema e a

clusões caíram 17,32% em Quanto aos j1,lXOS altos, onárias do serviço, além de inadimplência é bem menor

meio as 37.433 consultas rea- embutidos nos' valores das promover entre os 355 as- entre os clientes que pagam
lizadas no mês passado. mercadorias à prazo" o pre- saciados e atendentes de corri cheques pré-datados.

Venho. ",
conhecer ...

SESC
Consignação' e crédito, pessoal apresentaram boa
evolução em julho, no Besc. De acordo com a assessoria
de imprensa da presidência do Besc, o crédito pessoal
cresceu 4,34% em julho, em relação a junho e a

consignação ( empréstimos com desconto em folha
de pagamento) evoluiu 6,11%, comparada ao mês
anterior. O Besc possui 19.075 contratos de consignação,
quemovimentam R$ 39.914.000,00. No crédito pessoal
há 14.712 contratos, que perfazem o montante de R$
19.625.000,00. A taxa de, consignação é de 3,65% ao

mês e a do crédito pessoal, 4,50%. Entre os convênios

importantes na consignação fechados em julho, estão a

Câmara de Vereadores ,de Mafra e as prefeituras de

Santo Amaro da Imperatriz.jupiá, Otacílio Costa, Vítor
Meirelles, Ascurra, Quilombo e Abelardo Luz.

MODA
O Centro Universitário de Jaraguá do Sul traz a

consultora e professora de moda Argentina Laurá

Novik, que apresentará o mini workshop com o tema

,
"A criação de produtos têxteis voltados para a

exportação", nos dias 21, 21 e 22 de agosto. O evento

vem contribuir para o constante desenvolvimento e

atualização do setor têxtil' regional. ''A empresas de

pequeno e médio porte precisam conhecer o mercado

internacional, para ingressarem na exportação e

oferecerem produtos de acordo com a preferência do
, cliente", explica a coordenadora do curso de Moda da

Unerj, Celaine Refosco. O evento tem como público
alvo o empresariado de micro e pequeqas empresas,
profissionais dos setores de criação e desenvolvimento �

de produtos e demais profissionais da área" com

interesse específico em exportação. Para esse primeiro
workshop serão oferecidas 12 vagas e os alunos do

curso de Moda terão oportunidade de .desenvolver a

disciplina Sistemas de Moda, com a professora Laura

Novik. Inscrições podem ser feitas até o dia 19 deste

mês.

: ) .1

.411UIkw .",I.c-,I,,·

0/omlutl.... , ,r;:Y;"'fYdo-,Pil.,ud "

370-1414
l mr.jgs@f.rra.com.br :

LRII� ••�JI�r�., 1J"�III1I1SCII, Hc:J;

horário de atendimento das
8:30 ao, 12:00 e das
14:00 às 18:30, o público
pode conferir o que há
de mais fino em bijuterias e

acessórios
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I PARTICIPAÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CULTURA POLONESA DE JARAGUÁ DO SUL, FUNDADA EM 2002, É UMA DAS PROMOTORAS DA,4A FESTA DAS ESTNIAS.

AssociaçãoPolonesaparticipa da 4a Festa das Etnias
Dando co�tinuidade is matérias sobre as entidades que promovem a 4a Festa

da Etnias, a ser realizada no dia 30 de agosto, nesta edição estamos trazendo informações
sobre a Associação de Cultura Polonesa de Jaraguá do Sul, as tradições e os eventos

programados visando preservar a cultura desta etnia.

César Junkes
As atividades da Associação da

Cultura Polonesa em Jaraguá do Sul

iniciaram em 24 de abril de 2002.

Por não ter sede própria; a

associação reúne-se todas as terças

quintas-feiras do mês, às 19:30

horas, no Museu Municipal "Emílio
da Silva".

Apesar de ter sido fundada a

pouco mais de um ano, o presidente
Ignácio Arendt explica que muitos

objetivos já estão sendo traçados
pela associação, que conta com 25 Os 25 associados reúnem-se mensalmente

associados efetivos. "Pretendemos
fazer um museu histórico dos poloneses", conta. Ainda para este ano, também está

sendo programado um jantar típico polonês, E como um dos realizadores da 4a Festa

das Etnias, a associação irá servir o Pierogi, um pastel cozido tradicional na Polônia.
A entidade desde março também oferece um curso de língua polonesa, realizado

aos sábados, das 14 às 17 horas, no Museu Municipal. O curso é aberto à toda

comunidade, e tem duração de um ano. Um professor de Curitiba, Elias Kasmirski, é
responsável pelas aulas. Elias, inclusive, esteve na Polônia realizando estudos de

aperfeiçoamento da cultura e da língua. Sua disposição €:m renovar seus conhecimentos,
conferiu-lhe o direito de permanecer na Polônia sem custos, mantido pelo Consulado
Polonês.

Segundo Ignácio, a maioria dos descendentes poloneses, que em Jaraguá do Sul
silo cerca de 7 mil, falam a língua polonesa. "Em nossos enFontros, falamos, rezamos
e cantamos em polonês", conta. O presidente da Associação também explica que é
difícil manter a entidade, poisnem todos tem consciência de' sua importância social.
"É uma ideologia, fazemos isso por amor à cultura", afirma. (CAROLINA TOMASELLI)

. .

Objetivos da Associaçãoda cultura polonesa
. ,

- Constituir uma associação legalmente reconhecida para perceber recursos do poder
público e privado.
- Resgatar as tradições culturais polonesas;
- Faiar o idioma polonês entre os participantes e ensinar àqueles que desejarem aprendê-
lo através de cursos;
- Cantar e aprender cantos novos em polonês;
- Aprender e' ensinar as orações polonesas;
- Construir uma árvore genealógica de cada família e seus descendentes;
- Preservar objetos de memória inestimável e histórica da nossa etnia;
- Aprender e ensinar a culinária polonesa;
- Participar de eventos e festividades típicas polonesas em outras localidades; ,

- Pesquisar sobre trajes típicos e confeccioná-los para o uso em festividades típicas polonesas;
- Criar um grupo de danças folclóricas;
- Buscar um intercâmbio com o consulado polonês de Curitiba;
- Traçar um plano, a médio prazo, para visitar a Polônia;
- Buscar assinaturas de jornais ou revistas em polonês.

Fotos: Divulgação
---�

As cores e os detalhes caracterizam os trajes femininos típicos da cultura polonesa

o presidenteIgnácio Arendt apresenta quinzenalmente,
das 14 às 15 horas, aos domingos, o programa Hora

'Ponol�sa (Godzina Polska), na RádioAMJaraguâ..11

II

Receita Tí ica: BIGOS
Modo de fazer: colocar na panela o repo-

.

lho azedo e cobrir com água fervida; numa
outra panela, pôr o repolho fresco corta

lo, em tiras e também cobrir com água
fervida. Fritar .a carne de porco em

quadradinhos no óleo, juntar cogumelos
secos (lavados) e cozinhar até ámolecer,
junto com o repolho azedo. Fritar o

toucinho, o bacon cortado em pequenos
pedaços e colocar sob o repolho. No óleo
da fritura (do bacon e toucinho), fritar ce
bola e dourar a farinha de trigo. depois de
cozinhar pôr mais de duas horas. Depois
juntar tudo numa panda e por massa de

.

tomate, sal, pimenta a gosto .e um pouco
de açúcar. Quanto maior a quantidade de
carne tem o bigos, mais gostoso el� fica.

Ingredientes:
400gr de repolho azedo;
400gr de repolho fresco;
200gr de carne de porco sem osso;

150gr de lingüiça;
100gr de bacon;

50gr de toucinho;
50gr de cebola branca cortada mi-

.

úda;
20gr de farinha de trigo;
cogumelps secos;

massa de tomate;

sal;

pimenta.
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IRUA: MORADORES DA TIFA MARTINS RECLAMAM DA POEIRA NA ESTRADA E DO ESGOTO A CÉU ABERTO

Moradores
Paula

]ARAGuA DO SUL - Os

moradores da rua Irineu
Franzner, na Tifa Martins,
bairro Ana Paula reclamam

da poeira que está insupor
!ável. "Nós já solicitamos'

que a -prefeitura passasse
com o caminhão Pipa para
molhar a estrada pelo me

nos uma vez por dia, para
amenizar a situação, mas a

funcionária disse que nossa
rua não, está no roteiro",
conta Silvio Arent, mora
dor da rua. "Não podemos
esperar pela chuva, que ali
ás quando' é demais tam

bém nos prejudica ao ex

tremo", acrescenta Silvio.
O secretário de desen- .

volvifnento urbano, HUm
berto Travi, explica a situa

ção. "Temos 800 km de

estradas em Jaraguá do Sul.

_E temos apenas cinco ca-

minhões, sendo que urn está
em manutenção. É huma

namente impossível atender
a todos". Travi diz' que
mesmo com aquisição de

um ou dois caminhões se-'
ria difícil atender aquela 10-

calidade, porque além de

longe, não passa o tran�por-,'
te coletivo, um dos requisi-

do Bairro Ana
sofrem

•

com poeira

Trayi: "É impossível atender a todos os pedidos"

tos �ecessário para atendi
menta do caminhão Pipa.

,f·�

Silvio diz que além da

poeira queinvade as casas,

as plantações e áreas ver
des estarem cobertas de

poeira, o esgoto a céu

aberto também é um pro
blema no local. "Existe in

clusive uma vala onde car

ros já caíram nela. É peri
goso. Teria que pelo me

nos colocar uma camada

de macadame", diz.
Travi explica que a rua

já tem macadamee que este

tipo de material não impe
de a poeira' e sugere aos

moradores que realizem a

pavimentação comunitária.
"Com' a pavimentação a

situação de poeira.e esgoto
se resolvem". Rogério
Henkmayer retruca dizen

do que a comunidade não

tem condições financeiras
de arcar com 6 custo de

uma pavimentação. "Eu
estou desempregado e sei

de outras pessoas que es

tão �m situação semelhante
a minha, de não ter dinhei
ro, pata investir neste tipo
de obra. Tá nà hora da pre
feitura fazer alguma coisa)
há anos nós reivindicamos

e até hoje eles só fazem pas
sar a patrola", reclama.

Greve prejudica emissão de carteiras
]ARAGuA DO SUL - O

posto do Sistema Nacio

nal de Empregos (Sine) de
Jaraguá do Sul registrou
um leve aumento no aten

dimenta para emissão de

carteiras de trabalho des
de a manhã de quarta-fei
ra. Isso porque o posto fi
cou cerca de quatro dias

sem o Protocolo Manual.
, necessário para preenchi
mento dos dados e poste�
rior emissão da carteira.

De acordo com a respop
sável do Sine, Márcia

Izidoro,. o secretário de

produção da prefeitura de

Jaraguá do Sul, Dieter
Janssen, foi pessoalmente a

Delegacia Regional dó Tra
balho, em Florianópolis
buscar as guias para não

Cesar Junkes

Protocolo Manual já está disponível no Sine de JS

prejudicar o atendimento
das pessoas que necessita

vam fazer a carteira de tra

balho. Márcia informou

ainda que cerca de 400 car
teiras ainda estão retidas na
DRT deJoinville aguardan
do a liberação do sistema

por parte da previdência.

"Não há um prazo para
estas carteiras serem libe

radase entregues ao posto
de Jaraguá. O atendimen

to continua normalmente,
mas estamos na dependên
cia da regularização do sis

tema previdenciário", ex
plica a funcionária. (CG)

O secretário explica que
a falta de atendimento se dá

por causa das prioridades.
"O cadastro acontece con

forme o número de resi

dências. Quanto mais casas,

maior a possibilidade de ir

rigação. Aquela área não é

muito habitada. E nós te

mos que dar prioridades
nos trabalhos. Infelizmente

as coisas acontecem assim,
nosso número de cami

nhões é muito limitado",
conta. E esclarece que "com

relação ao esgoto1 o Samae

está realizando urn trabalho

de implantação de rede de

esgoto. Cerca de 50% des

se serviço está concluído.
Dentro em breve eles' de

verão ser contemplados",
finaliza o secretário. (CElICE

GIRARDI)

Conse1hoMunicipaldeTurismo
faz viagem de estudos

SCHROEDER - o Con

selho municipal de Turismo

de Schroeder esteve nos dias

8 e 9 deste mês no município
de Treze Tílias em urna mis

são empresarial.O objetivo da
viagem foi iniciar as ativida

des turísticas em Schroeder.

"Podemos organizar rotas
para visitação das belezas na

Mais, casas de embalagem,
pesque pagues, casas coloni

ais e produtos rurais, entre

outros, temos opções nomu
nicípio que precisam ser ex

ploradas", cohta o secretário

de educação cultura turismo

e lazer de Schroeder, Harildo '

Konell.

O município de Treze

Tílias, tem cerca de cinco mil

habitantes e recebe anualrnen-
'l"

te cerca de 115 mil turistas.

Para oferecer conforto e atra

tivos e melliôrar a condição
turística a prefeitura, em par
ceria com as empresas priva
das e a comunidade realizou

diversas modificações para
melhorar o visual do'municí·

pio. Um dos fortes atrativos
da região é o artesanato que
tem cerca de 20 escultores,

, que se especializam paraman
ter a qualidade dos trabalhns

apresentados. Além disso, o

município oferece sete hotéis,
seis pousadas e 14 restauran

tes. Treze Tílias tem como

maior movimento econômi

co a indústria, seguida pelq
agriculMa. O turismo é o ter

ceiro maior fonte de geração
de empregue renda. ''Basea

do nisso a comissão foi até

TrezeTílias paraobter a!gtnnas
idéias, que são simples e po
dem ser aplicadas em

Schroeder", diz o secretário.
O conselho de turismo foi

instituído recentemente com

a intenção de aproximar a

cultura alemã, predominante
nomunicípio e implantar idéi
as 'para alavancar o turismo

na região. (CG)

tTEAT8.0 EM MUITAS,FORMASI
13 A11 DE AGOSTO DE 20.03
OENTRO OUlTURAl DE JIRIGUá DO SUL
lNGRE5_SOSNO LOCAL. PELO SITE wv.w.TlCKETRON1CS_COM,BR ou PELO FONE,0800 ooon

Rua Jorge.CzemíeY&z, 100· Jaraguã do Sul· se - FoMlFax: (47) 7!f;.2477 • sca!@scarattbr
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Grupo Jabuti, de Florianópolis, encantou
adultos e crianças, na Praça Ângelo Piazera

o grande teatro da Scar ficou pequeno para

abrigar o expressivo,público que compareceu
ao primeiro, espetáculo adulto do Festival de

Formas Animadas, a peça espanhola"L'Avar",
do grupo Cia Tabola

'CNTRETENIMENTO
t NTRETENIMENTO

ETE
-r

num clima de muita, festa
e confraternização.
Este ano, de acordo

com o coordenador do

.evento, Leone Silva, 21

grupos estão partici-pando do Festival,
incluindo o grupo de teatro da Scar é da

Udesc. Leone ressalta que o Festival está

melhor a cada edição e que a valorização do

teatro de bonecos tende

a crescer na região. "Antes
do Formas Animadas

poucas pessoas conheciam
ou encaravam como arte

Rassa, que encantou os

espectadores pela quali
dade cênica e profissio
nalismo.
O 3 o Festival de

Formas Animadas ter

mina amanhã, mas desde
o primeiro dia deu para
perceber a simpatia do

,

público pelo evento, que entra em sua terceira

edição de forma sólida e cada vez envolvendo
a comunidade, que é sempre instigada a

participara, através dos espetáculos de rua, nas

escolas dos desfiles, que este ano acontecem

no primeiro e último dia do Festival, sempre

essa técnica teatral",
argumenta Leone, que

integra o grupo de Teatro

Adulto da Scar há pelo
menos 10 anos.

Outro ponto de destaque é o fato'de que
o Festival atinge tanto o público infantil com
o adulto, sendo esta a grande característica

do teatro de bonecos. Na apresentação da
,

peça "O Romance de João Cambadinho e a

princesa do Reino de Mira Mar", encenado

consol ida

SÁBADO, 16 de agosto de 2003

quarta-feira, na Praça Ângelo Piazera, crianças
e adultos pararam para assistir. A tarde ficou
mais leve, e as .forrnas deram animação ao

jaraguaense que se encontrava no centro da
,

cidade.

"O menino do dedo verde",
quinta-feira, no pequeno teatro da Scar

Santo de Casa também lazmilagre
Na quinta e sexta-feira o grupo ''Teatrando'',

que integra 'aOficina de Teatro' da Scar apresen
tou o espetáculo "Só com as mãos", elaborado
a partir, de um workshop com o bonequeiro
argentino SérgioMercúrio, que esteve emJaraguá
do Sul ano passado, na segunda edição do Festi
val

A atriz e coordenadora da Oficina de Teatro

daScar, Sandra Baron, explica que'o trabalho

mostrado nestes dois dias representa o início de
um processo de aprendizado que ainda temmui
to a render. ''É um pequeno esboço do .trabalho
que estamos desenvolvendo", afirma Sandra, que,
junto com Mery Petty, dirigem o espetáculo e

coordenam os trabalhos do grupo. Mery salien-
" ta que o workshop realizado com Sérgio Mercú
rio foi de 80 horas e que o aproveitamento está
sendo visto agora, neste Festival.

"Só com as mãos" é um pequeno espetácu
lo, dividido em esquetes, dramatizados apenas

corri. o uso das
mãos e de sacos

. plásticos. Com es-
.

sas apresentações,
este pequeno gru
po de adolescentes

que freqüentam a

Oficina de Arte da

Scar conseguiu
provar que amadu
receu e que o Fes

tival de Formas
Animadas foi. im

portantíssimo para
esse crescimento.

"Só com as

mãos", uma
experiência do
grupo da Scar
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I CÂMERA OCULTA

"ARIEDADESa"

r
'

Disco de ouro
Com um mês de lançamento do programa "MTV Ao
Vivo Jota .Quest" e conseqüentemente do CD

homônimo, a MTV Brasil e a Sony Music estão

prestes a alcançar o número de 100' mil unidades
vendidas e comemorar mais um "disco de ouro" .

com a marca MTV, que já passou dos 12 milhões de
discos vendidos.

Mister .World
E o homem mais lindo do mundo é brasileiro. O

mineiro Gustavo Gianetti, estudante de Direito de
24 anos" de 1,84 m de altura, ganhou em Londres o

título de Mister World, o equivalente masculino do
Miss Universo.

Blade 3
. .

.

Mais um filme da .série "Blade" começa a: ser
rodado em setembro.o'Btade", foi o primeiro
personaqem das histórias 'em quadrinhos a fazer
um meça sucesso. A terceira versão do filme já

-

"r" • 'I
"

. 1

conta com as presenças. conf rmadas de Wesley
Srjipes e Kris. Kristofferson.

Disco 'de Diamante
.' \ . ,

Manoel Carlos, recebeu, na última quarta,
,

na sede da Rede G lobo,' o
Disco de Diarnânte, pela venda .

,

.'

de ummilhão de cópias do 'CD
com a trilha sonora de "Mulheres Apaixonadas",

novela que está sendo escrita por ele' e que
-

"

"é sucesso àbsolLito no horário das oito.

,Filíne
-.

, Renato Aragão já definiu, qual será seu novo' filme.
/Intitulado,de "Didi, na Ilha Misteriosa", o roteiro'será '

··umÇl. adaptação do. livro infantil "A Ilha do Tesoure".
,"Vai ter fantasma, p(ratas' e muita 'aventura", revelou o

eterno trapalhão.

Rosto sensual
A jornalista e âncora do "Jornal da Band",:
Leticia Levy, tem "o rosto mais sensual dos

principais telejornais brasileiros". De acordo
com levantamento feito pelo DataBank , do site
do colunista Giba Um, Leticia teve 14,6% da

preferência dos votantes.

Presente
Muito se engana quem pensa que a briga de
Xuxa com Marlene Mattos tenha afetado o

relacionamento da empresária, com Sasha, sua

afilhada. Para o aniversário da menina, que

completou 5 anos, no último dia 28, Marlene
enviou de presente, um coelhinho.

;. '

s., I

SÁBADO, 16 de agosto de 2003
'

- .

1', LARA CROFT 2 - A ORIGEM,'DA VIDA
-Ó' �4h45 - I7hOO - I9hI5 - 21h,30 A

"

... , , ....

DEBI E LOIDE 2
i snoo - I7hI5 c

2
O CRUZEIRO DAS LOUCAS

cI9h30 - 2Ih45

EXTERMINADOR DO FUTU RO 3
I4h30 - I6h45 - I9hOO - 2IhI53 A

A-AVENTURA/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIM.AC<:Y
F - RCÇÃci R - ROMANCE!P - POUCIAL/De - DOCUMENTÁRIO

SALA , FiLME/HORÁRIO

1.
LARA CROFT 2 - A ORIGEM DA VIDA A
I4hOO - 16h30 - 19hOO - 2lh30

2
O EXTERMINADOR DO FUTURO 3 A
14h30 - 17hOO - 19h30 - 22hOO

3
O EXTERMINADOR DO FUTURO 3 A
15hOO - 18hOO - 2lhOO

PROCURANDO NEMO An
. 14hOO - 16hOO

4
.GAROTA VENENO C
18hOO - 20hOO - 22hOO

5
O ÚLTIMO BEIJO C
I3h45 - 16hI5 - 18h45 - 2lhl5

UMA RECEITA PARA MÁFIA o
13h30 - I5h45 - 17h45 - 19h45

6
I<AMCHATCA o
2lh45

A-AVENTURA/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMAOO'
F - RcçÃci R - ROMANCE!P - FQUCIAL/De - DOCUMENTÁRIO

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

LARA CROFT 2 - A ORIGEM DA VIDA. A1 I4hOO - 16h30 - 19hOO - 2lh30

PROCURANDO NEMO o
14hOO - 16hOO

GAROTA VENENO C
18hOO

2
· . .. . .

EXTERMINADOR DO FUTURO 3 A
20hOO - 22hlO

. .

EXTERMINADOR DO FUTURO 3 A
I9hOO - 2lh30

· . , . ...

LARA CROFT 2 - A ORIGEM DA VIDA A
14h30 - 17hOO - 19h30 - 22hOO

3
· - .. . ,

EXTERMINADOR DO FUTURO 3 A
I4h30 - I7hOO - I9h30 - 22hOO

CORREIO DO POVO
o melhor da região! Ligue 371-1919

e confira.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 16 de agosto de 2003
"",,,,,,,,,.,.,.,'''''''''.''-''''-'«''''''''''''--�'''''''''''''-'''''.'<''''''''-.-.-"_""'''-'''''''''-.---,--,,--

VARIEDADES/TV

I
DOLORES AVILLON

Tutu gostoso
Para que o tutu de feijão não

fique empelotado, experimente
fazer, à parte, uma pasta não

muito líquida de farinha com

água. Depois, vá misturando o

feijão.

Lasanha prática
Prepare a lasanha crua na

véspera, numa fôrma refratária.

Cubra com leite e leve à

geladeira. Coloque a lasanha no

forno durante quarenta
minutos, antes de servir.

Massa leve

Experimente acrescentar uma

batata cozida na massa da

pizza. Ficará mais leve e muito

mais saborosa.

Omeletes fofos
Ao fazer omeletes, suflês e

fritadas adicione uma pitada de
fermento em pó aos ovos batidos.

Assim, renderão mais.

I SUPERAPETITE GB EDiÇÕES POR AGNÊZ HASS�.

Preparo: Molhe as folhas de gelatina na água
fria. Bata o açúcar com as gemas até obter um

creme esbranquiçado. Adicione o suco de limão
ao vinho e, em uma panela, leve ao fogo até
ferver. Junte aos poucos a mistura de gemas e

leve novamente ao fogo, sem deixar ferver.
Escorre e dissolva a gelatina nesse preparado.
Deixe esfriar completamente. Bata o creme de
leite e envolva suavemente o creme de gelatina.
Coloque numa fôrma retangular e leve à

geladeira até ficar firme. Dica: Se quiser, junte
numa panela 200 gramas de amoras com 8

colheres (sopa) de água e 1 colher (sopa) de

açúcar. Cozinhe até virar um purê. Deixe esfriar
e regue a mousse.

Sirva'Mousse de Vinho decorado
com uvas e hortelã

IN G REDIENTES

1 xícara (chá) de açúcar;
3 gemas;
150 mi de vinho branco;
400 mi de creme de leite;
5 folhas de gelatina branca;
água o suficiente;
suco de 1 limão;
uvas e folhas de hortelã a gosto.

Ensina teú filho no caminho que deve andar e, ainda quefor velho, não
se desviará dele. Provérbios 22.6

o provérbio "O que atenta para o ensino,
acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é

feliz". (Pv. 16.20), nos faz refletir sobre a nossa

vida. Quantas vezes caímos na tentação de
,

esquecer por alguns instantes os ensinamentos

recebidos para praticar um ato que, gera
dificuldades à pessoa que nos cerca? Temos

dificuldades para aprender a amar, respeitar, ter compaixão e estar

ENSINAR PARA VIVER

luz

comprometido com a vida das pessoas que nos rodeiam e que muitas

vezes nos fazem companhia e nos ajudam nas nossas dific�ldgdes.
Quem, até hoje hão sofreu alguma injustiça praticada por alguém

próximo? Quem nunca ficou decepcionado com a atitude de. alguém
que se envolveu em práticas ilícitas que. atrapalharam a vida?'

Temos muitas coisas a resgatar do ensino da fé, da esperança e

do amor que Deus nos quer dar para que tenhamos uma vida mais

humana. Mas de nada adianta buscarmos o ensino se o nosso coração
está endurecido e não confia neste Deus que, ontem, hoje e sempre,

quer estar conosco e nos conduz pelos seus caminhos que certamente

nos trarão a felicidade, hoje tão distante da nossa realidade.

Vamos praticar o ensino que nos desafia a caminhar e construir

relações amorosas e dignas que nos levem a confiar em Deus e

trazer de volta a alegria de viver.

PASTOR ANILDO WILBERT
. Paróquia Evangélica Luterana Barra' do Rio Cerro.

Ovos Nevados _

Preparo: Leve ao fogo as ameixas e

os 2 envelopes de adoçante com um

copo de água. Deixe ferver até fica

rem macias e reserve. Depois de es
friarem, desencaroce-as. Bata as ela
ras em neve bem firme. Coloque as 4

xícaras de leite no fogo; quando
começar a ferver, junte as claras

em neve às colheradas (sempre 2

colheres de cada vez) para cozi

nhar. Com uma escuma-deira vire

as claras para que cozinhem bem

dosdois lados. Retire as claras do

I:
INGREDIENTES:' fogo e coloque-as num pyrex. Em

seguida, dissolva: o envelope de
. 80 gramas de ameixa-seca; , pudim em meia xícara de leite frio
2' envelopes de Adocyl em pó; I!I ,e mexa bem. Meça o leite da coe-

11 copo de água;' ção das claras e, se necessário,
4 claras;

I
adicione o suficiente para

co.
mple-

4 xícaras (chá) de leite desnatado; tar 600 mi. Misture o pudim e fer
I envelope de pudim Adocy.l sabor
Baunilha; ! va durante. cinco minutos, mexen-

.

11/2 xícara (chá) de leite desnatado frio; .' do sempre. Despeje sobre as ela-

� I ras cozidas. Enfeite com as amei-
I�i��.d__e,snatad.o para com.pletar 60.0 ��_J
__ _�_, xas e leve para gelar.

POLÔNIA ATUAL
continuação .. ,

_ .

·CAUSASDAEMIGRAÇAO
.

Quando a imigração polaca começou no Brasil, não existia o Estado Polaco, somente a nação. A Polônia, após
ter sido um dos maiores países europeus nos séculos dezesseis e dezessete, foi invadido no século dezoito
pelos seus três poderosos vizinhos, Rússia, Austria e Prússia (Estado inventado por invasores alemães das
terras Ocidentais da milenar Polônia). A parte ocupada pelos prussianos compreendeu a Pomerânia e a

Silésía. Foram destas regiões que partiram os primeiros contingentes emlqratórios.As causas principais foram
as duras perseguições impostas aos polacos pelos invasores germânicos, como:

ProibiçãO da língua polaca nas escolas primárias, normais e secundárias. (Repetindo o que tinham feito no

passado)' .

.
.

Campanha sistemática para a "despolonização· dos nomes de acidentes geográficos, ruas, praças e até
nomes e sobrenomes de pessoas. (Gdansk virou Dantzig)
Proibição para os padres católicos proferirem sermões em língua polaca.
Forte censura da imprensa polaca
Venda obrigatória das terras agricolas dos polaca.
Essa campanha pela despolonização da população foi denominada de Kulturkampf.

Continua na prõx. edição

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

SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS!!!
PATRociNIO----------------- -I

VEJA '

Supermercado PAuLISTA

Kazmierski VErCULOS
370-4757 370-4909 370-'8086{370·9023
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IDiCAS DE BELEZA'

SÁBADO, 16 de'agosto de 2003

.O cuidado.que se deve ter com os

peelings caseiros
Muito se houve falar em tratamentos cosméticos

f
caseiros, realizados com produtos que usamos no' dia
a-dia, sendo que alguns até são eficazes, mas poucas
pessoas têm em mente os cuidados necessários para
evitar resultados indesejáveis como manchas na pele e

irritação.
Pasmem: a última moda, por exemplo, são os

peelings caseiros feitos com sal e vinagre. É isto mesmo:

com o sal, que possui pontas agudas que podem arranhar
a ,pele e o vinagre com alto teor de acidez que pode
provocar manchas na pele, se o mesmo não for retirado

completamente.
Se já temos a ciência, responsável> pela captação de

produtos na natureza pata estudos" análises e,

principalmente, testes que irão brie�tar sobre as

adaptações serem feitas para garantir os benefícios do
produto, por que então nos arriscarmos expondo o

corpo a riscos gravíssimos ?
.'

Os peelings comercializados ainda são os' mais
indicados porque possuem microesferas que não

agridem a pele e os ingredientes contidos na fórmula
são muito bem selecionados para evitar que provoquem
manchas na pele e com chances mínimas de irritar de

alguma forma a pele.
"A Cosmetologia busca na natureza o que tem de

melhor para adaptar e aplicar nos produtos de uso diário

para beleza, então melhor não interferirmos, pois ela

estuda, aplica, analisa e, portanto, sabe o que faz",declara
Dr. Marcelo Schulman, mas ter em Dermofarmácia �

Eficiência e praticidade
para os homens também

Ninguérp. duvida de que os homens são tão

vaidosos quanto as mulheres. A diferença é que eles
não tem muita paciência na hora de cuidar da beleza
e da saúde da pele .e, dos cabelos. Mas a Li�ha
Masculina VD 25, da Vita Derm, promete oferecer
todos os componentes básicos para os cuidados

diários, com apenas quatro produtos: Shampoonete,
Balm Pós-Barba, Desodorante e Colônia.

A grande vedete da linha é o novíssimo H.Vit, um
complexo de extratos vegetais calmantes e protetores
que combina alcazús, castanha do Pará,chicória, rosa
caneeira, Vitamina A, pr ó-v i tarnirra B-5 e

oligoelémentos de algas vermelhas. Tudo isso para
nutrir, oxigenar, hidratar, tonificar a pele � os cabelos.

Reunindo as funções de shampoo e sabonete, o
Shampoonete limpa e protege a pele, além de
controlar a oleosidade do couro cabeludo.

O Balm-Pós Barba tem ação hidratante,
cicatrizante e anti-sinais, oferecendo refrescância e

maciez a pele.
O Desodorante combina extratos naturais e

vitaminas proporcionando proteção e refrescância
durante todo o dia.

,

E tem ainda: a Deo Colônia VD 25, uma suave

combinação de notas bergamota, folhas verdes, flores
brancas, musgo de carvalho, e musk.

Tecnologia de Cosméticos e diretor-presidente da Vita
Derm.

Por que é importante esfoliar a pele?
Pele cheirosa, saudável e lisinha, com certeza é

sinônimo de bem-estar. Para obter estes resultados basta
recorrer ao processo de esfoliação (peeling) que
removerá a camada de células mortas da pele
proporcionando, assim, melhor penetrabilidade dos

princípios ativos que atuarão na pele deixando-a bem

hidratada.

O inverno é a principal época para realizar cuidados
estéticos deste tipo porque neste período a pele fica

'mais ressecada devido ao vento e ao' frio. Por estes

motivos devemos hidra,tar' melhor o corpo'
aproveitando, assim, a oportunidade de preparar a pele
para o verão.

Profissionais de estética recomendam que a

esfoliação seja realizada a cada 15 dias com um creme

que possua microesferas abrasivas. Este procedimento
garante uma pele sempre bem cuidada e pode ser feito
até em casa. Claro que com o acompanhamento de

um profissional o resultado será ainda melhor, pois o

mesmo conhece técnicas específicas e sabe associar

outros produtos que proporcionarão um resultado
ainda melhor, além de não custar muito caro.

O intervalo de 15 dias entre uma seção e outra deve

ser respeitado' porque' como o peeling remove uma

camada de células mort�s da pele, é necessário um

tempo para que toda' a proteção não seja removida.

o colorido do verão 2003/4
Tudo indica que a moda 2003/2004 será muito

democrática, com coleções abusando das t-shirts com

estampas em silk, muitos detalhes coloridos .. As camisas'
com estampas em decalque e bordados devem continuar

em alta. Outra vedete é o eterno jeans. Na foto, 0 jeans
Lei Básica recebeu lavagens especiais, foi lixado a laser e

suas wres são variações de azuis profundos. '

'

Missas
Sábado Domingo

17h30 - Matriz (Ordenação do Bispo) '07hOO - Matriz
18hOO - Molha(Missa de Festa) 09hOO - Matriz

19hoo - Matriz
10hOO � Molha (Festa)

NOSSAMENSAGEM

"O Todo Poderoso fez grandes coisas em meu favor"

Maria, a filha predileta do Pai, é a criatura que
atingiu a plenitude da salvação, a qual nós
também desejamos e esperamos na fé. Ela é a

Mãe que nos espera e nos convida a caminhar
sempre em direção ao Reino-de Deus. Seu corpo
transfigurado nos garante que a pessoa humana
inteira se salvará, que
os corpos ressuscitarão' A aio:
um dia. Na Eucaristia,

r-'---@------�'temos a garantia '

cotidiana de que a

salvação atinge o ser

humano todo na sua

situação real de vida, é
a certeza dos que têm
sempre em conta a lei
do Evangelho. Que os

Religiosos sejam sinais
dessa certeza e dessa

esperança!

TÁFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial

'Avenida Marechal Deodoro

da Fonseca, 429 • Sala 105

Ed. Florença- 1" andar
Fones: (047) 371·1910 e 275·3125

(4Iírculo
Italiarto'

Como avaliar um vinho

Aparência - a cor e a intensidade da mesma indicam a

idade e maturidade do vinho, a variedade da uva e até
mesmo onde ele foi produzido.
Aroma - o aroma de um' vinho pode nos revelar suas

principais características. Certos aromas nos dizem como

o vinho foi produzido: o aroma da baunilha, por exemplo,
sugere que o vinho foi amadurecido em carvalho.

Sabor - a essência de um vinho está no equilíbrio entre

a doçura e a acidez em relação ao peso do vinho (álcool
e extrato) e na persistência de sabores quando se prova.

Guardando o vinho
Garrafas de vinho devem ser guardadas na horizontal
e as .caixas devem. ser empilhadas pelo lado,
assequrando-se que as rolhas permaneçam embebidas
e assim inchadas e herméticas.
Caso a garrafa seja guardada na vertical, a rolha irá
'secar e encolher. Isto irá expor o vinho ao ar e causar

oxidação e estrago. Algumas horas antes de consurnie

ovinho, coloque o vinho na posição vertical para permitir
,que o sedimentos se aloje.
Vinhos bem antigos podem ser guardados com

segurança.
Uvas brancas que envelhecem bem: a Chardonnay, a

Riesling e a Sémillon.
Os tintos Cabernet

Sauvignon, Zinfandel,
Merlot e Syrah se

beneficiam com o

envelhecimento.
Muitos dos vinhos mais

baratos são. feitos para

:��: co�;����!�: 3711 -·822.2
em seis meses, tintos em, Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

dois anos.
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CORREIO DO POVO SE

�ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H 21 h. IVIVA ÀS �RlANÇAS - SBT -20:30�
SEGUNDA - Carla afirma para Luisa que está

pensando em transar com Victor, deixando-a

furiosa. Kiko incentiva Victor a transar com Carla'..

Laila se preocupa com o resultado do vestibular.

Luisa confessa para' Júlia que gosta de Murilo,
mas ainda não Conseguiu esquecer Victor. Manu

conversa com Leonardo, seu psicólogo. Orica e

Kiko não conseguem se entender e acabam

brigando. Maumau fica furlo so ao saber que

alguém mandou cartas para Kiko e Drica, e

acredita que seja armação de Thaíssa. Cabeção
e Maumau ,decidem uni, Vinícius e Daniela, e

pedem que Drica apronte no colégio para que
ele seja chamado na diretoria. Maumau recrimina
Thaíssa por ter.mandado as cartas. Beta sofre

de saudades de Solene. Paulo pede desculpas
a Daniela. Luisa afirma para Victor que ele não

pode transar com Carla.

AGORA É QUE SÃO ELAS -

18 H KUBANACAN - GLOBO 19 h

SEGUNDA. ' A diretora Caradura reúne os pais
para comuntcar que a escola encerrará suas

atividades e, por isso, devem providenciar a

transferência de seus filhos. Lupita, Emiliano

e as crianças conseguem que Gabi fique de pé
e caminhe. Maurício se surpreende ao ver a

filha caminhando. Gabi pede ao pai que não

feche a escola. Fabíola diz a Diamantina que já
não precisa fazer nada para separar Lupita e

Emiliano. Maurício vai tê. a escola e comunica à

diretora Caradura que vai retirar os móveis da

escola.

QUARTA - Victor olha para Carla, vê o rosto de

L�ísa e desiste de transar. Paulo comenta com

tutsa que vai entrevistar Daniela para uma

matéria. Maumau felicita Thaíssa por ela ter

conseguido unir Kiko e Drica, deixando-a feliz.
Carla acha que Victor ficou preocupado com ela
e o tranquiliza, dizendo que é melhor esperar
mesmo. Drica insiste para que Vinícius COloque
uma roupa bonita para ir encontrar Daniela.

Maumau avisa a Cabeção que eles' estão
devendo uma fortuna ae IPVA do agromóvel e

terão que abandonar o carro, Mônica não gosta
ao saber que Helena, 'uma amiga sua, está a

fim de Bruno. Vinícius conversa com Daniela
'sobre Drica, mas não pinta nenhum clima entre

eles. Victor fica furioso ao saber que Daniela
vai dar uma entrevista para Paulo. Luisa

encontra um pacote de camisinhas na mochila
de Carla e pergunta se ela transou com Victor,

SEGUNDA - Tintim afirma 'para Vinícius e Fátima

que está muito decepcionada com os dois. Juca
reconhece que Rodrigo tem se comportado bem
e concorda em dar mesada para ele. Vanuza
manda Brur(o não 'falar sobre os' pegas para
ninguém. Tintim proíbe. Djalminha de acobertar

Fátima e Vinícius. Joaquim descobre que Bruno
mentiu quando dizia que estava indo ao

..
psicólogo. Bruno gàrantea Silésio que não

participou de pega nenhum. Fátima tenta

argumentar com Tintim que ela e Vinícius não
são irmãos, mas Tintim não lhe dá ouvidos.
Vânia fica furiosa ao descobrir que Pedro entrou
com uma ação de divórcio contra ela. Antônia

sugere 'que Léo volte ·a morar com ela para

ajudá-Ia a cuidar de Bruno.' Rutinha se espanta
ao saber que Van Van prefere ver Vitória
sofrendo- a revelar que ele rião é filho de Juca.

Tintim implora que Vinícius se afaste de Fátima.
Antônia vai até o escritório de Juca:

Até O

fechamento
desta edição os

capítulos não
haviam sido
editados

SEGUNDA - Helena se surpreende quando
Lucas comenta que Luciana sabia que Fernanda
estava no carro com Téo. Lucas exige ver o pal
e quer que Salete possa visitá-lo também, o

que desnorteia a mãe. Inês não deixa que
Salete vá ao 'hospital. A menina ouve Q rufar de

asas e conversa com o anjo. Marta sugere que
Cláudio saia de casa também e vá morar com

Gracinha .e os sogros. Hílda marca a operação.
Margareth oferece dinheiro para Rafaela· se
afastar de Clara. Diogo abraça Luciana,
consolando-a. Rafaela garante que a única coisa

que deseja é Clara, a quem ama. Margareth
dá-lhe uma bofetada. Luciana e Diogo relembram
o passado. Téo não reage aos' testes. Luciana

avisa Helena que Téo está entrando em coma.

César se prepara para operar Téo. Hilda,
Leandro, Santana distraem Lucas, a pedida de

Helena. Salete acorda sobressaltada e sorri.
Fernanda mexe levemente a mão.

QUARTA - A secretária de Samuel avisa que já
chegaram os meios de comunicação que vão

divulgar a manifestação das crianças.: Samuel
pede à secretária que ligue para a diretora
Caradura e para, a professora l.uplta. Samuel,
furioso, recebe as crianças diante das câmeras
de televisão. As mães descobrem que seus

filhos estão em greve de fome. As crianças
explicam a Samuel por que fizeram a

manifestação. Lupita e Caradura se

surpreendem ao ver os alunos no escritório do

Sr. Samuel. .

SEXTA - Paulo afirma que Carla terá que namorar

menos até que suas notas melhorem. Carla
acusa Luisa de ter armado aquela situação.
Maumau avisa a Cabeção que eles terão que
abandonar o carro de novo. Luisa garante a

Carla que não fez nada. Helena e Bruno se

paqueram, para irritação de Mônica. Kiko se

preocupa ao se dar conta de que não pode
mais ficar com nenhuma menina. Carla pede
que Victor freqüente sua casa, já que ela não

pode ir à dele, mas ele avisa que não vai de

jeito nenhum. Cabeção convence Mariana a fazer
aulas de culinária com Vlnlcius. Bruno pede
Helena em namoro e el" aceita. Kiko 'dá bola

para uma menina.

QÚARTA - Vitória. avisa que veio se encontrar

com Léo. Antônia pergunta a Vitória se ele a

perdoa, mas ele afirma que a atitude dela foi
covarde. Juca confessa para Sofia que acha

que nunca mais vai perdoar Antônia. Fátima

avisa a Vinícius que planeja enfrentar Tintim e

Honório. Vitória convence Léo a não desistir da

candidatura. Elis e Rais sa ficam chocadas,
quando percebem que Karina e Djalminha
dormiram juntos .. Neném revela para Joaquim
-que Rodrigo é suspeito de ter participada de
um pega com Bruno. Fátima explica para Tintim

que já era apaixonada por vtntctus
: há anos e

que ele se amam de verdade. Elis avisa a

Djalminha que não quer mais Karina dormindo

em sua casa. Joaquim exige que Rodrigo e

Pâmela revelem onde estavam na noite do

acidente. Rodrigo afirma que eles estavam no

motel e Pâmela confirma.

SEXTA - Léo e Vitória planejam o início da

campanha. Rodrigo afirma para Juca que
roubaram seu carro e, portanto, não .poderào
fazer à perícia e ver se' ele é envenenado.

Ximena incentiva Silésio a não desistir das

investigações. Pedro pede Sol em casamento.

e ela aceita, Rals s a chora.de saudade dos

'pais e Luiz Felipe a consola e lhe dá um beijo.
Maria Clara fica com ciúmes. Elis garante a

.Karina que não é contra seu namoro com

Djalminha, mas não quer que ela durma em

sua casa. Hugo fica chateado por Elis dar

importância demais ao trabalho. Bruno não se

entusiasma muito com a perspectiva de voltar

a andar.

SEXTA - Estrela sonha com o pai e ao acordar
diz à mãe que quer morar no Canadá. O Dr.
Fernando tranqüiliza Meme ao dizer que Marcela
está fora de perigo e que o bebê nascerá sem

problemas. A diretora Caradura avisa a

professora Lupita 'que Marcela já não corre

risco de vida. João chega' ao hospital e o Dr,.
Fernando o coloca a par do que aconteceu.
João comenta Com o médico que não conseguiu
trabalho no inteirar. Fàbiano e Adriana, vizinhos
da escola, procuram a diretora par" reclamar
de uma infiltração e se assustam ao ver

strnonlnha.

OS RESUMOS DOS CAPfruLOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇASEM RJr\ÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS
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I NTOS
•

1/8
Gabriela Luísa dos Santos
Eduarda Aparecida Cappelin
Yasm i n da Rocha da Silva

2/8
Luciano Junges Baumann

3/8
Stefany Camargo daSilva
Todt

Andriely de Vasconcelos Silva
Gabriela Rodrigues Dias

Taynara Rita Rosa,

4/8
Érica Heliosa Coelho
Gabriel Tironi Kraiser
Laura Cristina Schwarz
Leonardo Caetano
Séruhe Emelly Abrahão
Lauro Antonio de Souza
Eduarda Cipriani Cardoso de

,

Oliveira
. <;-

5/8
Sabrynna Ribeiro Diniz

Julia Helena Moeller

Jean CArlos I<ienelt da Silva

Felippe Schumann da Silva

6/8
Gabriel, Pottermaier
Gabriela Zenni Estevão Porto

Gabriella Miriam Boettger
Ana Júlia ,Coutinho

7/8
Clara Helena Loose

Rian Henrique Alves Pereira
Kaue Gustavo Cardoso
MAchado

Nikoly Karoline Gomes

8/8
Bruno Krueqer da Mota Daren
AI isson Fel ipe H errmann

Rafael da Lima Corrêa Silva
Gabriella Bini Prada

9/8
Alexa Evine Gonçalves
Jean Henrique Rieguel

,11/8
Bianca Moura de Prado
Ana Maria Ricardo
Willian Petry
Gabriel Tomaselli

12/8
Douglas Luan Goltz

•

Fotos: Divulgação

Guilherme
Montibeller
Neitzel

completou um

ano dia 12. Os

pais Julia e

Eduardo, além
dos avós 'e
bisavós
desejam muitas
felicidades

Na
passarela ... a

princesinha
Nicóle Kraisch
l.unelli,
desfilando
charmosamente
para a página,
com a tina de
leite

No dia i3 de agosto o pequeno Gustavo
Tironi completou um mês de vida, para a

alegria dos pais Airton e Letícia, dos
padrinhos e dos avós

A gatinha
Nyka,ella .

Mayara Rosa

completou
11 anos

ontem. A
mamãe e

todos os

familiares
lhe desejam
muuuuitas
alegrias.
Parabéns!

Adrielly Jochen completou 3 anos no dia 14
de agosto. Muitas felicidades também aos pais
Aldo e Adriana, contentes da vida com a

passagem da data

O gato de olhos azuis Kevim Kauã
Hanemann deixou os pais Fábio é
Letícia felizes da vida, pela passagem
de um mês de vida, no último dia 30

Luana
Caroline
Francener

completa
nove anos no

dia 18 de

agosto. A
mãe Celi, o
pai Amatildo
e o irmão

Tiago
desejam
muitas
felicidadeS

Tcharla Taís
Belmonti
completou
no dia 30 de
julho 'seu
primeiro
aninho. Os

pais Márcio
e Maria e

também os

padrinhos
Ari e Lúcia,
são pura
alegria!

I'

Hoje será batizada a fofinha Marya Eduarda.

Campregher, filha de Marcelo e Daniely. Os
avós Moacir e Márcia, e os padrinhos Márcio e

Cris desejam muitas felicidades Quem também deixou os pais
Sandra e Marzinho sorrindo de
montão foi Gustavo Decker Kroisch,
que completou um aninho dia 14 de
agosto

Sorteio

Mariana Gabriele de Andrade completou o

primeiro aninho no dia 14. Os pais Nádia e

Mauro, a dinda Nelsi e o tio Carlinhos

desejam muita saúde amor e carinho

4-

de estar na ",04•
Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolod!.!lli@netuno.com.br

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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POR VANESSA RA
vanessactg@jg.com.br

El www.ctJ:com.brctÜ@netuno.com.br.

Baile com conjunto
"Balanço do Tchê"

REFLEXÃO •••

"Procure
ser um

homem
de valor, em

vez de

procurar ser
.um homem

de

Mometos do Baile que aconteceu no.último dia 9/8, 'no
eTG Laço Jaraguaense 'coft1'o, conjunto

"Balanço do Tchê":

"

sucesso

(Einstein)

Bombas e
Bicos Injetores
Direção Hidráulica

ii 310-2515 - 310-2562
-------

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

'8'.: 1

Indústria e comércio de madeiras

312-0280

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

DEMARCHI
[AJAÇA�;º"='gill VA,�,��JQJ Carnes especiais:

MARRECO, JAVALI,
COELHO
E OVELHA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FORUM DE LíDERES
Quatro Jaraguaenses foram
escolhidos como líderes setoriais

para integrar o Fó'rum de Líderes

Empresarias da Gazeta Mereantil.
A eleição dos empresários D�eio
Silva e Eggon Joãq da Silva

,<metal-mecânico) e Vicente Donini

, e Wandér Weege (têxtil), aconte

ceu após a consulta junto aos

assinantes 'deste diário de negócios
e economia, Como integrantes do

F,órum de Líderes, os quatro em

presárlçs participam dos debates
e se posicionam frente às questões
econômicas e sociais de maior
interesse do' País.

WORKSHOP DE MODA
A Une r] 4:raz a consulto ra e

professora de moda argentina Laura

Novi!<, que apresentará ó mini

workshop com o tema "A criação de

'produtos têxteis voltada para "a

exportação", nos dias 20, 21 e 22

de agosto. "As empresas de pequeno
e médio porte precisam conhecer o

mercado .intefnacional, para
ingressarem' na exportação e

oferecerem produtos de acordo com
a preferência do cliente", coloca,
'Celaine Refusco, coordenadora do

curso ,de moda da U nerj. Para esse

primeiro workshop são oferecidas 12

vagas, Os alunos do curso de moda
da U nerj também terão a opor
tunidade de desenvolver a disciplina
Sistemas qe Moda com a professora
'Laura Novik, nos quinze dias que
ela estará em Jaraguá do Sul.

IYIQA EM JARAGUÁ DO SUL
Depois de 27 anos sem mostrar seu

trabalho na cidade, Moacir Moreira,
o Môa, realiza no Centro Cultural
de Jaraguá do Sul 'a exposição
"Véus do Tempo". A abertura do
evento foi ontem e a exposição
permanecerá até 18 de setembro e .

poderá ser visitada das 14 às 21

horas de, terça-feira a dorninqo.

AVES DE SANTACATARINA
O SESC traz ao Shopping Center

Breithaupt .a exposição Aves de'
Santa Catarina - Esculturas em

papel, do, artista plástico Carlos
Meira. A exposição mostra a beleza
e o color,ido dos pássaros catari
nenses representados através das
esculturas do artista plástico. A

exposição que está no primeiro piso
do Shopping <das 10hàs 22h, até o

dia 31 de agosto), é composta .pdr
15 quadros que representam várias
aves encontradas no território
catarinense.

SÁBADO, 16 de. agostq de 200

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

SAN SEBASTIAN LoUNGE
E HOUSE FRIENDS

C Inaugurou em grande estilo, no último dia 8, a loja
direcionada ao público feminino Arremate. Na foto a

proprietária, Fabiana Karsten (D), Alyane Karsten,
proprietária da confecção Arremate e Anna Paula C. da

Silva, também proprietária da loja.

Fotos: Divulgação

Os Promoters do Barcelona, Flávio Narloch (Pepe) e Cleiton

Castelhano, prometem para o dia 22, dois eventos conjuqados
com um único objetivo: Ajudar pessoas especiais. A partir das
20h e até às 24h, no Hotel Saint Sebastian Flat, acontecerá o

Saint Sebastian Lounge, um evento somente para convidados.

Após este evento, todos serão convocados a se dirigir ao
Barcelona, onde, estará tudo preparado para a Festa House

Friends, onde pessoas importantes serão os astros por uma noite.
Os djs serão nada menos que alguns desses convidados, pessoas
conhecidas da cidade. Você não pode perder! Parte da renda
deste evento será destinada a Apae e a AMA.

'

II Janice Breithaupt e a filh� Zéli� B. Janssen.

Janice, complementou o sucesso do'
Suplemento Especial Conteúdo, lançado pelo
Jornal CORRE�O DO POVO, com suas

indispensáveis dicas de etiqueta

O Casal Renato e

Heidi Benhke,
comemorou no

último dia 10, o
4° ano de sucesso da
Academia Impulso

Horst Baümle Horst Baümle

[I Waldemar Behling, Marcia MarcaUo, Dietrich Hufnüessler e Ivo
Evald que recebeu o prêmio Mérito Logista oferecido pela CDL11 Sigolf e a esposa Cacilda schünke, socialmente

Clinúll �i CiJ'UJ'(/ill ]JúistÚIl
, tstitÚll i 7Ci1'"J'/�b""
7)'1'. ;fl€%al1�J'€ JO€�I1€J'

�-.....
C�t59S9

- Centarls

telefônicas
,

- Telefones sem fio
E convencionai

-Fax e Bina
- Portão
eletrônico

'

- Porteiros e
Interfones

- Consertos E

instalaçÕES

(47) 422-2105 ou 433-4020
,

dr.werner@uol.com.br

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

ESPECIAUSTA EM
ORTODONnA

E ORTOPEDIA FACIAL

275 ..2006'
R: João PI(olll,-15�· Centro· uá do Sul
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•

•

IMO.liuLlÁRIA

Ai\ ,L,.",a'cll!

www.parcimoveis.com.br

•

•

Conheça as Im.obil:íárias·· . .. . .

•

Procurar imóveís·l>elo. endereço:r�------�--------'------

Endereço:
(Irltorme uma palavra-chave que taça parte elo

endereço)
o
E
<ll
ro
tU

•
U

<ll
Cf)
Cf)
<ll
'O

• Cf)
o
'u
c
,:;,
c
tU
Cf)

0.,

Cidade:

Procurar imóveis no. empreendimento.:
Nome: [.��--==��--=�===�:=�] II

I
PrOcurar pelo. Código.:

'---__ II...__ ____,II
•

Fale Conosco·Anuncie Seu Im6vé� .. ,

&
PIAZERA
I,*?t#.�•.d

•

............ (: .

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

dezenas de corretores trabalhando na oferta de seu imóvel.

• Veja como funciona o sistema de vendas Parcimóveis
• Anuncie Seu Imóvel

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

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

•

TELA DE CONSULTA DOWEBSITE DA PARCIMÓVEIS
•

..... l..

•

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

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

õ

»,
JJ

»

s:
m
z
m
(j')
o
"'"
"'"

.IHi11180VIII - SI3AQVIII NOS1IA - lnS\ll:Il:I\l8 \lIHi11180VIII - SI3AQVIII10SSI;Il:II8 - SI3AQVIII \ll.l:I38 - 3A\lH8 \I \lll:I'y'11180VIII - SI3AQVlJI l:I\lVlJll:I\lVII - SI3AQVIII OH8N\ll:I

•

No conforto e segurança do seu lar e trabalho você terá acesso a centenas de ofertas de

imóveis para VEN.DA E LOCAÇÃO em Jaraguá do Sul e região, inCluindo Guaramiriin,
Massaranduba, Schroeder e Corupá .

•

â

o
J:
Ü
z
«
a:

IU083N3V11 \lll:I'y'1118 •
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Cód. 1170 - Casa em al
venaria com 1 02,00m2 - •

02 quartos - 01 bwc -

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

randa - Terreno com

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

{?�
Associação das lmoblllâtias

em alvenaria com 93,00m2, terreno com
497,00m2. Valor R$ 35.000,00 (Aceita
casa até R$ 20.000,00)

�;;;;������;;:= ...,..;.. ._...J

" ------.-----'---1
I
I
I
I

Amizade - Ret. 70 - Casa em alvenaria
com 140,00m2, terreno com 624,OOm2. Va
lor R$ 41.000,OQ. (Aceita casa até R$
20.000,00) ,

�;;;;;;;;;;;;;;;;�� ...J

� --.-----------..,

Estrada Nova - Ref. 33 - Br 280 - Entrad�
para o Rodeio- Uma casa de alvenaria c0rTl
114,00m2, sendo 03 dormitórios e demais
dependências, terreno com 430,00m2. Valo�
R$ 45.000,00. Aceita-�e carro até R'10.000,00,

�������� .-------...J
r------�--------------..,
Barra do Rio Cerro - Ref. 36 - Terreno. fazendo frente em 28,00 com a Rua Bertra

I Weege a área total de 7.500,00m2, qom uma casa em alvenaria de 1 OO,OOm2. Valor R$ I
140.000,00. (Aceita-se c/ parte de pagamento carro, casa, apto. ou terreno).
L� � ...J

: .�����I.�.?� .Po?�? CADERNO PARC1MÓVE IS ��.��.�?:.:?�: .����t.o. ?:. �?.o.3

•

Umaparceria correta.
,

CRECI 820-J

•

ranchotâparclmovels.corn.br

VENDE-SE
POÇO GRANDE - GUARAMIRIM

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

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

•• •

rg)JRANCHO
(gIMOVEIS

MARI·MAR IMÓVEIS
E-mail:marimar@parcimoveis.com.br

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. 1 077 � Apartamento com

142,46m2 - 02 quartos - 01 suite
- 01 bwc - sala de jantar e sala
de estar - lavanderia - sacada -

garagem - Rua João Maluta
Junior - Lateral da' Rua 28 de

Agosto Apto 01

R$1 00.000,00 - Negociável com
apto em Joinville.

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

Rua dos Atiradores -

R$25.000,00.

VENDE-SE
AVAí - GUARAMIRIM

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

suíte - 03 bwc - churrasqueira - copa - cozinha - jardim - lavan
deria - piscina, sala de estar - sala de-jantar - varanda - Terreno
com 366,00m2 - Rua Plácido Afonso Raussisse - R$80.000,OO.

.

VENDE-SE
RIO BRANCO - GUARAMIRIM

Cód. 1091 - Casa em alvenaria caril 96,00m2 - 02 quartos - 01
bwc - 01 garagem - cozinha - lavanderia - sala de estar e sala

de jantar - Terreno com 746,00m2 - Rua Verdolino Camer -

R$40.000,00 - Aceita négociaçao com apartamento em Jargua
do Sul.

Cód. 1173 - Terreno
com 360,00m2 - lnfra
estrutura completa -

(12mx30m) - Plano -

Rua 'D' - Loteamento
Jardim Santa Rita -

R$12.000,00 - À vista -

Ou Entrada R$6.500,00
+ 32x R$219.60 .

CENTRAL DE VENDAS

Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro
GUARAMIRIM - SC

• • •

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

14hs às 'tõhs. Aos sábados: 8hs às 12hs.

• •

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

Novidade!
Fizemos parceria para melhor atende-lo, oferecendo os serviços de:
*

Proj. Arquitetônico; * Desing de interiores; * Hidra Sanitário; * Elétrico
Residencial; * Preventivo de Incêndio; * Desmembramentos e medições de
terras;

*

.Regularização de Obras;

Isabel Tascheck

Arquiteta e Urbanista
Crea 061734-0

- r
- -.-. - - - - ----

..,
Três Rios do Norte _ Ret.. 37

I Com área de 23.400m2, com 50% I
.. I plana.com nascente de água. I

I
Valor R$ 53.000,00 IBarra do Rio Molha - Ret. 07

I - Com. área de 45.000m2, com I
I duas casas em alvenaria; pos- I.

sui lagoa de peixe, nascente de

I água, riacho; reflorestamento de I
I eucalipto. Valor R$ 75.000,00 I
(Troca-se por casa).I Schroeder - Ret 71- Com área I

I de 27.S00,00m2, pussui uma casa I
I
em alvenaria, plantação de pal- Imitos. Valor R$ 50.000,00

L ...J

ALUGUEL:.

r--------..,.

I
• Apartamento com suite mais um Idormitório e demais dependênci-•

I as. Valor do Aluguel R$ 550,00 I'
L pfmê� ...J

Benjamim G. Magalhães Jr.
Engenheiro Civil

Crea 039.088-7

SOBRADOS:

r--------:1

I I
I .1
I I
I .1
I I

II Ilha da Figueira - Ref. 80 - Com IIárea de 200,00m2 e terreno de

I 375,00m2, sendo 04 dormitórios, I
I 01 suíte e demais dependências. IValor R$ 65.000,00.
L'--- .J

CASAS:
r---------..,

I Barra do Rio Cerro
c Ret. 26 - Casa IMista, com 02 dormitórios e demais

I dependências. Valor RS 24.000,00 I
I Vieras - Ref. 83 - Casa de' Alvena- I
I
ria com 65,00m2. Terreno com I'2.453,00m2. Valor R$ 25.000,00.
L ...J

��������r--------------,---I.

I
Schroeder I" Ret. 81 - Casa emalvena- I
ria com 19Q,00m2, terreno com 450,OOm2•
Valo� R$ 28.000,00

. I
t

.... ioI-- - ...J

��������---.----.-----..,
I

Barra do Rio Cerro - Ret. 79 - Casa
I
I
I

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

Próx. Recreativa Marisol

TERRENOS:
r------------..,
Vieiras - Ret. 13 - Com área de

600,00m2 próx. a creche. Valor
R$ 25.000,00 (negociáveis).
Barra do Rio Molha - Ret.
11 - Lateral da Rua-Ana Zacko,
cf 774,00m2, na Rua Frederico
G. Schimitz. ValorR$25.000,00.
(Aceita-se automóvel como

parte de pagamento).
Baependi - Ret. 50 - Com área
de 11.1 03m2, próx. a Metalurgica
Trapp, a aproximadamente
800m da Rua Pref. Waldemar
Grubba. Pussui casa e rancho
de madeira; lagoas de peixes.
Valor R$ 170.000,00
Schroeder I - Terreno com

600,00m2• Valor R$ 10.000,00

L (Aceita-::.parcela�nto) ...J

•

•

•

•

•

I Vila Lenzi - Ret. 48 - Co�
I área de 74, 17m2, 03 dormítóri]
I os e demais dependências. vallar R$ 50.000,00
L -'- __ ...J

•
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DÊ ESTA SEGORflttCA PARA SOA FAMíLIA.. '� .
,

õiêfõ Segaro
•

'" 01 suíte, 02 dormit6rios
,. Sacada com churrascpeira
� 01 ou 02 vagClS de garagem.
'" Salão de festas-

.

� Ploy-ground
.. L�alízaçõo, Vila Nova
*J_ondares

,
.

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

RIF. 604 NOVA BRASILIA -Insn totalmente
reformada, c/ 1 suíte, 2 dorm. e demais
dependências, 143m2, terreno c/456m2,

RS 90.000,00
BAIPINDI- Casa na Frederico Barg, terreno com

337,50m2, RS 30.000,00

, Schroeder -casa Rua Pedro Hong, c/275m2, RS
90.000,00

Rei. 3801- CENTRO - APTO EO, MÔNACO - no 2' andar,
e/2 dormitórios, sacada, saliio dé festas, playground, ótima
localizaçiio. Pagto com entr. e pore. em 24x

APTO DE03 DORM" NA RUA JOAO PLANINSCHICK, 1045 ID. MATHEDI
, SALA COMl. - CENTRO - AV. MAl. DEODORO DA FONSECA, 1085 SL 04 C/ 390M2 (ESQUINA)

SALA COMl. - CENTRO - ÀV. MAl. DEODORO DA FONSECA, 1085SL 01 C/55M2
SALA COMl. - CENTRO - AV. MAl. DEODORO DA FONSECA, 1594 SLS 6-10-12-14 PROX. MACOL
SALA COMl. - CENTRO - RUA: ·JOÃO MARCATTO, 265 SALAS 2-5-6-7

.

SALA COMl. - CENTRO - RUA: JOÃO MARCATTO, SALA 407 - 4 ANDAR - ED. TOWER CENTER
SALA COMl. - CENIRO - RUA: PRESIDENTE EPITÁClO PESSOA, 540 SALAS lo. ANDAR

.

SALA COMl. .: CENTRO.' RUA: VENÂNCIO DA SILVA PORTO, 21 SALA 04 E lo A�DAR
S�LA COMl. - BAEPENDI - RUA: 8ERNANRDO DORNBUSCH, 630

• OTIMA SALA PARA CONSULTÓRIO - NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 637 SL 03 E SL 04
CASA COML - ÓTIMA PARA CLlNICA - ESCOLA - CENTRO EDUCACÃO INFANTIL - OUTROS

, NA �UA: CEL. PROCÓPIO GOMES DE DL/VElHA, PROX. POSTO PÉROLA
GALPAO COM 270M2 NA RUA GUSTAVO HAGEDORN, S/NR - VILA LENZI
GALPÃO COM 300M2 NA RUA JORGE CZERNIEWICZ, 1120 C/ AMPLO ESTÀCIONAMENTO

BAIPENDI- Cosa na Fritz Bartel, com 217m2,terreno
com 548m2 RS 170.000,00

CENTRO - Ed. Klein, Ruo Bariio do Rio Branco, sala
comercial c/; 53,50m2• RS SO.OOO,OO aceita
imóvel de nienor valor

CENTRO - Rua Felipe $ehimit, prédio comI. e res. c/
.

440m2• RS 230.000,00

-Ref.26S0
loteamento

Zonghelini
terreno de
esquina com I

425,00. Valor
RS 11.000,00. VILA LENII- Reei. 2404 terreno

próximo Escola Giardini Lenzi com
892,OOm2. Valor RS 27.850clestrada

+ parcelamento.

VOCÊ'PODE TERUMA
BELAVISTA

•

� �;Q U I T .(f �

.IlN.Il .!l. P.j:llZU

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

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

aconstrutora. Ótima localização

IMPERDÍVEL
Casa Comercial com 96,00m2 de área

construída, 03 bwc, terreno de esquina
com 450,OOm2. Panificadora totalmente
montada, com equipamentos novos, amplo
estacionamento, com estrutura para

pavimento superior.RS 55.000,00
Aceita carro, casa, terreno,' chácara e

parcelamento.

CENTRO - Centro comercial e residencial, de alv., c/ 1

opto c/ 1 suíte + 1 qto e demais dep., e salas comerciais,
c/ 430,65m2 e terreno de 759,72m2• Com mais uma

residência no terreno. Loealizaçiio prôx. Terminal
Ródoviório. Valor a combinar.

RAU - Cosa c/140m2, terreno c/300m2. Rua
Anton Frerieh. RS 65.000,00

Vila Lenzi - Rei. 2403terreno próximo •

Escola Giardíni Lenzi com 671 ,OOm2. Valor
RS 23.450,00 cl entrada +
parcelamento.

•

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

Fone: (047} 275-1594/PLANTÃO DE ��VENDAS" 9965-9934
•

CRECI612-J -------
•:. • • •

se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO
CADERNO PARCIMÓVEIS ��.��.�?:.:?��.���:t.o.�:.:�.

CENTENÁRIO - sobrado em alv.,
c/190m2 e terreno c/420m2, parte
superior c/ 5 qtos, 3 salas, coz., lav.
R$ 80.000,00 negociáveis.

•

�-�-:.:�:�:_.:-:., :.>.,

CENl-ENÁRIO - casa de alvenaria,
c/3 qtos, 2 bwc, sala, cOZ., lav.,
dispensa, piscina e churrasq.

R$ 100.000,00.

CASA LOCAÇÃO - BARRA -

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

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

cca.., demasi dep. R$ 100.000,00

- c/2 qtos, 1

sala, sacada,
coz., bwc,
lav., área de
87m2. R$

,

20.000,00
e alvenari��' c/ 3

qtos, 2 salas, coz., bwc, lav., garagem
R$ 45.000,00.

BARRA - Lot. Casa Nova, 335m2•
R$ 12.000,00 ou

'

R$ 5.000,00 + 36x
R$ 250,00 .

CENTENÁRIO - terreno,

esquina 687m2 Próx. Weg II.

R$ 35.000,00
•

BAEPENDI - Casa em

alvenaria cf 4 qtos, 2 salas,
eoz. lov. garagem e terreno

cf 195m2. Terreno cf
1580m2• Rua Domingos

Sanson.
R$ 195.000,00

BAEPENDI - terreno 392m2.,
.

munido. Rua Carlos Mayer.
R$ 30.000,00.

Chácara, localizada na

Barra do Rio Cerro cf
75.000m2 e casa de alve

nana.

R$ 65.000,00
NEGOCIÁVEIS

BAEPENDI - terreno 360m2.
R$ 22.000,00 negociáveis

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

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

R$ 62.000,00 + parco
-R$ 249,00 SD

R$ 13.000,00

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

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

CENTENÁRIO -

terreno Jordirn
Francisco, esquina
450m2 Próx. Weg II.

R$ 26.000,00

VI LA RAU - cf 3 qtos,
2 salas, coz., bwe, lav.,
ehur. e gar. terreno c/

570m2• R$
55.000,00

GUARAMIRIM - terreno

no centro, çf 9.538m2 .

R$ 250.000,00

VILA BAEPENDI -

terreno cf 585m2. R$
35.000,00
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IMÓVEIS

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

Cód. ll67 - Centro -

Casa alvenaria com 4OOm2-

terreno 1.cioom2 - 01 suíte + 05

quartos e demais dependo Com

05 vagas de garagem.
R$ 3OO.000�OO-

aceita trocapor 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,(;)0

Cód.1177 - casa alvenaria
130 m2 - Chico de Paula -

03 quartos e demais

dependo Lot. Corupá - R$
32.000,ÕO

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
48b m2 R$ 10.000,00 ou R$ 1.000,00

entrada + 84x' de R$ 220,00

Cód. 3119 - Terreno com 17. 788,7� .m2-
Rio da Luz (próx. ADV Aurora) -

R$ 450.000,00 - Estuda Parcelamento.

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

R$ 85.000,00 - permuta imóvel menor valor.
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RUA ANGELO RUBINI, 1046
'376-0015
ba rrasul@netuno.com.br

SAO LUIZ - Sobrado com 504,00m2, terreno

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

234,OOm2, 4 BWC, piso superior com 270,0\)m2,
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$ 20.00Q,00.

JARAGUÁ 99 - casa alvenaria e/torro madeira

150,00m2 -terreno c/ 485,00(20x24,25), 4qtos,sala,
copa/coz.Bwc, lavanderia, garagem despensa, toda
casa com piso cerámico, murada-Rua Leopoldo Augusto
Winkler. s/nü - R$ 55.000,00 - aceita carro. até R$
10/12.000,00 modelo galou corsa, fiesta

- sobrado semi-aca a o c

234,00m2. terreno com 405.00m2 (13.50x3o'.OO), piso inferior
com 138,OOm2, garagem, sala de estar. copa, coz, lavanderia,
BWC, churrasqueira, totalmente pronto, toda murada e parte
superior 96,00m2, c/03 qtos, sendo uma suíte, sala, BWC

social, Rua 522 s/Nome, R$ 70.qoo,OO- aceita carro até R$
10.000,00 ou terreno comercial ou casaatê R$ 35.000,00.

JARAGUÁESQUERDO-casa alv. c/217 ,00m2 com léjje, terreno
c/600,OOm2(18x33), uma suitemm closet,mais &!tos, BWC

social, sala, copa, cozo sala, deN, despensa, salão de festasc/
churrasqueira e BWC, garagem para dois carros, piso de ardósia,
cerànco.eqíosc/cerpê,murada, rua João Carlos Stein, 1237, R$
85.CXJb,OOquitadaouR$ 68.CXXi.l,OOmais 203 prestaçiies deR$
226,89� naCEF, cujo saldode\€dornestadataédeR$17.ooo,OO
-aceitacasaatéR$ 40.000,00, desdequeo1Brrerotenhamais de
1.ooo,00m2

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

madeira. terreno 368,92m2(15,03x24,57), 3qtos.
sala, COP<l. coz BWC, garagem, varanda, piso
termico, 50% do terreno murado, árvores frutíteras ,

Rua 1067 - defronte estádi� Cruz de Malta - R$
32.000,00 ou R$ 20.000,00 entrada saldo

6x2.500,00, aceita carro até R$ 10:000,00,;erreno
até"R$ 15.000,00, na Barra, São Luis ou

irnédiações.

,.

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

churrasqueira com são de festas, lavanderia, piso
cerâmico, toga murada - Rua Euzébio Depouy, 169,
R$ 75,000,00 - aceita carro até R$ 20.000,00 ou

casa até R$ 50.000,00 como parte de pagamento
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Ed. Hortencia com 3 quartos,
sala de estarjjantar, cozinha
e lavanderia com 1 vaga de

garagem. R$'70.000,OO

Casa na Barra do 'Rio Molha em

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

demais dep. edícula salão de
.festa, piscina, Terreno com

800m2, com frente p/ 2 ruas,

Valor R$ 175.000,00

Rua Luis Picolli - sobrado

cl 270m2, cl 1 suíte + 2

qtos, sala de estar I jantar
I íntima e demais

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

apto menor valor como

parte do pagto.

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

Condomínio Residencial SunFlower
- Rua José Emmendoerfer (Prôx,
Marechal) - Aptos. nº 101, 106 e

305, c/ 123m2 � suíte + 1 qto. e

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

R$ 1.050,00 corrigidas pelo Cubo

VENDE
OU

ALUGA
(próx. Justiça

Federal) - Rua Adolfo

Sacani, 36, apto cl
suíte master + 2

qtos, dep. de
.empregada e demais

dep., 2 vagas de

garagem.
Aluguel R$ 1.100,00Ed. Dom, Lorenzo - Apto 102, c/

suíte + 2 qtos e demais dep, Rua

Leopoldo Malheiro, 1 vagas de

gar., c/ acabamento em cerãmiea.

R$ 107.000,00.

SÃO LUIZ-terreno cl 364m2• Rua
Arduino Pradi. R$ 25.000,00

APARTAMENTO - cl 3 qtos e

BARRA DO RIO CERRO - Rua' demais dep. Rua Arthur

Pedro Winter, cl 390m2• R$ Guinter,225. R$ 52.000,00
20.000,00

BARRA DO RIO
CERRO -

sobrado el 3
suítes e demais
dep.
R$ 140.000,00

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

•

í
- -

�CAÇÃO RESIDE��
- -

i
, .

,
,• Vila Lenzi - apto Rua Antonio Carlos Ferreira"
950, c/ 2 qtos, s/ garagem. R$ 200,00 _

,. Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) - Rua'
'Adolfo Sacani, 36, apto c/ suíte master + 2 qtos,e demais dep. 2 vagas de garagem. A partir de

'R$1.100,00
'

,
,• Casa alv. (São Luis) - Rua Tereza A. Hrusehka, ,c/ 1 suíte c/ hidra. + 2 qtos e demais dep.Rs

-

'450,00 ,
,. Ed. Vila Nova - Rua Guilherme wackerhagern,
c/ 03 qtos e demais dep., eoz mobiliada, R$
'430,00

.

, ,
,. Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, c/ Suite +,
2qtos, dep. empregada, R$ 800,00
,. Ed. Maguilú (Centro) - Rua Proe. Gomes de'
,Oliveira. Apto c/ 02 Quartos e demais dep. c/'
garagem. R$ 300,00

\

,. Apto c/ 02 qtos é demais dep. Rua Guilherme'
,Hering, 70, próx. Angeloni. R$ 350,00 ,
,• Ed. MagnÓlia-cen.tro-Rua do Terminal ROdOViário.,Apto c/ suíte + 1 quarto e demais dep. R$ 480,00

,. Ed. Antúrio (Jaraguá Esquerdo). Rua Eleonora',
,
Satler Pradi. Apto c/ 2 quartos e demais dep., c/,garagem. R$ 380,00 '

,. Ed, Amaryllis (Vila Nova) Rua Ângelo Torinelli,

'78. Apto c/ suíte + 2 qtos e demais dep. c/,garagem R$ 450,00
,. Casa alvenaria, (Vila Lenzi - próx. Piermann) - Rua'
'Adão Norosehny 172, c/ 3 qtos e demais dep. R$,380,00
,. Casa alvenaria (Guaramirim- próx. Casan) - Rua' -

,João Batista Olinger, c/ 3 qtos e demais dep. R$,450,00
"

,. Sobrado no 1º andar (Estrada Nova) - Rua Luis' -

,Pieolli, 186, c/ 3 qtos e demais dep, R$ 320,00,• Ed. Eriea (Centro) - Rua Guilherme Hering, 70,
'c/ 1 qto e demais dep. R$ 300,00

'

,
,. Casa madeira (Vila Nova) c/ 3 qtos e demais,dep. Rua Martins Stahl. R$ 360,00
,. Casa alvenaria (Centro) e/4 qtos e demais dep.]
,e 2bwe. Rua José Ershing. R$ 600,00 ,
, LOCAÇÃO COMERCIAL ,
,. Ed. Bárbara .. R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas, , ..

c/40m2, 1Q andar ,- R$ 400,00
,. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas, ,
,cf 40m2, 22 andar - R$ 350,00 ,
,• Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer, 1549 -1,sala térrea - 36m2 - R$ 200,00

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

-

250,00,. Loja térrea '. R. Preso Epitáeio Pessoa, c/'
,nOm" R$ 1.900,00 ,

-

,• Sala comI., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, de,30 a 48m2. R$ 300,00 a R$ 470,00
,. Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo de'
,futebOl). R$ 220,00 , _

, VENDAS RESIDENCIAIS ,
..

,. Centro - Casa c/164m2• Terreno c/900m2,
- R. Mal. Deodoro - R$ 211.000,00 (próp. p/
'comerCiai). Aceito parte pgto, 1 apto central, 3'
,qtos ".Casaem alv.-Champagnat-R. Celestino Depine,
'394-e/ 200m2 de áreaconst. c/ suíte + 2 qtos]
,e demais dep, - R$130.000,00, ,
,• Apto, 1 quarto, sala, coz. área de serviço. R:
Jorge Lacerda, 169. R$ 32.000,00 ,
,. Vila Lenzi - sobrado em alv., c/250m2 (suíte +,

, ,3 qtos) - R. Francisco Piermann. R$ 200.000,00
,.Casaem alv., c/ 2 qtos edemais dep. - Três Rios

'da Sul. R$ 35.000,00 ,• Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep., piscina,
'salão de festas, terreno c/800m2• Rua Adilio

,Esbardelathi,97.R$175.000,00 , ,-
,• Casa c/ suíte + 3 qtos e demais dep., terreno
c/680m2• RuaMaxWilhelm, 901. R$170.000,00'

,
VENDAS TERRENOS "

'.Terreno-R.,MarajÓ-llha da Figueira-c/450m2' _

l R$ 35.000,00 ,
..

,• Terreno em Guaramirim, local nobre para,residência. R$ 22.000,00
,. Terreno c/786m2 no Cond. Azaléia - R$'
,58.000,00 ,• Terreno - RuaWille Bartel-Baependi, c/420m2
l R$ 40.000,00 ,
,• Terreno em Ubatuba-Praia Grande, c/490m2,- R$ 8.000,00

'

L __;, _ _J

• , ., :.
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Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg·.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br CRECI W 550-1

(?�
AssociaçãodasImobiliárias

deJaraguádoSul

I -M O 8 ! l I A R I A

MENEGOTTI

I

(47) 371-0031. Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro IIESTAMOS �RECISAN,DO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS .

•

==VENDA== 5475 CASA- CHICO DE PAULA- RUA-454 JOSÉ POMIANOWSKI

; 246. CASA DE ALVENARIA COM 148,00 M2 TERRENO COM 445,00 M2.
, 02 QUARTOS; 01 SUITE; SALA DE ESTAR; COPA; COZINHA;

• CHURRASQUEIRA; GARAGEM; 01BWC; 01BW; LAVANDERIA.
Área do terreno 445.00 m2 Área Benfeitorias 148.00 m2 Preço venda:

110,000.00

==VENDA== 5410 APARTAMENTO - BAEPENDI - COND. BARTEL, BLOCO: 07-
APTO. ,21- EXELENTE APARTAMÉNTO COM 01 SUíTE + 02 QUARTOS, COZINHA E

BANHEIRO COM GRANITO, SALA COM GESSO NO TETO + LAVANDERIA E GARAGEM

E ÓTIMO ACABAMENTO.
.

Área do terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias 100.00 m2 Preço venda: 70,000.00

==VENDA== 5421 PREDIO - CENTRO - RU,A PRESIDENTE EPITáCIO PESSOA N;50
CASA EM ALVENAÁRIA COM 02 PAVIMENTOS CONTENDO 04 APARTAMENTOS A
DIVISÃO INTERNA DO APARTAMENTO; p3.QUARTOS; SALA; COZINHA; 01BWC;
LAVANDERIA.
Área do terreno 798.78 m2 Área Benfeitorias 240.00 m2 Preçovenda: 400,000.00

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

364, 70M2 (14,00 X 26,05) - RES. RENASCENÇA
Área do terreno 364.70 m2 Preço.venda: 28,000.06

==VENDA== 5418 CASA - BARRA DO RIO CERRO II - RUA N; 1009 - CASA
DE ALVENARIA COM AREA CONSTRUIDA DE 158M2. 01 SUITE; 01 QUARTO;
01 BWC; SALA DE VISITA;COPA COZINHA;SALA TV;LAVANDERIA;GARAGEM
PARA DOIS AUTOMOVEIS;CHURRASQUEIRA.
Área do terreno 770.50 m2 Área Benfeitorias 158,00 m2 Preço venda:

·45,000.00

==VENDA== 5476 SOBRADO - CENTRO - FREDERICO BARTEL; 200 -

SOBRADO DE ALVENARIA 540,00 M2 ;TERRENO 900,00 M2. SALA DE

ESTAR; SALA DE JANTAR; COPA; COZINHA; LAVANDERIA; DEPENDENCIAS
OE EMPREGADA; SALA TV; 02 QUARTOS; 01 SUITE; 02 BW; 01 BWC;
CHURRASQUEIRA; SI';LA DE JOGOS; ADEGA;DEPOSIW;GARAGEM PARA 04
AUTOMÓVEIS .:
Área do terreno 900.00 m2 Área Benfeitorias' 540.00 m2 Preço venda:

380,000.00

==VENDA== 5478 TERRENO - BARRA DO RIO CERRO 11- RUA 1007 ESQUINA
CQM RUA 1009 - LINDO LOTE DE ESQUINA RESIDENCIAL ROEDER - RIO
.CERRO II COM 368,00M2 16 X 23M LOTE 63
Área do terreno 368,00 m2 Preço venda: 7.,800.00 }

==VENDA== 5477 SOBRADO
ILHA DA FIGUEIRA

,RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ'
RIBEIRO, Nº120

LINDO SOBRADO RESIElENCIAL/
COMERCIAL,COM 360,00M2 EM

ALVENARIA + 01 CASA EM

MADEIRA DE 60,00M2
TÉRREO ÁREA 225,00MicOM

ESCRITÓRIO, BANHEIRO,
GARAGEM

SUPERIOR: 01 SUíTE, 01

QUARTO,OlBANHEIRO, SALA,
COPA, COZINHA, LAVANDERIA,
CHURRAQUEIRA, SACADAS

OBS: FICA COZINHA SOB-MEDIDA
Área do terreno 337,50 m2 Área
Benfeitorias 360.00 m2 Preço

venda: 145,000.00

••

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

TERRENO =591,00 M2
FRENTE= PRIMEIRA LINHA 5,00
M SEGUNDA L1NHA= 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

o Edifício:
* 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
* APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
* �2 SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
* AMPLA ÁREA AJARDINADA
* PLAY·GROUND
* PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO Pcojelo: Ana Heloísa pfitzec Woif

\

"yWOLFEPAR
* PROX. AO CLUBE A, BAEPENDI

.f.mpreendfmentos e Participações Ltdov

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

vilson@parcimoveis.com.br

N
Correto,r de Imóveis

CRECI4936

-

LOCAÇAO

CASA EM ALVENARIA -

'c/ 2 quartos e demais

dependências. Rua Félix

Richert, lote 45, Estrada

Nova. R$ 180,00.

APTO - Res. Jardim das

Mercedes. vila Nova. R$

280,00

CASA EM ALVENARIA -

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

Fone 371-2357

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGA-SE - ao lado da WEG 1, el 3

qtos, Tratar: 275-3227. (proprietário)

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

BARRA VELHA - vende-se, de

madeira, el 60m2, mobiliada, boa

localização. R$11.000,00. Aceita-se
carro até 5.000,00. Tratar: 371-

6238.

. -- .

ImovelS
BARRA VELHA - vende-se, em frente

a soe. Barra Velha, el 4 qtos.
R$25:000,00. Tratar: 37Q,.3113 ou

9973-5770. (proprietário)

COMPRA-SE - c/ terreno, até

l_gcali'Za�o No�
Planta inteligente

3 dormitórios (1 suíte)
Suíte com opção pera 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 WalterMarquardt, 744 - sala 7

Vila Nova - .Jaraguá do Sul / SC
frame@netunocom.br

370-7122/9105-4572/9125-9258

FRAME
éngenharia

12.000,00 negociáveis, em Jaraguá,
Guaramirim ou Sehroeder. Tratar:
9113-3628. (propríetárto)

ESTRADA NOVA - vende-se, el
96m2, com 2 qtos, sala, copa, eoz.,

garagem p! 2 carros, mais ampliação
nos fundos. R$38.000,00. Aceita

se sítio em Nereu Ramos, Corupá ou
Pomerode. Estuda-se proposta,
Tratar: 370-1019 ou 9117-2t286.

(proprietário)

JOINVILLE - vende-se, sobrado de

avI., el mesanino medindo 317m2,
Vila Nova. R$65.000,00. Aceita-se
troca pI casa em Jaraguá próx.' a
Unerj ou em Guaramirim próx. a

Fameg. Tratar: 273-5062(hor.
eoml.).

PENSÃO - aluga-se, quarto e eoz.

mobiliado no Rio Molha. Tratar: 370-

7698. (proprietário)

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

.

• Salà íntima;
• 1 Suíte Simples;
.• 1 Suíte cj Closet;
• 1 Suíte Master cj Closet e
Banheira;

• Acabamento de alto

padrão (granito, gesso,
Massa corrida)

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALIZAÇÃO

DE JARAGUÁ;?

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALIZAtÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- Centro

FONE: (4/)275-3070
CONsrR. ti

"Inovando Conceitos de Vida·' �

PROCURA-SE - 2 pI alugar, no

centro, alv., el 3 dorm. Até

R$500,OO. Tratar: 372-1395.

180m2, 2qtos, 1 suíte, bwe, copa,
eoz., 2 salas, piso na casa toda, próx.
a Dalila Téxtil. R$55.000,OO. Tratar:
273-1752 ou 371-8629.

SÃO PAULO - vende-se ou troca-se

por casa ou chácara' em Jaraguá.
Tratar: 370-3076.

VENDE-SE - alv., el 110m2, sendo
três qtos, sala, eoz., garagem, área
de serviço e lazer e banheiro. Com

terreno de 587m2, todo murado eSÃO LUIS - vende-se, alv., el

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Ami�ade

Projetos / Execução /
Administração

e Gerenciamento da obra

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

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

ESQUINAC/ APROXIMADAMENTE
300M2 (ATUALMENTE DIVIDIDO EM 2 '

SALAS). PAVIMENTO SUPERIOR COM 2

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

_
TERRENO APROX. 600M2.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 2� Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 892�9-300. Jaraguá do Sul - SC

Juízta) de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Péres

Escrivã(o) Judicial: Ana Lúcia Rozza
EDITAL DE LEILÃO / PRAÇA
Espécie e Número do Processo: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, 036.98.000928-1
Exequente: Engetec - Engenharia e Tecnologia da Construção Ltda.
Executado: Pedro Nart
Hasta Pública: Local: Edifício do Forum - Data(s): 15 de setembro de 2003 e 30 de setembro de 2003 - Horário(s): 13:30
horas. Descrição do(s) Bem(ns): O apartamento nQ 73, sito no 9Q andar ou 10Q pavimento do Edificio Jaraguá, sito a Rua
Presidente Epitácio Pessoa, nQ 111,' nesta cidade, possuindo 65,06m2 de área privativa, 8,84m2 de área, de uso' comum;
73,90m2 de área total de construção; correspondendo a fração ideal do solo de 0,006126% e área proporcional do terreno de

7,2960%. Registrado no Cartório do Registro de Imóveis sob nQl0.078. Valor déil avaliação: R$ 39.918,04 (28/02/2003).Ônus:
Recursos ou Pendências..
Por intermédio do presente, as partes, seus cônjuges, se casadas forem, e os eventuais interessados, ficam cientes de que,
neste Juizo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como da realização da venda judicia' do(s) bem(ns)
descrito(s), no local, data(s) e horário(s) fixados. OBSERVAÇÃO: O(s) valortes) atribuído(s) ao(s) bem(ns) serátão) corrígidots)
monetariamente até a data da hasta pública, como também o débito exigido. Não comparecendo lançador à primeira ocasião, ou
se os bens não alcançarem lanço superior ao da avaliação, seguir-se-á a sua alienação na segunda data, pelo maior preço,
desde que não se oferte quantia vil. Quando os bens penhorados não excederam o valor correspondente a 20 (vinte) vezes o

maior salário mínimo, e, dispensada a publicação do edital para imprensa, não poderá, neste caso, o preço da arrematação ser

inferior ao da avaliação (art. 686, inciso VI, e parágrafo 3, do CPC). Caso não encontrado(s) o(s) executado(s), fica(m) o(s)
mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, da realiaçãoda hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento' de
todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei.

Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 18 de julho de 2003.

QUITÉRIA TAMANINI VIEIRA PÉRES - JUíza de Direito

SÁ.I3ADO, 16 de agosto de 200)

� GUARAMIRIM
, CENTRO " Casa em excelente estado cl
270,OOm'. R$110.000,00
, CENTRO· Casa alvenaria 133,45m', terreno
364m', bairro Avai, R$ 85.000,00
� AMIZADE
, Lot. Blumengarden, cl 364 m'. R$ 23.000,00
* Lot, Papp - Casa de 500,OOrn' c/ terreno de
1.495,00m'. R$ 360.000,00 ,

, Terreno c/ 7.2011,00 m". frente pi o asfalto,
R$ 90.000,00

.

� BARRA
, Casa em alv., na Rua Berta Weege, 1637, R$
58.000,00
, Terreno na Rua Carnila Andreatta, R$ 30.000,00
, Casa mista, rua Ana Karsten, 184. R$ 45.000,00
, Vende-se mini chácara c/ l'casa alv., terreno cl
9OOm'.'R$ 40.000,00'
� CENTRO
1057 - Casa em alv., cl 191,56rn' e terreno cl
1.050m'. Sernt-acenada,
R$150.000,00

' ,

, Apto. Ed. Juliana· Rua Gumercindo da Silva· cf 1
suíte + 1Qto., R$ 61.000,00
, Apto. Ed. Leumprecht· Rua.José Ernrnendoerfer,
c/ 2 qtos e demais dep. - R$ 55.000,00
* Apto Ed. Schiochet, 2' andar. R$ 87.000,00
<casa em alvenaria, rua Exp. AntonioCar1os Ferreira,
c/ 2 suítes, 2 qtos e demais dep .. R$ 400.000,00
, Apto cobertura Catarina Enching c/300m', cf
2 suítes, 2qtos, e dernais dep, Valor a

cornbtnar.Acetta-se carro ou terreno.

� CHICO DE PAULA
'casa de alv., c/130m' e terreno' c/ 454m',
Rua Joaquim Francisco dePaule, 2358·4 qtos,
sala, copa, coz., tav., lbwc, garagem. R$
45.000,00
�. CZERNIEWICZ
1021 - Terreno Rua Roberte Ziemann (pró!,
Canarinho) c/ 3.120,OO�' (39x80) . R$
250.000,00
1022 • 2 casas com terreno de +.650m' . R$

90.000,00
, Casa em alvenaria, c/ suíte, 2 qtos e demais dep.
R$110.ooo,00

.

� GARIBALDI
, Sítio, local Ribeirão cacuda, Rua Vitor

Schaldarn, área de terreno c/ 85 ..800m', cf 2

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

até 10.000,00. Próx. ao Marcado Furlan
� ILHA DA FIGUEIRA

.

1006 - Casa alv., Rua Mathias Rysan, 'prôx.
Posto Pérola, área c/ 435rn' e construção com

104m', 3 qtos, sala, bwc, lav. R$ 70.000,00
1100, Casa em alv., c/ área de 160m', terreno cf
450m', cl divisão interna, 3 qtos, sala; copa, coz,
área de festas c/ chur. e gar, Rua Pe. Donato, 318

- Ilha da Agueira. R$ 65.000,00
* Terreno c/ 4!50,oorn'. R$ 32.000,00
* Casa em alvenaria, rua 426 n' 172, prôx, Posto
Saúde. R$ 70.000,00
* rua Luis Bortolini 531, área de 212m', contendo 3

qtos, 2 salas, 1 coz., lav., 2 bwc, áreafesta, garagem
p/ 2 carros. R$ 75.000,00
'Casa de 70m' de madeira, terreno 25xl00 =

2.500m', prôx, Nossa' Senhora Aparecida. R$
40.000,00
� JARAGUÁ ESQUERDO
, Apto, rua Bahia, próx. Madri. R$ 58.000,00
� SCHROEDER I
* Casa alvenaria, 196m'., c/ 3 qtos, copa, COZ.,

sala, 2 bwc, garagem ,p/ 3 carros, churrasq
murada. R$ 30:000,00

'

'Área com 2.000m', frente para a rua principal,
em 40m. R$ 25.000,00, em condições a combinar
� TERRENOS
, terreno na Rua Vistoria Pradi, 27,50x 29,70 =

816,75m'. R$ 28.000,00
'Em frente Cond. Azaléia, c/ 800rn'. R$

28.000,00 .

'Dentro do Cond. Azaléia: R$ 32.000,00
'R: Arduino Pradi, c/ 450rn'. R$ 27.000,00
'Próx. Prefeitura, c/ 417m'. R$ 37.000,00
'R: João Carlos St'ein - Jguá Esquerdo, cf
480m'. R$ 36.000,00
'Em frente EstádiO João Marcatto . Jguá
Esquerdo, c/297m'. R$ 1'9.500,00
'R: Adolorata Daví Pradi, c/ 450m'. R$
28.000,00
'terreno de' 13,50x25,OO ; 377,50m', tot.

'Centenário, próx. Portal.
,

� TRÊS RIOS DO NORTE

'casa, bairro Santo Antonio. R$ 23.000,00
'casa alvenaria. R$ 18.000,00

'

� TRÊS RIOS DO SUL
'casa alvenaria. R$ 32.000,00
'casa em alv.(em 'frente Rodeio Criolo) .R$
32.000,00

..
,

� RIBEIRÃO. GRANDE DO NORTE,
CHÁCARA- área de 57.500m'. R$ 75.000,00
� VILA LALAU
, Casa em alv. c/ 172.00m' e terreno de

675.00m'. R$ 85.000,00
� VILA LENZI
, APARTAMENTO 4' ander- Mobiliado· Ed. Aoresta
c/ 2 qtos e demais dep. R$ 46.000,00
, TERRENO com uma área de 442,28m', na rua

Epídio Martins. R$ 18.000,00
� VILA NOVA
, Casa em alvenaria, c/,3 qtos e demais dep
R$ 45.000,00 + flnan.
� VILA RAU

" Casa de alv, corn 110m'; R$ 55.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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lmobiliórin Jardim Jaraguá _Ltda.
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582/ PLANTA0: 9997-9471

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br
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Centro: ótima casa em alv. c/ área
total de 505,OOm2� suíte + 03 dorm.,
04 salas, 02 banheiros, cozinha com

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

Apartamento
3 dormitórios (uma suíte)
copa. e cozinha
sala p/ 2 ambientes
sacada c/ -churrasqueira
piso de ceramica de 1 a linha em todo
apartamento
soleiras de granito nas portas de
entrada, cozinha/salas
janelas de alumínio anodizado cor

champagne

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

OPORTUNIDADES:

CASAS:
-Vila Rau: (próx. Posto Cidade)
c/ área ii O, OOm2, terreno

esquina SOO,00m2 - R$
67.000,00.
-Vila Rau: (próx. UNERJ)- duas
casas em alv. c/área 70,OOm e

45,00m, terreno 6So,OOm - R$
70.000,00.
-Vila Rau: (próx. UNERJ)-c/
piscina área 200,00m, terreno
SOO,OOm - R$ ii0.000,00.
-Vila Rau: (próx. UNERJ)-ç!área
iSO,OOm, terreno SOO,OOm
R$ 95.000,00.
-Ilha Figueira: (próx.wEG II)-c/
área iSO,OOm, terreno esquina
SOO,OOm - R$ 65. 000, 00.
-Jguá Esguerdo: (próx.
Bompani)-Nova c/área 85,00m,
terreno 380,00m2 - R$
65.000,00.
-:lguá Esguerdo: (próx. Urbano)
Nová c/área iOO,OOm, terreno
380,DOM - R$ 65. 000, 00.
-Amizade: (próx. Salão

Amizade)-alv.c/área i80,00m,
terreno 6S0,00m2 - R$
40.000,00ou Fin ..
-Giardine Lenzi: (próx. Colegio)
.c/ área iSO,00m2, terreno

380,00m -R$ 75.000,00.
- Vi/a La/au: (orá Mariso/kasa -

mista cf área 80,OOm2, terreno
430,OOm2 - R$ 58.000,00.
APARTAMENTOS:
-centro: (Ed.Maguilu) c/ área
75,00m, 02 dorrn, todo em piso
cerâmico - R$ 48. 000,00.
-ceotro: (Ed.Cristiane Monigue) c/
área 14o,OOm, 02dorm. c/02 vagas
garagem - R$ 53. 00fJ,00.
-Centro: (Ed.Isabela) c/ área
i30,00m7 suíte + 02dorm, cozinha
mobiliada - R$ 80.000,00.
-Centro: (Ed.Schiochet) c/ área
iS5,OOm, suíte + 02 dorm; cozinha
mobiliada - R$ 85.000,00.
-Centro: (Ed.Da Alzira) c/ área
i30,00m, suíte + 02 dorm; sa/a c/
sacada - R$ 53. 000, 00.
-Centro: (Ed.Marajó) c/ área
i35,00m, suíte + 02dorm, cozinha
mobiliada - R$ 65.000,00.
-Centro: (Ed.Klein) c/ área

i30,00m, suíte + 02 dorm; apto
novo - R$ i00.000,00.
-Centro: (Ed.Talismã) c/ área
i40,00m, suíte c/ banheira + 02

dorm.,02sacadas-R$i30.000,00.
-centro: (Ed .Don Lorenzo) c/área
i30,00m, suíte + 02 dorm; cozinha
mobiliada - R$ i07.000,00.
-Centro: (Ed.Carvalho) c/ área
i40,00m, suíte + 02dorm; cozinha
mobiliada - R$ 95. 000,00.
-Centro: (Ed.Perola Negra) c/sues
i73,00m, suíte + 02 dorm; c/

garagem-R$i20.000,00.
-Centro: (Ed.lmperial) c/ área
267,00m, suíte c/ banheira, 02

vagasgaragem_ - R$ i70. 000,00.
-Centro: (Ed.Florença) c/ área
iSO,OOm, suíte + 02 dorm.,
eozinhamobiliada-R$i30.000,0o.
-Vila Nova: (Ed.Porto Belo) c/área
200,00m, suíte+02 dorm., 04

vagasgaragem -R$145.000,00.
-Vila Lalau: (Ed.Giovana) c/área
i30,00m, suíte + 02 dorm.. 04
sacadas - R$ 65. 000, 00.
-Baependi: (Ed.Bartel) c/ área
i06,00m, suíte + 02 dorm, novo
- R$ 58. 000,00.
-Centro: (Ed.Karine) c/ área
iiO,OOm, 03dorm., 02banheiros,
- R$ 65. 000,00.
TERRENOS:
-lIífaNova. (Próx. Igreja Rainha Paz)
c/ área 392,00m (i4x28) - R$
45.000,00.
-Centro: (Próx. Kohlbach) c/área
900,00m - R$30.000,00 (neç.).
-Baependt terenocom: R:Bemado
Dorbuschç!área i.798,00m (3450
frente) valorneqociávet:
-Amizade. (LOt. Versalhes) c/área
625,00m - R$35.000,00.
-Barra Rio Molha: (Próx. Curtume
Schmitz) c/ área 360,00m - R$
23.000,00.
-Amizade: (Lot Piermann)cf área
2788,OOm2 - R$ 30.000,00.

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

área serviço, garagem p/ 02 carro

- terreno 400,OOm2 - Valor: R

130.000,00 a concluir ou pronto co

piscina RS 170.000,00 - (aceit
imóvel até RS 70.000,00 n

negociação)

Centenário róx. Zanotti Elásticos
casa mista c/ área 160,00m2 - O

quartos, sala, cozinha, bwc-social
bwc-serviço, área serviço

churrasqueira, garagem p/ O
carros - terreno c/380,OOm2

Valor: RS 36.500,00 (negociáveis)

(entro - ónma caj(! em uma localização privilegiada próx. Duas
Rodas Industrial- com área de 300,00m', suíte + 05 derm, 03
salas, 04 banheiros, cozinha com armários, área servíço, dep .l'
empregada, garagem pi02 carros, área de festa c/ churrasqueira

'

- terreno 700;00m' - valor a combinar - aceita imóveis em

Rorianópolis.

Centro-apartamento amplo no Ed. Riviera cl área lSO,DOm'
suíte mobiliada c/ banheira + 02 dorm. (sendo um mobiliadol, sala
c/ sacada, cozinha mobilklda, bwc-sodal, área serviço ampla, prédio
cl elevador, garagem pi 02 carros. - Valor: RS 100.000,00
(negociáveisl.

Czerniewia (próx. Pamal-casa em alv. clárea IS0,00m'
-02 do�m., 03 solas, cozinha, 02 banheiras, área serviço, si
garagem - terreno 3SD,00m' - Valor: RS 75.000,00 (aceita
automóvel no negocial.

lOCACÃO:

Centro: Cobertura (duplex) - Ed. Dianthus c/400m2 - 02 suítes + 02 dorm., dep.
empregada c/ bwc, 03 salas, cozinha mobiliada, bwc-social, lavabo, sacada coberta c/
churrasqueira, área serviço, garagem-p/ 02 carros - valor a combinar.
Vila Rau: bonita casa nova em alv. - c/ suíte + 02 dorm., sala, coz, bwc, lavanderia,
garagem - RS 660,00 (próx. UNERJ).
Vila Rau: casa em alvenaria - 04 dorm., sala, cozinha, bwosodnl, lavanderia,
garagem - RS 450,00 (próx. Posto Cidade)..
Centro: Ed. Florença - suíte + 02 dorm., sala c/ sacada, cozinha, 02 banheiros, dep.
empregada, lavànderia, garagem - RS 580,00 (calçadão).
Barra Rio Molha: casa mista - 03 dorm., sala, cozinha, bwc-socialll lavanderia,
garagem - RS 330,ÓO (ao lado Prefeitura Municipall.
Vila Nova: kitnete - 01 dorm., sala, cozinha, bwcsodel, lavanderia, s/ garagem -

RS 200,00 [prôx. Peças Marangoni).
Centro: ótima casa ampla romerdcl= com varias dependências - RS 2.300,00 (ao
lado Smurfs Lanches). �

Centro: ótima casa ampla comercial ou residencial - com varias dependências +

piscina - RS 1.800,00 (próx. Javel Veículos).
Centro: Ed.lmperador - 02 dorm., sala c/ sacada e churrasqueira, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem - RS 320,00.
Centro: Ed.lmperador - 01 dorm., cozinha, banheiro, lavanderia, s/ garagem - RS
220,00.

.

Centro: Ed. Savi - suíte + 01 dorm., sala c/ sacada e churrasqueira, cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem - RS 320,00

.

A IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESTÁ NECESSITANDO DE tMÓVEIS 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

Plantão: 9131-0174

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

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

1191 - ILHA DA FIGUEIRA (Posto Behling) - SOBRADO
COML/RESIDENCIAl cl 240m2, suíte (falta terminar bw(), 2

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

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

3007 - EXCI1IN1EOPORTUNIDADEJ-3031-CENTRO-APTO- 8).
1SABEl.lA ri�e,2�, rozi-OO rrOOiKxh Précio risdOO de1m, pisâla,
duttrqJeiu,sWde� RS 88.!XXl,OO-t>mta apto demeram

-

LOCACAO:
902 - TERRENO - CENTRO (ao lado Divillexl c/800m2. RS 500,00
903 - TERRENO; CENTRO (ao lado Wisdoml c/ 500m2. RS 300,00
604 - CASA DEALV. - JARAGUÁ ESQUERDO (próx. Lux Atacadãol cO quartos, cozinha
mobiliada, 2 bw(s. RS 540,00

.

605 - CASA DEALV. -ILHA DA FIGUEIRA (próx. Vitórial(;4 quartos. RS 270,00
607 - CASA DEALV. PARA FINS COMERCIAIS - CENTRO (ao lado Stúdio FMle/
estacionamento na frente, RS 1.000,00
609 - SOBRADO DE ALV. - VILA LENZI e/4 quartos, churrasqueira, grande sacoda. RS
580,00

.

611 - CASA DEMADEIRA - JOÃO PESSOA (perto da ponte de Schroederl- e/2 quartos. RS
220,00
613 - CASA DE ALV. CENTRAL (PODE SER UTILIZADA COMERCIALMENTEI c/ sala em 2
ambientes c/lavabo, 3 quartos, 2 hwc's, dep. empregada, RS 800,00
627 - APTOS Cf 2 QTOS - CENTRO finício calcadãol e/2 quartos, sala/eozinha/lavanderia
conjugadas, bwc. RS 300,00
629 - APTO· CENTRO (próx. Marcattol e/3 quartos, churrasqueira, garagem p/2 cerres. RS

, 825,00
631 - APTO - CHICO DE PAULA e/3 quartos. RS 200,00
632 - APTOS - SANTA LUZIA (próx. Mat. Construcão Sta. Luziale/2 qtbs= RS 180,00 ** c/
3 qtos = RS 280,00 ** e/1 qto = RS 160,00
613 - APTO (bem símplesl - ESTRADA NOVA e/1 Cômodo + bwc. RS 120,00
634 - APTO CENTRAL - ED. P/cOLLl c/ 3 quartos, 2 bwc" s, não tem vaga de garagem; RS
380,00

1372 - VILA RAU (próx. Supermercado Brasão) -

CASA DEAl V. -cl 155,OOm2 - terreno cl 4780m2, suíte, 2
quartos. RS 110.000,00 - A combinar.

-

1441 - SANTA LUZIA - SOBRADOcl 300m2, terreno cl
750m2 - 3 quartos, 2 bwc's (anexo tem I lanchonete).

- RS 90.000,00

3058 - CENTRO - APARTAMENTO - ED. MAGU/LÚ·(j
2 quartos - área útil: 64,2968m2. RS 45.000,00

OFERTA ESPECIAU
-

3052 - APTO NO ED. MENEGOTTI cf 3

quartos, bwc social, sala, cozinha, lavanderia,
bwc serviço, dep. empregada. Com área úfil de
100m2. Por apenasR$ 45.000,00

� �
� >

� �e >
o �
OFERTA ESPECIAL - OFERTA ESPECIAL

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

685 - SALA COMERCIAL TÉRREA - BARRA DO RIO CERRO -IDEAL PARA CONSULTÓRIO
DENTÁRIO c/70m2, 2 ambientes, RS 300,00
686 - SALA COMERCIAL NOVA - ED. TOWER CENTER - CENTRO c/65m2, c/ cozinha,
garagem, RS 400,00
688 - SALA COMERCIAL NOVA - CENTRO (ao lado Wisdom) c/ 123,88m2, RS 580,00
690 - SAiA - BARRA DO RIO CERRO {ao lado desp.Zanlucal cornm, 1 bwc. RS 270,00
806 - GALPÃO - BARRA DO RIO CERRO· c/363m2, terreno c/530m2, c/ ligação trifósieo, RS

700,00
601 - CASA ALV. - AMIZADE(próx. EscolaAlberto Bauerle/ 2 quartos, garagem, RS 350,00
614 - CASA AL V. NOVA -INíCIO ILHA DA FIGUEIRA (próx. Homagol c/ 3 quartos, garagem
p/ 2 carros, piso cerâmico: RS 500,OÓ -

616 - CASA ALV. {simples, tipomeia águal- PRÓX. PREFEITURA c/ 1 quarto, sala/cozinha,
bwe, J�vanderia, não tem garagem, RS 180,00

, _,._!-ti�i::J,[lg2$!:[tf.{:{/&:�::»::·:;�'â'ih.,h_,«.; .',�.".-_ .. _".

1353 - VILA NOVA - CASA MISTA (c/edícu/a) Casa mista c/4 qtos, bwc, sala, cozinhQ,
lavanderia + Edículacl 2 qtos, bwc, cozinha, sala, cozinha, lavanderia e garagem. RS 85.000,00

635 - QUITINETE5 - ED. MARQUARDT - CENTRO, A Partir de RS 225,00 + condominio
637 - APTO - JARDIM CENTENÁRIO (próx. Weg I/) c/ 1 quarto, c/ garagem, RS 260,00

'

638 - APTO - VILA BAEPENDI c/ 2 quartos, não tem garagem. RS 270,00
639 - APTOS NOVOS - PRÓX. UNERJ- e/2 quartos, RS 280,00
640 - CASA SIMPLES (TIPO Qu/TINETE) - CENTRO (próx. 2 Rodasl c/ sala e cozinha

conjugadas, 1 quarto, bwe, lavanderia, RS 120,00
641 - APTOS NOVOS {calcadãol- PRÓX. COL. SÃO LUís c/ 1 e 2 quartos, não tem garagem,
RS 360,00 e RS 400,00
643 - APARTAMENTO - ED.IMPERADOR c/ 1 e c/ 2 qtos. RS 270,00 e RS 350,00
644 - APTO - VILA LENZIIED. SÔNIA MAGALI (ao lado Supermercado Lenzi) c/ suite, 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 e/3 quartos, 2 bwc' s. RS 400,00
656 - QUITINETES NOVAS - VILA NOVA c/ quarto, bwe, cozinha/lavanderia, RS 180,00
657 - APTO - ED. FLORENCA (calcadão) c/ suíte, 2 quartos, sala c/ sacada, dep. empregada, RS
580,00
658 - SALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO - RES, ROYAL 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 - CENTRO c/ 2 quartos, sala c/ sacada, RS 380,00
664 - SALA COMERCIAL ( I' piso) - 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 HARRY HADLlCH) c/50m2, RS
280,00

VENDAS:
1191 - ILHA DA FIGUEIRA - SOBRADO c/240m2· c/ suite, 2 qunrtos.snle c/ sacada, garagem
e sala comercial no térreo, RS 120,000,00 - Aceita outro imóvel.
1371 - VILA RAU - CASA AL V, c/ ôreu de 160m2, terreno c/ 450,00m2 ( 15 X 30) -suite (por
'terminar) + 1 suite + 1 quarto, garagem pra 02 carros, Varandas na frente e atrós da casa, RS

70.000,00
2008 - CENTRO - TERRENO - c/240m2 (12 X 20), RS 35,000,00
2010- CENTRO (excelente localizacão) - tERRENO· c/775m2
2272 - RIO MOLHA - TERRENO c/ 496,85m2 (13,30 x 38,00 x 36,67). RS 26,000,00
2072 - TERRENO - BLUMENGARTEN II c/ 481 ,85 m2, RS 23,500,00 - Aceita 40% de entrodo +

12 parcelas
2078 - TERRENO - LOT. BELLA VISTA (próx. Champagnat)c/ 378,75m2 (15 x 25,75), RS
28,000,00 . Aceita ,40% entrada + 12 partelns
2092 - (lAEPENDI- TERRENO c/ 420m2 (12 x 35), RS 40,000,00· Aceita pequeno
parcelamento, -

2197 - /LHA DA FIGUEIRA (próx. Superm. Kasmierski) - TERRENO-c!304m2 (16 x 19), RS

20.500,00 .

2443 - SÃO LUís (próx. BeJrArtl- TERRENO- c/ 377m2 (14,50 x 26,00), RS 22.500,00
420 I - GARIBALDI- CHÁCARA (terreno rura/) - c/ 294.800,00 m2, com ógua, RS 85,000,00·
Aceita carro, casa na negociação,
3011 - CENTRO (ED. JARAGUÁ) - APARTAMENTO c/ 2 quartos. RS 65,000,00
3031- CENTRO - APARTAMENJOIEá.lsabellac/ suite, 2 quartos, rozinhelmobficdn),
despensa e garagem, RS 88.000,00 . Aceita írero por apto, até 50.000,00.
3052 - CENTRO - APTO NO ED. MENEGOTTI· c/140m2, e/3 quartos, dep. empregada, RS

49.000,00
3353 - APARTAMENTO - VIlA NOVA (JOIM MERCEDES) . 2 quartos. RS 44,000,00
4009 - CENTRO - SALA COML TÉRREA - (calcadão)· c/ 122,96 m2 de óreo total. RS 60,000,00

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

Vende: Casa de madeira (3 dorm.), cf
,

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

R$ 33.000,00 (Aceita chácara)

Vende: Casa em alvenaria (3
dorm.), c/área total 203 m2, em
terreno de 533 m2. Rua Goiás

(Vila Lenzi). Preço: R$ 78.000,00

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

Aluga: Casa alvenaria; 1 suíte + 2
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 dorm.),
cfárea 170m2, em terreno de 325m2

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

Vende:; casa em alvenaria (3 dorm.,
demais dep., cfáreapifestas e

piscinna), cfárea 207M, em terreno

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

CORREIO DO POVO 5

Vende: terreno pi chácara,' com
área de 180.000m2, possui galpões.
pigranja e lagoas depeixe. Ribeirão
rande da Luz (Próx. Seara)

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

Richardt Piske, 587 (Czemiewicz)
.

Preço: R$ 62.000,00

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

(Vila Lenzi). Preço: R$ 48.000,00

VENDE-SE: Prédio medindo 285 m2, com três

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

. (Centro) Preço: R$180.000,00

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 m2.

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

Bertha Weege (Barra). Preço: R$ 40.000,00
Casa de madeira (4 dorm.), c/ área 110 m2, em terreno de 708 m2. Rua

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

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

Fone:
31 - 111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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70 meses para pagar
R$ 15.000,00 en t rad.a

saldo direto c/ li Cons tru tora

Lazer: J:>rt}d io :

Plantão de Vendas: 24h. Indu;ive
Sábados e domingos
Fone: 275-3070.Sala dejogos, Sala de ginástica, Sauna cf ambiente de descanso,

Salão de festas cfchun:asq. e bar, Home Theater,
Piscina adulto e infantil,. Playground,
Ambientes decorados e mobiliados.

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

R. l\!Iarechal Deodato da Fonseca, 972
Royti1 Barg Ceuier � ]amglllí do 5111- se

CONSTRUstL
"Inovando C onceitos de Vida"

APARTAMENTOS

··E PET
CPoMtrA"t;Uih • Fácil acesso

• Quiosqu.e com churrasqueira
FINANCIAMENTO EMPREENDIMENTO

•

==."1•• .• 2 e 3 dormitórios

.• Garagem coberta

www.l�p.etit.com.brG
• Totalmente funcional

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



REF 1036 - CENTRO - R: PROc. GOMES DE
OLIVEIRA - ED CRISTIANE MONIQUE - APTO 130

M2, 2 DORM, BANH, SACADA, DEP. EMPREGADA
C/ BANH, GARAGEM. RS 58.000,00

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

RfF 2366 VIlA NOVA R: ANDRE CROSINO MAGAUiÃES, 40
. SOBRADO Al.V, 350 M2, PISO SUP. 1 suíTE COM HIDRa, 2
DORM, 2 SANH, SAlA ESTAR/JANTAR, COZINHA, DESPENSA,
SAlAN, SACADAS. PISO INF. SAlA GINASTlCA, SAlA JOGOS,
SAlA N, CHURRASQUEIRA, IAVAND, lAVABO, DESPENSA,
GARAGE 2 CARROS. TE�ENO 495 M2. RS 270.000,00

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

REF2413 - JGUA ESQUERDO - R: ANTONIO

i J. MACEDO - LTO. CAMPO SAMPIERO 11- LOTE 52

11-SOBRADOAlV220M2,l SUíTE,2DORM, BANH,
! GARAGEM. TERRENO 532 M2. RS 130.000,00

I

I
REF 2170 - VILA LENZI - R: JAIME GADOTTI, ,

774 - SOBRADO ALV,4 DORM, 2 BANH, GARAGEM.
TÉRRENO 450 M2, RS 110.000,00

·,Alugue',
REF 9016 - JGuÁ ESQ

. JOÃO JANUÁRIO AYROSO - GALPÃO 100

M2, 1 BANHEIRO, RS 550,00

REF 1115 - CENTRO
ÚLTIMA UNIDADE

REF 1001- VIlA NOVA-

R: PEDRO GONZAGA - APTO

C/ ÁRfA TOTALll o M', 1

sUÍl� 2 DORM, 1 BANH,
SACADA, OtURRASO.
INDIV1DUA� BIOrurÁRIO, 2 .

PORTÕES ElBRÔNICOS,
CEl/TRALDEGÁS E GARAGfM.

RS60.�OO
SEM ACABAMENTO ItmRNO,

REF 2393 - TlFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH,.
1482-CASAAlV139M2, 1 SUÍTE,2DORM,BANHSOClA�
GARA�EM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00

REF 2398 - SAO LUIS - R: J NARlOCH, 106 -

SOBRADO Al.V, 550 Ie, PISO INFERIOR UMA RESIDENaA fi 1

suÍlf, 2 DORM., SANH, DEMAIS DEP; E UMA SAlA COMERCIAl
COM 152 M2. PISO SUP. 2suhEs, 2 DORM, BIBUOTECA, GARAGEM
E DEMAIS DEP.R$260.000,00

REF 3017 - GUARAMIRIM - R: LTO RAUSISSE,
REF 3152 - JGuÁ 99 _ R: BERTHA WEEGE _

VÁRIOS LOTES, DIVERSOS TAMANHOS COM VALORES

TERRENO 20.000 M2. RS 120.000,00 A PARTIR DE RS 16.000,00

. REF 1005 - RESTAURANTE!PIZZARIA NA AREA CENTRAL
COM ESTACIONAMENTO, TODA EOUIPAPA, ÓTIMA FREGUESIA, REF 3213 _ ILHA FIGUEIRA _ R: MARAJO _ REF3210-JGUÁ ESQUERDO-R: JOÃO CARLOS REF 3111 - SÃO LUIS - R: EDSON CARLOS
PONTO JÁTRADIOONAL VENDE PORMOTlVO DEMUDANÇADE GERENT _ TERRENO 323 M2. RS 18.000,00
CIDADE. VALOR R$ 60.000,00 (NEGOCIÁVEIS) TERRENO 370 M2. RS 26.000,00 STEIN - TERRENO 457,42 M2. RS 35.000,00

: PRESo EPlTAClO PESSOA, 111 - tu JARAGU
APTO Cf 1 SUíTE, 2 DORM, DEP. EMPREGA0
ARAGEM. RS 110.000,00. FICAM MÓVEl
BunDOS COZINHA, lAVAND, E DORMITÓRIO

.. R 414 - BA
SOBRADO ALV 287 M2, 1 SUíTE Cj CLOSET, 2 DORM,
SACADA, 2 BANH, GARAGEM 3 CARROS 330 M2. RS
180.000,00 oceilo opIo olé RS 130.000,00

ALUGUEL -REF9032-CASAALV, 1 SUíTE C/
BANHEIRA HIDROMASSAGEM, 2 DORM,
GARAGEM 2 CARROS. RS 450,00

REF 2411 - JGUÁ ESQUERDO - R: BAHIA, 103 -
.

COM DUAS CASAS EM ALV, SENDO UMA COM 130 M2, E
OUTRACOM 56 M2. TERRENO 800M2. RS85.000,00

REF2295 - VILA RAU - R: PREF. JOSE BAUER
- CASA 160 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, GARAGEM 2
CARROS, RS 98.000,00

REF2268 - CENTRO - R: DOMINGOS DA NOVA
- CASA ALV, 266 M2. TERRENO 420 M2. RS
190.000,00

REF3242 - JGUÁ ESQUERDO - R: 254 - ANGELO REF 3224 - CHICO PAULA - R: LATERALJOSE

SPÉZIA - TERRENO COM 8.210,60 W, RS POMIANOWSKI - TERRENO 400 M2. RS
110.000,00 26.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LaOlni SAIA DO ALUGUEL!
�rn veis

Adquira seu lote com segurança!CRECI - 1959-J

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

I
I
I ,

A Leoni Imóveis está vendendo lotes
neste excelente residencia/.-,

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

aprovado pela PM]S.

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

GOMES·
ELETROMÓVEIS

.A

Agosto é .. es
deAniversário
Condições super facilitadas e descontos

.I. _
"

•

.

especiais nas compras a vista.
Cozinhas e dormitórios
planejados em 10 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 conceito "de LOFT indica uma adaptação de grandes espaços,

objetivando o conforto dos moradores, a união das áreas, de uma residência,

reservando espaços adequados para cozinha, quarto e banheiro.

Estes espaços podem ser agrupados em uma única área ou reservados

em uma área íntima, eliminando os conceitos de setorização de ambientes.

;s;

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CRECI643.J

Compra • Vende • Aluga • Administra

lançam o primeiro LOFT de Jaraguá do Sul

AMETISTA
-

_ _jg@jt�R({5ia·gn€7?-
• Apartamentos com um dormitório (suíte)
� Cozinha com churrasqueira: lavanderia, estar e garagem
• Área privativa aproximada de 40 m2

"

)1 S·IS'rl�)ll.' "

.ii t.;"'; -"

DE CONDOMINIO
• Localização central
• Não é Hotel .

• Salão de Festas

• Fitness (opcional)
• Com aquela taxa de condomínio que você sempre sonhou

Líder de rnerceulo era edifícios COIll 7 andares
< - • ". •

Futuro Empreendimentos Imobiliá,rios Ltda.
Rua Quintino Bocaiúva, 64 - Tel. 372-0657 I 371-0696

e-mail: futuroemp@uol.com.b.r
CRECI 8469 - Jaraguá do Sul, SC

Chalé Imobiliária Ltda..

.

Rua Reinaldo Rau, 5-8 - Tel. 371-1500
Plantão 9975-15ÔO

CREeI 643-J - Jaraguá do Sul, se

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

SÁBADO, 16 de agosto de 200J

Ret. 5321 - Água Verde - Casa alv, cf
232,10m2 - suíte + 03 dorm - 02
bwc - terreno cf 434,00m2 ( 14 x 31)
- R$145.000,OO ou R$121.000,OO
entrada + SO R$24:000,OO - parcela
R$474,OO aomês - CEF (aceita imóvel
meriorvalor como parte pagamento)

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

REPRESENTACÕES IMOBIUARIAS LTDA.

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

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

cozinha cf móveis - playground - Terreno

cf 1.859,08m2 - R$136.000,OO ou

R$70.000,OOentrada + SO

Ret. 5348 - Barra Velha ,- Centro -

Sobrado cf 203,40m2 - suíte + 03
dorm - 02 bwc - cozinha cf .arrnários

Terreno cf 350,00m2
r:t$148.000,OO - 130m do mar - semi
mobiliada

Ref 4349 -

Centro - Ed.
Catarina

Ersching � Apto
Cobertu ra cf
302,90m2 -

04 suítes -

bwc - dep.
empregada cf
bwc - piscina
Negociável

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

(18 x 25) - R$35.000,OO

Ret. 5342 - Ainizade - Lot. Versalhes
II - Casa alv, cf 105,00m2 - 03 dorm
- 02 bwc - Terreno cf 300,00m2 (15
x 20) - Negociável

Ref. 5343 - Czerniewicz - Casa alv, cl
135,00m2 - suíte + 02 dorm - bwc -

Terreno cf 443,25m2 - R$89.000,OO

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

R$49.000,OO ou R$30.000,OO
entrada + SO R$19.000,OO - parcela

R$291,OO ao mês '

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

163,00m2 - suíte + 02 dorm - bwc -

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

5180 - JARAGUÁ ESQUERDO
Sobrado cf 346,00m2 - suíte
master + 04 'dorm - 02 bwc -

Terreno cf 826,00m2 - Negociável

Ret 4353 -

Centro - Ed.
Res. Arion -

apto c]
156,35m2
01 suíte -c!
sacada + 01
-suíte + 01
dorm - bwc -

R$115.000,OO

TERRENOS
2482 - Lot. Blumengarten II - Lotes cf 334,13m2 - R$23.500,00
2483 - Lot. Bella Vista - Lotes cf 378,75m2 - R$28,000,00
2516 - Lot. Versalhes II - cf 644,00m2 - R$36.000,00
2527 - Champagnat - cf 672,OOm2 - R$58.000,00
2497 - Barra - Lot. Siewerdt - cf318,5Óm2 - R$21.000,00
2504 - Barra - Lot. Dona Verônica - c/ 360,00m2 - R$20.000,OÓ
2519 - Barra � cf 767,OOm2 - R$36.000,00
2447 - Rio Molha - cf 103.749,OOm2 - R$70.000,00
2362 - Nereu - BR 280 � cf 400.000,00ri12 - Negociável
2496 - Centro - cf 1.218,87m2 - R$370.000,00
25Q2 - Centro - cf 512/10m2 - R$65.000,00
2505 - Centro - e/637,SOm2 - R$135.000,00 '

2530 - Centro - cf 1.778,00m2 - R$48.000,00
2517 - Czerniewiez - ct 557,80m2 - R$30.000,00
2525 - Estrada Nova - cf 565/16m2 (eoml- esq)- R$29.000,00
2529 - Cond. Azaléias - cf 786/60m2 - R$55.000,00
2534 - Jardim São Luís - cf 325/00m2 - R$23.000,00 (Caie)
2532 - Lot. Casa Nova - cf 336/76m2 - R$12.000,00
2533 - Lot. Miranda - cf 325/00m2 - R$13.800,00
2515 - Rio da Luz I -t

• cf 7.925/00m2 - R$140.000,00
2526 - Vila Lalau - cf 13.110/00m2 - R$160.000,00
2535 - Lot. Renascença - cf 581,00m2 - R$32.000,00
2539 - Lot. Bluemngarten II � esq. cf 461/85m2 - R$ 25.500,00
2538 � Lot. Versalhes II - cf 474,58m2 - R$ 35.000,00
2540 - Centro - c/ 833m2 - comi (próx. Kolhbaeh) - R$ 98.000,00
2541 - Jaraguá Esq. - LDt Campo Sampiero - c/ 427/50m2 - R$26.000,oo
2542 - Centenário - cf 320,63m2 - R$25.000,00

'

2543 - Vila Nova - Terreno cf 529/43m2 - R$48.000,00
2544 - Ilha da Figueira - Terreno cf 570,00m2 - R$42.500,00
2545 - Centenário - Terreno c 392 00m2 - R 25.000 00

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

Terreno cf 310,00m2 - R$138,000,OÓ

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

- suíte + 02 dorm - 02 bwc -

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

R$127.000,OO

Ret. 7021- Jaraguá Esquerdo - Imóvel
comercial e Industrial - galpões cf
i,700,00m2 + casa alv, cf 200,00m2
- Terreno cf aproximadamente
8,272,00m2 - Negociável

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Realizando seu sonho imobiliário
FONE/FAX (047) 275-29�0

E-mail: dejalmovelsrãinetuno.corn.br
CRECI001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

:;;;;;;,;;;1���\l�J�%í\l\l== ,».,�;:_� _jl�ldJiC:::�

sÁBADO, 16 de agosto de 2003

COO 453 - CZERNIEWICZ - SOBRADO medindo 2BS,OOm2 - 1
suite, 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2banheiros, 2 garagens
- Valor RS 135.000,00

COO ,345 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO novo, 1 suite
comcloset e hidra, sala intima, sacada, 3 quartos; 2 banheiros, 2 salas,
cozinha, lavanderia, órea de festas, garagem - Valor RS 120.000,00

em alvenaria com 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem, galpão, 21agoas com peixes, cachoeira, pontes,
ruas internas, trilhas, pomar, documentos em ordem - medindo
15.000,OOm2 - com asfalto até a entrada - Valor RS
210.000,00

COO 457 - VILA NOVA - APARTAMENTO - 3 quartos, sala. em
, dois ambientes com sacada, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem -

Valor R$ 55.000,00

com 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem -

Valor RS15.000,OO

COO 465 - CENTENÁRIO - RESIDENCIA em alvenaria medindo

2S0,OOm2, 1 suite, 2 quartos, 2 salas, copa/cozinha, lavanderia, 2

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

COD 436 - ANA PAULA - RESIDENClA em alvenaria com

3 quartos; 3 solas, cozinho, lavanderia, banheiro, garagem - Valor
RS 50.000,00 '

COO 474 - VILA LALAU - 2 RESIDENClAS MISTAS
GERMINADAS - terreno medindo aproximadamente 2,OOO,OOm2 -

Valor RS 68.000,00

CORREIO DO POVO 11

COO 5187 - BARRA - Resid�ncia em alvenaria medindo 164,OOm2
+ galpões - Valor RS 11 0.000,00

MOTEL - WISKERIA - DANCETERIA - Vende terreno - prédio
instalações - Valor RS 180.000,00

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

COO 463 - EM fRENTE A PREFEITURA - Terreno medindo
1:400,OOm2 com 3 residências mistas- Valor,RS 120.000,00

COD'420 - FIGUEIRA - residência em alvenaria com suite - Valor
R4 85.000,00

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

,

Departamento Jurídico Deja Imóveis
.

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



12 CORREIO DO POVO . CLASSI

. 2 ou 3 dormitórios com

dependências de serviço
Salas de estar e jantar
Todos ambientes com

iluminação natural

Sacada com revestimento
metalizado

Aquecimento a gás (opcional)
Hall com piso em granito

Seg unda vaga de
garagem (opcional)
Sacada com churrasqueira
em aço InOX

Alto padrão de acabamento

Super Localização:
Rua Cabo Harry Hadlich
lateral da Reinaldo Rau

. Sem juros de boncos

.. Construção pelo Sistema.
da Condomínio Fechado
a Preço de Custo

Projeto Flexível e Inteligente,
com arquitetura arrojado
Taxa de condomínio reduzida

SÁBADO, 16 de maio de 2003

CRECJ 643-J

Compra • Vende • Aluga • Administra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 16 de agosto de 2003 CLASSI
Creci 041S-J

Vendas.
<ir Terrenos com 480m2, Lot. Juventus,
R$ 20.000,00 ou entro + parco
(jJ' Terrenos .com 420m2, bairro Amizade.
as io.ooo.co.ouenu; + pare.
<ir Terreno com ;129m', Lot: Zanguelíni.
R$ 3.000,00 + 60 x R$ 250,00.
(jJ" Terrenos entre Champagnat e Versalher
com 388m'. R$ 25.000,00 ou entro + pare,

W Terreno com 420m', próx. Rodoviária.
R$ 40.000,00 ou entro + Parco
W Apartamento com.s dormitórios, centro.Encima
do Ponto Frio R$ 60.000,00.
(jJ" Chácara à 100m da Igreja Nossa Senhora dó
Rosário - Rio Molha - c/200.000m'. R$ 80.000,00
(jJ" Chácara à 600m da Igreja Nossa Senhora do
Rosário - Rio Molha - c/335.000rn2• R$ 90.000,00

MORENO QUEÉSEU!

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

Com autorização do Banco Central

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

CORREIO DO POVO 13

A (HOgILIÁRtA CAHPEA
-7 LOTE com ÁREA de 450,00 M2 (15 X 30), COM ESCRITURA, PRONTO
PARA CONSTRUIR. LOCALIZADO NA RUA APlúNA, BAIRRO RIO HERN EM SCHROEDER.

R$ 10.000,00 (ACEITA-SETROCA POR CASA EM JGUÁ do SUL).

-7 LANCHONETE TODA EQUIPADA + CASA de ALVENARIA CONTENDO 08QUARTOS,
SALA, COZINHA, BWC. TERRENO C9m ÁREA de 350,00 M2. . LOCALIZADO NA

RUA JOSÉ NARLOCH, BAIRRO ANA PAULA.

R$ 90.000,00 (ACEITA-SE TROCA POR CASA ou CHACARÁ).

-7 CASA de ALVENARIA com ÁREA de 70,00 M2, CONSTITUíDA DE 03

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

VILA LENZI.R$ 58.000,00.
.

-7 APARTAM�NTO com ÁREA de 107,00 M2, CONTENDO 01 SUíTE, 02 QUARTOS, SALA,
COZINHA, BWC, 02 SACADAS (01 com CHURRASQUEIRA), 01. VAGA de GARAGEM.

SALÃO de FESTAS, PISCINA pelo SISTEMA CONDOMíNIO.
LOCALIZADO NA RUA MARINA. FRUTUOSO, EDIFíCIÓ PÉROLA NEGRA, CENTRO ..

R$ 120.000,00.

-7 CASA de ALVENARIA com área de 136,00 M2, CONTENDO 03 QUARTOS, 02
SALAS, 02 COZINHAS, LAVANDERIA, GARAGEM. TERRENO COM 315,00 M2, TODO

MURADO. LOCALIZADA NA RUA JOÃO KLEIN, PRÓXIMO AO ANTIGO SALÃO UNIÃO, BAIRRO VILA
LENZI. R$ 55.000,00.

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

���!!��-@II.'�'J�DA NOVA -'Terreno L�!. Primavera. cl 469.35m'
1036· ILHA DA AGUEIRA, R: Sergipe. lerreno c/21.331.16m'
1040, ESTRADA NOVA· Terreno na 'Rua Leopoldo Blese. 406,00m'
1045, NEREU RAMOS, tot. Zanguelini, área de 391,00m'.
1046 - NEREU RAMOS, Lot, Zanguelini, área de 321,DOm'.
1Jl48 ' NOyA BRASILlA - Rua José Emmendoerter. lerreno c/ 484.50m'.
--

2002 - AMIZADE - tot. Versalis II, casa alv. c/ 150m' . lerrene de 450m'
aceita nego cf sala comI. no centro da cidade
2021 - JGUA. ESQUERDO - R. João Januário Ayroso. 2820 - em alv. Terreno de 450m' .

2031 - CZERN'IEWICZ - ótima ocauzação, c/ 155,DOm'
2034 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Domingos Rosa. 302, c/ 326m'
2035 - BARRA DO RIO CERRO - mínl-chácara, c/ terreno de 2900m' e casa c/ 87.50rri'
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv., c/ 176m'. lerreno c/ 450m'
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L .Santana, sobrado c/ 186m' e lerreno c/ 350m'
2071 - NEREU RAMOS - R. Julio Tissi, c/ 210m' e terreno c/ 450m'. Aceno apto menor valor.
2073 - STO ANTONIO - R Hilda Friedel Lalin, c/ 100m' e terreno cl 360,72m', aceno apto
2081 - R. Preleilo Waldemar Grubba - Servidão -je=eno c/1600m' o casa c/ 98m'.
2082 - JOÃO PESSOA - R. Francisco Panslein - lerreno c/336m' e casa c/170m'. aceila neg.,
2084 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno c/ 360m' e constr, C/202.DOm'.
2086· TIFA MARTINS· R. Fredolina Martins n' 311, ter, C/720,OOm' casa c/160,00m' e eo. c/50.00m'

/
aceita casa em Barra Velha

2087, TIFA SCHUBER ' R: Exp, Ewaldo Swartz, 1381. lerreno c/560.00m' e casa C/240,00m'. R$ 80.000.00
2091 - CENTRO - R. Erich Mielke, 63, lerreno cl 480m' e casa c/ 170m'. R$ 110.000,00
2092 - TIFA MARTINS, R: Paulo Leoni, terreno cI325,OOm', casa C/ 45.37m' R$ 30.000,00
2094 - VILA LALAU • terreno c/ B75.00m' e casa c/ 123.00m' R$ 75.000,00
2097· JGUÁ ESQUERDO 'Rua Anlonio Macedo. Terreno C/360,00m' e casa C/135,OOm'. R$ 85.000,00
209� , GUARAMIRIM - R: 28 de Agoslo . Centro· Torrene c/ 1 AOO.OOm' e casa c/ 244.00m' R$ 180.000,00
2100, ILHA DA AGUEIRA - Morro Boa Vista· Terreno c/ 1015.00m' e casa c/ 100,00m' R$ 22.000,00
2101 - CENTRO· R. Guilherme Weege, ólima íocaíuação . imóvel resid .. c/ comercial. Sobrado c/700m' e lerreno c/

570m'. vaor a combinar.
2103· VILA RAU • Rua 366 • Terreno c/ 450m'. Casa de madeira de 60m'.
2108 ' TRES RIOS DO SUL - Rua 'Feli' R�hert. sobrado corní., c/ 336,00' e terr, c/ 384.00m'.
2122 - TRÊS RIOS DO SUL· casa em alv. c/142,00m' e terr. c/l0.880,00m'
2124 - ÁGUA VERDE· Rua Frederique b. Henque. terreno c/ 387,50m' e construção c/ 175m' .

2126 - VILA RAU • Rua Joaquim Nabuco, casa c/ 92m' e lerreno c/300m'.
2127 - RIO MOLHA· Rua Leocádio Cardoso da Silva. casa c/92m' e lerreno c/ 323.75m'.
2129 - VILA LALAU • casa de alv., c/ 142m' é lerreno c/ 594m'.
2132· JARAGUÁ ESQUERDO, Campo Sampiero I. casa c/ t27m' e edlcula de 70m'.
2133 ' GUARAMIRIM • Casa c/ 130m' e terreno c/ 3C0m'.
2137· NEREU RAMOS, rua Maria Madalena Lopes Santana, terreno c/412.50m' e casa c/98.93m'
2141, OURO VERDE - Rua João Mass,-casa c/110m' e terreno c/322m'.
2142, VIEIRAS, R. Guilherme Koeler, Cosnlr. 140m' masi um aedlcula de 80m' e lerreno 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 9Om' e outra com 70m':Terreno c/380m'
2150 - JARAGUÁ ESQUERDO· R. João Carlos Stein. casa de alvenana c/ 100m' e lerreno c/ 488m'
2152 • VILA lALAU ' R. Carlos Hegert. casa de alvenaria c/ 145m' e lerreno c/ 456m'

.

2153 - ESTRADA NOVA - R. Alfredo Alberto Staler. Casa de alvenaria c/ 166m' e terreno c/ 518m'

lli1i"�1fA�s MERCEDES, Aplo Vila Nova
3039 • CENTRO - Edlífclo sarao
3044 • CENTRO· Cnstíane Monique .

3045 - NOVA BRASfLlA • Condomínio leutprecht

2000 - VILA RAU '

casa de alv. cl
117 ,OOm2 e terreno

e/2.407,OO.m2•
Próx. a Unerj, a 3 km

do centro, ótima

localização.
R$ 145.000,00

2021::" JGOA ESQUERDO - R. João Januário
Ayroso, 2820 - em alv. Terreno de 450m2-

. R$1l.6.000,00

2095 NEREU RAMOS - R Angelo Floriani
Lot. Zanguelini, Terreno cl 78,00m2 e

casa c/70,00m2. RS 35.000,00

E-mail: imobgarcia@brwnet.com.br

R$ 12;000,00
R$ 100.000,00
R$ 16.000,00
RS 13.000,00
R$ 11.000,00
R$ 38.000,00

(em const.)
valor a combinar
R$ 116.000,00
R$ 120.000,00
RS 120.000,00
R$ 75.000,00

RS 45.000,00
RS 70.000,00
RS 95.000,00
RS 25.000,00
RS 80.000,00
RS 65.000,00
RS 200.000,00
RS 45.000,00

RS 15.000,00
RS 80.000,00
R$ 300:000,00
R$ 110.000,00

RS 43.000,00
R$ 48.000,00
RS 88.000,00
R$ 115.000,00

R$ 60.000,00
RS 45.000,00
RS 40.000,00
RS 80.000,00
R$ 38.000,00

R$ 32.000,00
R$ 45.000,00
RS103.000,00
R$ 65.000,00

RS 26.000,00+ financ.
RS 65.000,00
RS 53.000,00
RS 60.000,00

NIO. - Padaria com equipamentos. construção de 185m' e terrene com 634.50m'.
9008· TRÊS RIOS'DO NORTE - sem benleilorias. com área de 6O.000m'. c/ água, pastagem.
9009 '. SCHROEDER - R. Bom Pastor, c/ área de 4.078m'

R$ 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Seja
•

CELTA 2P BRANCO 2001 parceiro
ESCORT GLX, COMPLETO PRETO 2000

CORSA SEDAN pRATA 2000 ,I' da BV FinanceiraKAGl PRETO 2000

MAREA WEEKEND ELX 2.0, 20V CINZA 1999

CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999 e faça ótlmosESCORT Gl c/ AR+DH CINZA 1998

ESCORT Gl 4P VERDE 1997 , •

VECTRA GlS + COURO BRANCO 1997 neqocmsGOL CLll.6 BRANCO 1997

CORSA SUPER 4P ROXO 1996

neste" espaço!ESCORT HOBBY PRATA 1996

CORSA 4P ROXA 1996

GOL 1.'0 I PlUS + RODAS PRATA 1995

GOlF Gl COMPL. (-AR) AZUL 1995

GOL CLll.6 AZUL 1995

OMEGA GlS VERDE 1993

KADETT CINZA 1989
SANTANA 4P PRETO 1986

FIAT PalioEO,2p 97 Branco R$ 9.700,00
F-250 03 prata

Tipo, 4p, compl. 96 ' Branco R$ 9.300,00
Twister 02 vermelha c/ partida, 22 dono Gol,f, 4p, a.c., D.h. 95 azul

Uno Ele!ronic04p 93 Verde me! R$ 6.900,00 Uno4p Ql branco

UnoCL 91 Verde R$ 6.500,00 Clio4p 00 prata compl. l.ogus, 2p, comp. 94 prata

VW Gol,4p 99 Branco R$13.200,00 corsawinc 99 branco 2p Gol, 2p, comp. 97 bordo

Passa!, compl.+AuL 95 Cinza R$17.800,00 EscortSW 98 bordô compl., 1.8, 16v
Gol, 2p, básico 96

Gol 94 Preto R$ 7.200,00 Vectra 98 branco compl., GL, 2 . .0
bordo

GolMI 98 Branco R$11.000,00 Kadett 97 cinza c/opc. Uno, 4p, compl. 96 bordo
GolMI 97 Vermelho R$10.500,00 Go11.01 97 branco
GolCL 91 Verde R$ 6.500,00 Corsa 96 branco

, c/opc.
Uno, 4p, compl. 93 preto

LogusCLI 95 Prata R$ 8.900,00 Go11.6 96 cinza cy opc. Kadett, 2p, com opc. 95 branco
GM Corsa 97 Verde R$ 9.800,00 Uno 95 bordo 4p, trio elétrico

QuantumGL 96 Branco R$12.800,00 Escor, 2p, motor 1.0 95 bordo

Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00
Uno 95 vermelho 4p, trio elétrico
Tipo 95 branco compl. Monza, 2p, SlE. 89 verde

QuantumCLI 93 Cinza R$ 8.900,00
Chevette júnior 93 Prata R$ 5.900,00 Toyota Corolla 95 grafite compl, GolGl,2p 86 branco

FORD EscortHobby 95 AzUl R$ 7.300,00
MonzaGLS 94 cinza 2p, compl.

EscortGL 95 Prata R$ 8.900,00 Tempra 93 preto compl. Prêmio, CS 85 branco

VeronaGLX 96 Azul R$ 9.700,00 MonzaGLS 92 cinza compl. Del Rey 2p. Gl branco

� R��AlJLL Cli9, -ar ,.,' .

01 Bordô R$16.500,00 0-20 gabinada 89 bordô. compl. Fusca
'l:iiiAv�i:PJiêfêlfô·;Wãldemâr,iGÍ'!Ubâ·Jm·3'l47·:,�'Jâr.âgu!ái.i;dô:iiSul�: BelinaGLX 89 bordo álc., O.h., 1.6

83 branco

j
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I
:
j
I
�
I

i
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:
i

!
I,

II:"
I I

I

i
!

I
III;
I

I

VVotOl'alttim I finanças

R$ 15.800.00
01 branco G R$ 12.500,00
01 branco G R$ 16.800,00
01 preta G R$ 5.500,00

Gol Special, a.c. 00 branco G R$ 12.500,00
. VW 16 . 200 truck-oaú 00 branco D R$ 75.000,00
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 19.900,00
Ka 99 prata G R$ 11.500,00
Corsa Wegon GL 1.0 98 verde G R$ 15.800,00
Palio EL, cl ar 97 bordô G R$ 10.900,00
Gol 1.0 compl. 97 branco G R$ 12.000,00
Gal MI 97 vermelho G R$ 10.900,00
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco , G R$ 12.900,00
Golf GL compl. 96 azul G R$ 15.500,00
Escorl Hobby 96 azul G R$ 8.500.00
Escort L - Euro 94 vermelho A R$ 8.900.00
MS 709 carroçeria 93 vermelho D R$ 35:000,00
Ohevette DL '91 branco G R$ 5.800,00
Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.000.00
F-l000 89 amarela D E# 19.eOO,OO
Moto CS 450DX cinza G R$ 3.500,00

R$ 45.000,00

"'(l:] n.la:;6 .Ci"iiiai:
,.

Corsa Sedan + a.c. Cinza 03 G
Celta Prata 02 G
Celta Preta 02 G
Vectra GLS comp. Vermelho 98 G
Gol MI16v 2p Bordo 98 G
Vectra GlS compl. Branco 97 G
Corsa Super MPFI Branco 96 G
Chevette Dl Prata 93 G
Kadett Sl/E Cinza 90 G

VW
Gol Special Vermelho 02 G
Gol Se,ecial Branco 99 G

FORD
Blazer Branca 96 G

FIAT
Palio ED Vermelho 98 G
Palio EDX cj a.c. Verde 96 G
Uno Mille EP Preto 96 G
UnoELX,2p Bordo 95 G
Uno 1.5 Bege 88 A

RENAULT

Clio RN 1.0 16v compl. Prata 01 G
XLT 250 Branca 99 D

.iii'iÂ�[��"���!jA:·WM���JiJ!Ç��ijÂ;:�,��i'jijÂiR�g':�i�iM:.Wi���º�ip·g;!�ij�;:;�

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

FIAT
Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e. 99
'Palio EX 1.0 I.t., d.t., a.c, 99 branco
Uno Mille. limp, desemb., 91 azul
Tipo 1.6, compl. _95 preto

VW
Gol Ml.l:0, 2p, compl. 99 branco
Goll.0 94 azul met,
Gol S, 1.8, álcool 85 bege
Gol Plus 1.0 96 preto
Apollol.8 91 azul meto

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco
Corsa Sedan 1.0, alarme, t.e .. a.q., d.t. 00 cinza
S-10 Deluxe, compl. 98
Corsa Sedan Gl, 1.6. trio, alarme 97 verdemet,
Vectra GlS 2.2, cornpl., ar digital 00 cinza
Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelho
D-20 cornpl. 91 verde

FORD "

Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar 98 chumbo
Escort 1.6 88 azul meto
Escort Hobby 1.6 93 bordô
Escort 1.8L 93 cinza
Escort Gl 1.6, a.q. 95 cinza
Escort GL 1.6 87 dourado,
Escort Gl 1.6 a.q., d.t. 94 cinza
Escort Perua 1.8, a.c., d.h., trava 98 prata
Escort Gl 1.8 a.q. 92 azulmet.
F-I000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermelho

PER
Dakota plck-up 6cil. gas, 99 preto met.

Corsa Wind, 4p 99 branco
Titan 98 roxa

Gal MI 1.6, gas. 97 vermelho
Corsa MpFI 1.6 gas. 97 branco

Pick-up corsa Gl 96 bordô
Kadett light, 1.8, álc. 94 bordo met.

Escort hobby, gas. 94 bordô
Gol Cl, 91 prata
Gol Cl, 1.6, gasolina 89 _ branco
CBX 450, gasolina 89 azul

Escort 88 cinza

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

Fusca 1300 78 branco

Fusca 1300, gasolina 73 bege

SPORT CAR
FONE/FAX: 370-3021

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Gol16V 4p
Civic Completo 98/98 Prata

99 R$13.500,00
GolMI .97 R$ 9.600,00

Resta 4 P ar q 98/98 Prata

Corsa Sedan, 1.6 97 R$12.500,00 Corsa Milleniun ve /ta/des tr/ar qu/al 01/01 Prata

Gol 93 R$ 7.200,00 Astr.a GLS Completo 99/00 Cinza
Gol 92 R$ 6.400,00 Corsa Sedan Completo 00/00 Branco
F·l000 91 R$ 26.000:00
Elba Corsa Super 4P lides/ar q/ tr 97/97 Branco

89 R$ 4.000,00
Esco� Parati 1.6 urnp/des/ar/direção 00/01 Branco

88 R$ 4.500,00
Santana compl. - ar 87 R$ 4.500,00

Siena ELX Completo 01/01 Branco

Escort 87 R$ 4.000,00 Uno 4P Completo 95/95 Vermelho

Chevette 86 R$ 3.500,00 Clio Sedan Completo / top 01/01 Vermelho

Goll.6, álcool 85 R$ 3.500,00 Kangoo Completo / top 01/01 Cinza
Corcel1l2p 80 R$ 2.000,00 Clio RT 1.6 Completo / topCorcel I 00/00 Branco

372-0676

II

Seja parceiro
,da BV Financeira
·

e faça 'ótimos
., .

negocias
neste espaço!

I'

311-0802 311-8281

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - centro - Jguá do Sul

VfVotor'antim I finanças

Gol Special Branco 2000 R$ 12.500,00
Gol1.0 Preto 1999 R$ 11.800,00

Escort GL, 16v Prata 1998 R$ 14.500,00

Escort SW 16v . Vermelho 1997 R$ 13.800,00

Tempra HLX + couro Branco 1997 R$ 13.300,00

Palio EDX 4p Branco 1996 R$ 9.800,00

Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12.500,00

Vectra GLS . Azul 1994 R$ 13.500,00

Escort L Prata 1994 R$ 8.800,00

Gol CL . Prata 1990 R$ 6.000,00

Honda CBX 750 Four Fantasia 1974 R$ 8.500,00

Escort Hobby Preto 1994 R$ 7.200,00

Gol CL 1.6 Azul 1992 R$ 7.300,00

Verona GLX compl. Azul 1991 R$ 6.800,00

Corcel li . Bege 1983 R$ 2.500,00

Fone/Fax:
I

M· .

.

··.··w·'·.r ···�··;·.·;····o··········.····.'··.····'i .. ', .•.••.. '," .

275-1132veiculos

Astro Sedan GL 1.8, corCinza, ano 2000

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, travas e espelhos
elétricos, rodas de liga leve ·1
Brava ELX 1.6 16V, cor Branca, ano 2000 I
Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico
Golt 1.6 4p., cor Bege, ano 2001

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, rodas
de liga leve

Corsa Hatch 1.0 4p., cor Branco, ano 2003

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, CD
Gol16V 4p., corPrata, ano 1999

Opcionais: ar quente, desembaçador, toca fitas
Uno Eletronic 4p., corAzul, ano 1996.
Opcionais: limpador, desembaçador, vidros e travas elétricas
Corsa Sedan Super 16V, corCinza, ano 2000

Opcionais: ar quente, desembaçador, direção hidl-áulica

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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··SAo QUE VOCE PROCURA PARA Com.M�

CONSTRUIR OU REFORMAR•••

-,

TIIOARTE',

•••ESTA AQUI!!! MAT. DE CONSTRUÇÃO
'370-3232

Consulte nossos anunciantes 370-2315
AV. PREF.W. GRUBBA,4386
CENTENÁRIO· JGUÁ DO SUL

',Rua 11 de novembro, 3567 �

U!!�!;,!I�sarand���,,,J

Instaladora Construindo o seu Sonho!

Elétrica 375·1183

ÁGUA QUENTE
Assistência técnica

Rua João Marcatto,
nO 255 • SI 02 • Centro
araguá do Sul'. SC

_......

II��I

370-0800
Av. Waldemar Grubba, '555
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

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

Rua: )aragua, 50 • Centro
Corupá - se

Materiais de Construção
Ferragens- Eletrodomésticos

373-0001

1{1\I..I..IJS
Comércio de Matériais

de Construção
.a, "

373-0391
Rua Estrada Bananal do Sul, 100

Beira Rio - Guaramim

R: Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850,
sala 01 • Nova Brasília· Jaraguá do Sul

ARTE LAJE
Nosso negócio é concreto

(47) 375·1239.
Rua da Saudades, 300
Centro • Córupá � SC

Fone: 376-0897
9975-0131

275-3462

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



" Rua Roberto Zeidel, 45
Corupá-SC

IANiACRUZ
Material de Construção

@
275·3727

CASA J.E.
Casas Pré-fabricadas

372-1618
João Jal)�ário Ayroso, nO 341

Jaraguá Esquerdo. JguÓ' da Sul

275-2234/275-2894

Única Loja:
Uuu: Joilo ['Iunlncheck, 2100·

J
VUa.'liova(alltcsduDI13schoal)

. ararllol dI) Sul· �;mtll car.arlnD· rOIl�: (47) 275·:1043

WD[Ff}Tl[gIXl
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO .

SERV1ÇO DE THRRAPLANA.GHM,

I\ETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO
E ESCAVADEIRA HID�ULlCi\

�D_mJfff!J
Rua Walter Marquardt, 2270

'Materials para Construção
•

Ferrauens e Ferramentas .

.

Material Elétrico

Tijoarte Materiais de Construção, localizada a Rua Av. Preto Waldemar Grubba, 4386, Centenário.

TIJOARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Bom Preço e Entrega Rápida

Os 270 rn' de área construída e estacionamento

próprio oferecem uma estrutura pronta para atender

toda a região, com o conforto merecido e exigido pela

clientela.

O bom preço e a entrega rápida sem custo adicional

são as marcas registradas da Tijoarte Materiais de

Construção, que também oferece financiamento junto a

Caixa EconômicaFederal e pelo Banco B radesco.

Instalada na Avenida Prefeito Waldemar Crubba, construtora.

4386, no bairro Centenário, a Tijoarte Materiais de

Construção está há um a�o sob a direção dos sócios

proprietários Laércio e Arnário Leoni.

A empresa possui uma variedade de produtos para

construção, desde uma reforma ao acabamento e

buscando a cada dia aumentar .a quantidade dos itens

oferecidos. Ferros, tintas, cimentos! 'telhas,
ferramentas, tubos e conexões são alguns dos produtos

oferecidos pela Tijoarte.
Com uma equipe de seis funcionários, a qualidade

no atendimento é comprovada por todos os clientes da

empresa, sejam eles uma dona-de-casa ou uma qrande :

Tijoarte Materiais de Construção
Telefones: 370-3232 - 370-2315

IlJ.MIlZAOg FIGUEIRA BONATTI FRANZNER
Materiais de Construção

MAflBJlAJi' " �'HSJr�t)�io MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BARRA Materiais Elétricos

.310-4508
Hldréuliccr- Ferragens

-. Fone/Fax
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Tiiolos • Ielhas - Cimento

-'216-2000
Tintas e Vernizes

310-4991 376-1597

311�4139 376-0786

Rua Roberto liemann, 491· Czorniowicz Rua José Theodoro Ribeiro, 2793 • SI 02 Rúa Angelo Rubini, n' 321· Barra do Rio Cerro
Rua Emílio Schulz, n? 40
São Luiz > Jara uá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais Qualidade
Para o lar e para a 'Indústria

.
.' .

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a'

qualidade em tudo que produz. Calhas, Coifas,
Aquecedor Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis,

Moldes para veles, Chapes em geral,
Churrasqueiras, Baldes, Mictórios, Proteção para
parabólicas, Corte e dobra de chapas, Funilaria

Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio. Além
de diversos outros produtos. Consulte-nos.

'ECNe
CALHA.$
QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 - Centro - Jaraguá do Sul-SC . Fones: 379·6448 - 275-0448 . Fax: 371-9351

136m2, na R. Friedrich Wilhelm
Sonenholl, 370, R$50,000,OO.
Tratar: 372-1114 ou 9104-1089.
(proprietário)

cozo rnob. Entrada + parco em 50
meses direto cl proprietário, Tratar:

PROCURA-SE - rapaz pI dividir
.

275-3070. Creci 8950.

aluguel, que já possua apto. Tratar:
9953-2345,

no centro, Tratar: 372-1395,

mais galpão cl estr. e coberura

metálica, de 82m2, bem localizado
no bairro Boehmerwaldt (zona sul de
Joinville) 20m da Av, Paulo Schroeder,
próx. Ao posto de atendimento do
banco BESC. R$47.000,OO. Tratar:
429-7591,

PROCURA-5E - moças pI dividir apto
e que já possuam apto, Tratar: 371-
7931 cl KeiL

ALUGA-SE - cl 90m2, 2 dorm.e
demais dependências, no Loteamento
Ouro Verde. R$�O,OO. Tratar: 9957-
7545.

RIO MOLHA - aluga-se, quitinete cl
wc, qto, cOZ., toda mobiliada, cl área
de lazer a beira do riacho, em

condomínio fechado, cl ônibus no

portão, pi pessoas do sexo feminino
ou casal si filho. R$290,00 cl todas
as taxas. Tratar: 370-8563.

I'
VENDE-SE - cl urgência', em

construção, cl laje, telha, caibro e

ripa. R$16.000,OO. Aceita-se carro

ou moto no negócio. Tratar: 276-
3353, (proprietário)

AMIZADE - vende-se, cl 2 qtos,
garagem, R$36.000,00, Tratar: 376-
1923,

VENDE-SE - ótima, em alv, cl 1

suíte, 2 qtos, ótimo localização, cl
bom acabamento, pronta pi morar.
Financiamento pela CEF. Tratar:
9997-2020, Creci 7402

SCHROEDER - vende-se, centro, cl
3 suítes, dep. de empregada e cozo

rnob. Valor a combinar. Tratar: 9133-
3476.

FLORIANÓPOLIS _. vende-se, no

centro, mob, cl 4 qtos, quitado e

desocupado, Ótimo preço,
, R$52,000,00, Tratar: 9103-0188.

VENDE-SE - no Ed: Royal Barg, cl 3_
dorm. sendo 1 suíte, sacada cl chur,VILA LALAU - vende-se, mista, cl pROCURA-SE - quitinete pI alugar,

Empreendimentos.
Imobiliários' Ltda

Rua Epitácio Pessoa, 4 15 - 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 lia cidade, praia ou campo.

Cartas de crédito de R$ 2.0.000,00 a. R$ 120.000,00

Lances podem ser também embutidos ou com

FGTS (de acordo com norma do SFH)

Consulte-nos!
.

:5"::<.;'E-'CC':U··-�.lil:i'S�'s�'. "c.;.,.' ". •

- •

'\1 .. .
.

.,

311·8814

VENDE-SE - no Cond, Amizade, c/3
qtos. Tratar: 9997-2020 cl Wolf,
Creci 7402

ÁGUA VERDE-vende-se, rua Paulo

Kramer, 371m2, cl escritura, próx.
Igreja São Judas, R$25,000,00.
Tratar: 372-3922 ou 9122-4198 cl
Walter. (escritura)

BARRA DO SUL- vende-se, 15x40,
cl escritura, pronto pI construir, água
e luz, 100rnda praia. R$10.000,00,
Aceita-se carro no negócio. Tratar:
370-4817 ou 370-5732.

BARRA VELHA - vende-se, de

esquina, 200m da .praia central,

R$16.000,00. Tratar: 371-6238.

CHICO DE PAULA-vende-se, na R,
José PomianowskL R$17.000,00.
Tratar: 370-6687,

COMPRA-SE - mesmo em fase de
desmembramento. Propostas no e-o
mail teko@uned·br

CONDOMíNIO RENASCENSA -

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

CORUPÁ -vende-se, cl 18.000m2,
murado, 'cl casa em alv, cl 9
cômodos, centro, inicio da Bom Plant
Tratar: 375-0340 cl WanderieL
(proprietário)

ESTRADA NOVA - vendecse, no

morro .da pedra, cl 533m2,
R$7.000,00, Tratar: 276-2169,

SÁBADO, 16 de agosto de 2003
.

1
CASAS

I• Casa de madeira com 65m2 rio Rua Arthur

Breithaupt, loteamento Fir e ns e . Lote 48. R$
15,0'0'0',0'0' + 5O'x R$ 330',0'0'
• Casa de madeira com 35m2 na Rua Oscor Elhert,
loteamento Firense I. Lote 2_28, R$ 13,0'0'0',0'0' +
42x R$ 285,0'0'
• Casa de alvenaria com 12O'm2 na Rua José

Narloch, Ana Paula II. R$ 50',0'0'0',0'0'
• Sobrado de alvenaria com 180m2 na Rua José

NarJoch, Ana Paula II. R$ 80'.0'0'0',0'0'
• Meia Água de madeira com 5O'm2, loteamento
Fridolino Martins, Lote 45, R$.· 18,0'0'0',0'0'
• Casa de alvenaria com 174m2, nova, Vila Lenzi,
em frente a academia Corpo e Mente. R$

I
140',0'0'0',0'0' I• Meia Água de alvenaria na Barra, perto do
mercado Ouro Verde, R$ 25,0'0'0',0'0'

I
TERRENO

• Lotes no loteamento fi�ense I. R$ 16,0'0'0',0'0'
• Lotes no loteamento Campossampiero II, c/9O'O'm2
R$ 40'.0'0'0',0'0'
• Lotes no loteamento Cornpossornpiero I, c/42O'm2.
R$ 25,0'0'0',0'0'
• Lote na Rua Waldemiro Schmidt, com 6O'O'm2 R$

.'128,0'0'0"0'0'CONDOMíNIO FECHADO
• Lotes a partir de 79O'm2

I
I

FIRENZE II
• Lotes a partir de 35O'm2

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Oedoro, '1179

,

,�371-1136 :

Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem -Sacada- Prédio navocom

piscina R$ 85.000,00 .

Apartamento - 3 Dormitórios (Suite) - Dep. Empregada: 2 Sacadas - 2

Garagens Privativas - Situado no Centro - Pertinho do mar - Ótimo Negócio. RS
180.000,00

.

Apartamento - Lindo - Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Súite - Closel .

Hidromassagem)- Finamente Mobiliado· Linda vista Panorâmica de toda Av.
Atlântica. Apenas R$180,OOO,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOVA BRASíLIA - vende-se, cj
496m2, 'totalmente plano, rua

asfaltada. Tratar: 275-30.70. Creci
8950.

PiÇARRAS -: vende-se, situado na BR

101, c/ 23.000,OOm2. Tratar: 372-
1395.

RIO MOLHA - vende-se, cj
969.480m2, escriturado. R$150,OO.
Aceita-se casa. ou apto no negócio. ,

Tratar: 9112-5501. (proprietário)

RIO MOLHA-vende-se, cj casa em

constr., cj laje, telha e caibro.

R$23.000,OO. Tratar: 276-3353.

RIOMOLHA-vende-se, 50x40, próx.
a Gruta. 'Aceita-se carro. Tratar: 275-
3735.

SCHROEDER - vende-se, próx. a Soe.
Catarinense, centro, ótimo ter., cj

" 2.080m2, pronto pj constr.

R$15.000,OO. Aceita-se carro a partir
ano 95, até R$8.000,OO. Tratar:
371-6069. (proprietário)

SCHROEDER - vende-sé, no centro,
cf i.980m2, plano, pronto p/ constr.,
cf escritura. nsrs.ooo.oo. Aceita
se carro a partir de 95, até

R$8,'000,OO. Tratar: 371-6069.

TERRENO-vende-se, próx. Wigando
Meyer. R$4,500,OO ou troca-se por
carro. Tratar: 273-1343 cj Andreia.

VENDE-5E - cj 2 casas de
alv. R$27.000,OO. Tratan275-1559.

VENDE-SE - na rua da faculdade, cj
530m2. Tratar: 372-1359 dia ou 274-
8050 a noite. (proprietário)

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

l
8950.

VENDE-SE - no Lot. Casa Nova II, 'de
esquina, pronto pj construir.

R$18.000,OO. Aceita-se carro até
R$10.000,OO. Tratar: 273-0454 cj
Celso.

VENDE-SE - cj 400m2, na R. José
Me sch, Lot. Santo Antônio.
R$3.000,OO entro + ass.óoo.oc
pare. em R$120,OO mensais. Tratar:
276-0605 cj .vally.

VILA LALAU - vende-se, c/640m2,
R. A.S.Dumont, 729, c/ edícula nos
fundos. R$55.000,OO. Aceita-se
carro até R$lQ.OOO,OO. Tratar: 370-
1787. (proprietário)

VILA LALAU -vende-se, próx, a Soe.
Vieirense, todomurado, c/ luz e água.
R$25.000,OO. Tratar: 371-6069.
(proprietário)

'PROCURA-5E - sala comercial pj
alugar. Tratar: 372-3464.

VENDE-SE - instalações de
meracado, pj retirar do local. Aceita
se carro no negócio. Tratar: 376-2222
ou 9121-3921.

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

VENDE-5E",loja Royal Barg, pontojá

fomnado, c/mercadorias e mobiliáriO.
Defronte'pj Marechal: Tratar: 275-
3070. Creci 8950.

VENDE-SE - padaria, cornpl., cj
ótimo ponto e clientela, na Ilha da

Rgueira. Tratar: 370-6767.

VENDE-5E -loja de calçados, na Vila
Lenzi. Tratar: 371-7636.

VENDE-5E -loja de estoque, estúdio
e ponto de material fotográfico, na
Vila Lenzi. Valor a combinar. Tratar:
275-2634 ou 371-6238.

RIO MOLHA - vende-se, próx. Igreja
a 6km do centro, acesso todo
asfaltado. Mini paraíso, cj toda infra-

.

estrutura, área c/ 20.000m2, cj
terreno pronto pi construir. Local tipo
condomínio rural somente pp/
residências ou lazer. R$55.000,ob.
E área de 40.850m2 com chalé de

87m2, garagem, área de festa cj
churrasqueira, escritório, galpão cj
quítínete, canil, lagoa, nascentes e

mais terrenos prontos pj constr. casa
ou quadras de multi uso/esport.
R$185.000,OO. 'Aceito contra

proposta p/ pgto a vista ou carro,
imóvel de menor valor como parte do
pgto. Tratar: 370-8563.

r

Ii TRABALHOS COM�VA.JAT.·Oi(Agua quente e fria) i
I \1\
I UI
I 10
,I .t:.h Trabalhamo. onde você precisar

" -lV, (cidade, praia, ..tio, etc•••)
)

! yt> (47) 370-7488 / 370-8870 / 9602>'3735. I
L .. , flll!l:)O�� f:<rausEl' �1�: "i1i:l r-Jova: :Jaragu,� �() �ll': �çj

A

L
E
N

PrazeremH
ofender bem.A

371-8655 275-0452

o melhor

Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

I .

r� Ca�!!��o�L_ .w ,-,,--,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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t
I

J

Ropeiro el6 portas, 4 gavetas

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO.- precisa-se de

t
vendedores extemos com experiência.
na área de consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

COSTUREIRA - precisa-se, pI maq.
reta, cl conhecimento em tecido

plano. Tratar: 371-3�30.

t· TELE-MARKETING � precisa-se cl
I experiência na área de consórcio, cl
) telefone em casa (trabalho domiciliar),

salário fixo + comissão. Tratar: 371-
8153 - Consórcio União.

PRECISA-SE - de entregadores que

possuam carro ou moto, pi entregar
listas telefónicas. Tratar: 370-3156
ou 9997-9145.

•

EnviarCurriculum para
vagaprog@uol.com.br

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi

Experiência mínima de
umano

CLASSI

Cozinha completa.c/ pia
branco I cerejeira Majoka

I

SÁBADO, 16 de agosto de 2003

Toda linha deMóveis
em 6x sIjuros cl cheque

\

Roupeiro eI 4.portas,
3 gavetas Moval

I
I

I

Guaramirim - Rua 28 de Agosto; 1321 - Centro -Jet; 313-5112 ·1
Massaranduba - Rua 11 de Novembro, 2681 - Centro - Tel: 379·1757 I

Blumenau - Rua Henrique Conrad, si 02 - em frente ao BESG.- Tel: 378-1975 I

FARMACÊUTICO - cl 8 anos de

exp, procura farmácia pI assumir
responsabilidade técnica, cl
capacitação pi gerência. Tratar:
9952-3904 somente após
18:30.

CASEIRO -;- cl experiência, procurá
chácara ou sítio pI cuidar: Tratar: 275-
0400.

OFEREÇO-ME - pi trabalharcl tecido
plano em casa. Tenho facção. Tratar:
371-3830.

ENFERMEIRA - se oferece p/
trabalhar, particular, c/ experiência em
sistema de plantão. Tratar: 371-3859.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
babá. Tratar: 370-7594.

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 ás 19:00 hrs)

Empresa de Tecnologia contrata
profissional de informática com

conhecimento em Linux. Possuir
carteira de habilitação.

Tratar: 370-4090 hor. comi.

HERBALIFE
Controle de Peso,

Ganho de Massa Muscular;
Muita Energia e Disposição.
www.hblbrasil.com/bemestar

Tratar: 47.372-1072 ou 9975-418,8

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar com
costureira, na overlock, cobertura e

catraca. Aceito como autônoma por
.

hora. Tratar: 370-Ó619 ci Márcia.

veículos

ASTRA-vende-se, sedan, 2,0, GLS,
99, verm., cornpl., a.b., freio aos,
teto solar. Tratar: 370-0164.

ASTRA-vende-se, GLS, 01, verde,
16.000km, cornpl. R$26.800,00.
Tratar: 371-0036 ou 9602-0732.

CARAVAN - vende-se, comodoro,
rodas 15 de ômega, bancos de couro,
impecável. R$3.500,00. Tratar:

3.500,00. Tratar: 273-6242 ou

9133-9510.

CHEVETTE - vende-se, 78, bonito,
cl rodas esportivas. R$1.700,00.,
Tratar: 273-6242 ou 9133-9510.

CHEVETTE - vende-se, SL, 81, gas,
R$1::J_OO,OO. Tratar: 9957-7545.

CHEVETTE - vende-se, verde, 90,
74.000km. R$5.700,00, Tratar:
371-0036 ou 9602-0732.

CORSA - vende-se, 96, Wind.

R$7.500,00 e assumir parco ou troca
se por pick-up, Tratar: 9122-7202
ou 9122-027

CORSA - vende-se, wind, 95,
emplac. até 04. R$9,300,00.
Tratar: 275-1122 c/'Plác,ido até
13:30.

CORSA-vende-se, 1.0, 98/99, 4p,
prata, tr, elétr., alarme, ar quente,
desemb. Traseiro, Tratar: 9975-1630

cl Daniela.

Aulas Particulares de

Química e Física para
preparação para o

Vestibular.

Tradução de Alemão.
Fone: 371-2735 ou

9957-8313 cf Carlo�

i

CORSA - vende-se, sedan,
rnillenium, 01, ar quente, tr. slétr.,
alarme. Tratar: 371-0993.

CORSA - vende-se, bordô, 1.0, 95,
desemb. tras. e diant., ar quente e

frio, tr. elétr., alarme, película, som
autornotívo. R$6.000,00 entro + 18x

R$292,00 ou R$10.000,ÓO a vista.

Tratar: 376-2206 c/ Alex.

CORSA - vende-se, GL, 1.4, vinho,

2p, 95, compL R$10.500,00 ou

troca-se por veículo de menor valor.

Tratar: 370-1225.

CORSA -vende-se, wagon, 16v, 01,
23.000km cornp. + a.c. R$

18.300,00. Tratar: 9953-5541
(12:00 ou após 17:30)

KADETT·-vende-se, GL, 95, c/vidro
elêtr., dês .. Traseiro, aro Fore, roda

de liga leve. R$8.600,00. Tratar:·373-
2651 após 17:30.

KADETT - vende-se, 2.0, 97, .gas.
R$10.300,00. Tratar: 9112-5501 c/
Rogério.

KADETT - vende-se, 93, prata, vidro,
trava, roda, gas. Tratar: 370-0164.

KADETT - GSI, compl., 90, em

pertelro estado, vende-se ou troca-se
por carro de menor valor. Tratar: 370-

1906 ou 371-4916.

MONZA - vende-Se, SL, 93, ale.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"Quem acende uma luz é
o primeiro a beneficiar-se

da claridade"

(Chestertoil)senac

IMPERDíVEL!
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO

EM VAREJO.
PARCERIA SENAC, UNERJ E

CDl.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

Oratória I - eH 15hs

Período: 3d/8, 619, 13/9 (sábados). Horário: 8h às :J,.3h. R$130,00 ou 1+1 R$67,00

Pós Graduação em Varejo - eH 360hs

Período: 18/08/2003 (2�). Horário: 14h às 22h. 18 x R$350,00

GarçomjBarman - eH 100hs
.

Período: 25/8 a 07/11/03 (2�, 4� e 6�). Horário: 14h às 17h. R$396,00 ou 1+3

R$110,OO

Desenvolvimento Profissional em Gestão' Financeira - eH 40hs '

Período: 23/8, 30/8, 619, 13/9 e 20/9 (sábados). Horário: 8h às 12h e 13h às 17h.

R$320,00 ou l+l R$165,00
'

,

Matemática Financeira com HP :L2C - p'l 15hs
Período: 15 a 29/09/03 (2� e 5�). Horário: 19h às 22h. R$72,00 ou 1+1 R$40,00

Formação de Cronometrista - eH 24hs
.

Período: 01 a 11/09/03 (2� a 5�). Horário: 19h às 22h. R$144,00 ou 1+1 R$80,00

Fone/Fax: 370-0251 �uo Adélio Fischer, 303
10 rog uodosu I@sc.senoc.br

CURSOS' DE EXTENSÃO DA
UNERJ PARA O 22 SEMESTR,E

• 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 Comunitárias do
Cen.tro Universitário de Jaraguá do Sul, vem desenvolvendo cursos que
estimul@m a comunidade para o deserwolvtmento da auto-estima e da
criatividade, oferecendo benefícios para a saúde física e mental, além de
Possibilitarem novos campos profissionais,

1.CERÂMICA

) �ONTEÚDOS:
./ Modelagem da argila
./ Trabalho com peça torneada
,f Prírnelrasquelmas
./ Identificação'de corantes minerais
./ Esmaltes vitrificáveis
./ AplicaçãodeM.F. e transparentes
./ Queima final
�IZAÇÃO:

'

PeriOdb: 14/08a 27/11/03
Carga Horária: 6.0h/a
Dia da semana: Quintas-feiras
Horário: 19h às 22h
Investimento: .I A vista: R$ 294,00 00

.I .4 parcelas de R$73,50

2. RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS

CONTEÚDOS:
.I Descupinizaçâo
.I Correção de peças COm lixas
.I Correção de peças com massa

.I Pintura em madeira

.I Aplicação de técnicas especiais:
,

DKP, patina, marmorízaçãe; decoupage
com textura, decoupage sem textura,
esponjados, borders e moldes vazados.

REALIZAÇÃO:
.

Período: Agosto a Novembro
Carga Horárie: eon/s
Dia da semana: seguncas-teíras
Hcrárío: 19h às 22h
Investimento: .I 4 parcelas de R$ 64,00

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@onerj.cOm.bt

coordenàção de Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OSrDEMAIS CURSOS OFERECIDOS

CORREIO DO POVO 21

Agenda de Cursos
r-----------,

FIQUE POR DENTRO!!
I 'INSCRiÇÕES ABERTAS

I
L -'-__ -'-_...J

CURSOS PRÉ-REQUISITO PERíODO HORÁRIO VALOR * Inscrições Critérios
até/Valor Seleção

Modelagem 7h30min às 1 +3 18/08/03

�vançada -

Conhecimento 19/08 à l1h30min R$105.00 R$10,00 Ordem de

160h
básico de costura 20/11/03

3', 5' e sábado
inscritos

Ter conhecimento I-H
Auto CAD de desenho 23/08 à 8h às 12h I

R$140,00
22/08/03 Ordem de

Básico 60h técnico mecânico 0611212003 sábados R$5,00 inscritos
e 1· rau

Técnico em
Ensino médio 25/08/2003

1+23
Informática

à
7h30min às R$195,00 19/08/2003completo ou l1h30min Teste.com

cursando o 2' 0U agosto/OS R$15.00habilitação em 2' à 6'
redes ** 1560h

3' ano

Técnico em
Ensino médio 25/08/2003

1 +23
Informática

completo ou à R$195,00 19/08/2003
com

cursando o 2' ou agostol05 Vespertino
R$15,QO

Teste
habilitação em

3' ano 2' à 6"
redes ** 1560h

Eletricidade de 6' série e idade
25/08 à 8h às

1 + 3
22/08/2003 Ordem deAutomóveis - mínima de 14

28/11/2003 l1h30min R$180,00 R$10,00 inscritos
240h 'anos

Adesão da
8hàs 12he R$ 90,00

Borracha a 26/08/03 Ordem de
Metal e outros

29/08103 das 13h30min
inscritos

substratos àS,17h30min

Obs.: o SENAIfJaraguT do Sul reserve-se o direito de transferir ou cancelar o curso, caso n-o atlngír o m'nimo de participantes. *
Valor reajustado conforme 'ndice nacional de preOos ao consumidor -INPC.

Sua grande chance de fazer os melhores cursos profissionalilant�s do Brasil
e ser encaminhado ao mercado do trabalho. CORRA, A HORA E ESSA! .

Operador de Computador
INFO

Primeiros 1),...
dal� Operadonfe telemarlleting

T_nista e Recepcionista
Inglês - New Generation

Barnla" ,

C8oaci1acão Profissional em
RotinaS Administrativas

�o Profissionaf
em Vendas

Webdesigner

Montas!em e Manutenção
.del:ompuladores Turismo e Hotelaria

Itfl
Microlins
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[1fiI
AstraGLS, 2p
VectraGLS
VectraGLS
Blazer DLX Diesel
MonzaGL4p
Monza SUE, 2p,
MonzaSUE4p
MonzaSUE2p
Corsa 1.02p
Kadettl.8

Gol Turbo 4p
Goll.0, 16v, 4p
GoIMI,1.0
Gol CL, 1.6
Goll.6CL
GolCL 1.6
Santana GLS 2p
Voyage CL 1

-,6
Fusca 1300

Pampa 1.8i capota
Fiesta 1.0 2p
Ranger.XLT 4cc

Fone: (47)
, 370-8622

00 Ranger 4p diesel 03
99 Versailles 2p 92
95 Verona4p , 95
98 Escort XR 3 89
95 Escort 1.6 L er
93 Escort Hobby 95
92 Escort Hobby 94
9Q
97 Palio 1.0, 4p 98
94 Palio 1.0,2p 99

Palio 1.64p 97
01 Fiorino Fürgão 99
99 Uno1.0,4p 98
98 Tempra4p 95
89 BestaGS 01
88 Peugeotl06 99
er AudiA-31.8 98
92 Pagerov6 95
89 Suzuki 1.0 2p 94
74 Jeep JPX Diesel 95

Mazda Cabo Dupl. 94
97 CB400 II 82
95' Maverick 75
95 Ford "A" 29

8..BA-\eI'lCiese, 93, veroe, f'ecr-Jenaentr.
+ saldo financiado. Tratar: 9101-3688.

BELlNA - vende-se, 80, excelente
estado. R$2.400,00. Tratar: 273-
1313 manhã.

FIORINO - vende-se, 94, furgão,
1000. R$6.500,00 .. Tratar: 274-
8412 ou 274-8550 hor. comI.

COURIER -vende-se, plcku-up, 1.3,
98, a.c., d.h., vidro elétr., prot. de
caçamba e capota marítima.

R$12.900,00. Tratar: 9113-5840.PALIO - 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.

ESCORT - wnde-se, XR-3, 93,
cornpl., ar, direção, película, alarme
intel., acentos da recarro, modelo

europeu, lindão. R$9.000,00. Aceita
se carro de menor valor. Tratar: 275-
2634 ou 371-6238.

TIPO - vende-se, compl., 94.

R$8.5QO,00. Tratar: 275-1341.

UNO - vende-se, eletronic, 94, cinza,
limp. tras., ar quente. R$6.500,00.
Aceita-se oarro de menor valor. Tratar:
371-6056.

ESCORT - vende-se, 88, álcool.
R$4.300,00. Ou troca-se por carro
financiado. Tratar: 276-0397 c/
Lourival ou Simone.

UNO-vende-se, verde met., 90/91.
R$2.300,00 e assumir 25x

R$202,OO. Tratar: 371-046;2.
ESCORT - vende-se, XR3, 86.

R$3.500,00. Tratar: 273-6242 ou

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

_._._-_.,

Com. de Peças Antoniol

�OTOS
Sahara Roxa 1998

"" -

NX-200 Verde 2001
_.
Vira o 250cc Preta 1998

YBR 125E Be e

Titan ES Prata

TitanKS Vermelha

Titan Vermelha
.II.!"'I'
Titan Azul 199i

Titan' Azul 1995

TiM Prata 1990
IILI_
CG 125 Branca 1985

CG 125
.

Vermelha 1984
�
ML 125 Prata 1984
i
Biz ES Verde 2001

,._'-"'�

Dream Vermelha 1997

-
DT 180 Preta' 1986

Fiesta Preto 1999

Reboque 2 motos Azul 1996

., ,

Titan KS/KSE/ES Todas OKm

Tornado 250<:c ",:odas OKm
_.
YBR K/E/ED Todas O Km
....

OKm
p-

9133-9510 ..

ESCORT - vende-se, 87, inteiro,
pneus novos. R$4.500,00. Tratar:
9997-5557.

FORD 4000 - vende-se, 00/00,
prata, c/ carroceria de madeira,
90.000km� R$37 .000,00. T�àtar:
9985-1757.

FORD KA - vende-se, GL, 00, prata.
limp. tras. R$11.800,00. Aceita-se
carro demenorvalor. Tratar: 37H3056.

FIESTA --vende-se, 00, 4p, compl.
R$14:500,00. Aceita-se carro de
menor valor. Tratar: 273-1001.

PAMPA - vende-se, 94, cf
30.000km oríg., c/ manual e nota

fiscal. Tratar: 276-0397.

VERSAILLES -vende-se, 94, prata,
compl., 4p, gas. Tratar: 370-0164
c/ Sergio ou Fernanda.

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 1.5 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (41.) 334-5729

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carrerinhas para motos e jet skl

financiamento em até 36 meses pxo.
Novas e Usaaas

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



)ÁBADO, 16 de agosto de 2003

CfJc:) PRIVllEGE t616V COMPLETfsSIMO
AlrB�g�plo.N,c.oridlclonado. Dlreçlo Hldr6ui!cl. CD Play.rcomCo�lndo
Satilitl.no Volante; Rodis de Liga L.... Vidro. e Trava. Elitrica •• Volante de

Couro. Forõl.�d •. Nebiln, .·TraYamento'Automitl�o.a partir d. 6 kmJh.

.lliJ··. ".
" '

'

..

: ::Á.Vis.ta,'"
..

"RI'
.,

. "._
.

···.+30 vtZ§ENTRADA.· "
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�IC AHzé 1tOÇV 16V MEtHI1RCOMP�
AirBIgOuplo, Ar-condicionado, Dlreçã o HldriúU"a.VI.dros .:1;ravas,ElitriclS,
Volante de·:Couro •.Máscar••.Negras,no. �.rbl's e M.e•• Tipo avlã'".

.

JOINVILLE
435 .. 3700

,.�.:'.
_

.•.
'

.'.

'

:Á�ta�l"
RedeRenault.Tââ Concessíonártas 110 Brasil.

D:icave BLUMENAU
322·8800

Vàledo.�bljlli'�.Utorlll Norte- Se

JARAGUÁDO SUL
370,·6006 COllsórcio Ronamt

(.�:)CQndlçâo valldapara fina1,c.iam,enta com .Taxa' deJuro�'�e O�99% arn.Para, as 'Unhas R_enay_lt�'CnQ e- Renault sc�.nié,n.� ;'FinéJltiamento.opC«Cr*ditq Oiretº:·apCQnSUnld� 1 OOI1:r:entrada.de·90%·d,Qval�rddver.éÇJIO: «saooüranciaco em 30vezes com Ta::<a,Cllen�e pre�txqd?J çiE;! a,99�;à.rn -.+·[QF{
Flna:ncrarnent9_'Renault"atfavês oa ela. ce Cré<tito Finanmmert_(;) e Investimento Renault 00 Brasil:'Taxa de' abertura de .. C�edtto (TAG) náo)i1C!Usa. Cr.édito sujeito a anàlis.e e �pr_qvaça.ÓJle caoa'stro: As. TaX;ls·PQde�ãp.ser alteradas, se noeverem mu�imças �j.gnifjcatlva_s �Q Mer�adp Anary:elro.sem:avlso
P"é�a: (2J.Preço à yist�, ,?m:IPI r.edl,l.zldo e8onu,s·cte Fáb�ca:ln,CI��D:S .. eJou com. o rln�Clamento.a.Q�i prop.osto do Novo.RenatJ! cll.o PrivUêge. 1 ...0 16V 20ÇB/2OJ3. semcpcíonals, �!Jr·s91!d�. AP'intura'Metálit'a ·é.·o.Fretes�etãQ·aCfe�cldo_5·aos p-eçO$ dos �eíq.Jlai.preçovãll�O somenre:J�a�aquf�:IÇ.ão·dOS
\:'2fc,ulos.d�rante'a pw[!caçág dest.e;artJncio ou enquanto durarem :o� estoques. (3) Preço.à vista, com Iprreduzldo eaõrus de Foortca."in.clusos,p.ara .. elou com or.inan:.!amentoaqlJl.�oP'Js.t.a do Ref!a�ltLSc.ér1.I.c �i,zé t.6 '1 fN. '2003'2.00.3, cor sóllda.e sem·Of:lcjonâ�.Fre�e.e·,P.i��f3 M�tál�eil.serãJ acres.tldos !I:U
treço ccveícuo .. CondlçO�s.vilndas �la �(a develc.ulaç� deste.aoúnco cu enquanc cúarem os·eytoques. p�ra'mahl'é� inrormaçõ�s··. lndusíve sobre a disponibilidade de estoque. ..conslJt.t�·sua:conce�sJonár1a RénalJlt. FotOS:P(l';@t ans putncftáríos. Alguns It�ns··.mostrádos .>:e; pu ·�€nd.àriooos. 'neste
·material. publícitário" soo. opcknars .'OU· reterem-se a véniõeSEspedficas·. ARenatHdoBmsll resêrva-se aO'direltode��lternras espeCificações: destes �eí�l�osSerri:avlsopré\lla. Cintos de segu!<ln�a em:cónJU1to-com AJr.8ags�alV.am vieas.

.
.'

.

' .
..

COMPRA. VENDA. TROCA· .FINANC.IA • CONS,ÓRCIO

" 370-5999

TABELA DE USADOS

$UNDOWNWEB ó3103 VERMELHO
C-100BIZES 00/01 PRETA -

CRYPTON TIOS E 98/98 AZUL ,

CRYPTONTI05 E 01101 VERMELHQ
CO 1.25 KS 00/00 ,PRAiA
CO 125KS Dl/OI PRATA
CO 125KS 01102 'VERMELHO
CO 125 KS 0l/02 VERMELHO
YBR 125 K 0l/02 PRETA
INTRUDER 125 03/03 AZUL
CBX2ÓO 98/98 ROXA
CBX200 99/99 VERMELHO
NX400 \ 02/02 AZ,UL
ZX900' 95/96 VERDE

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
Rua: João Januário Ayroso" 65 Horário de Atendimento 08:00.as 18:30 - sem fechar para o almoço

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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!�!,_!>,[II_�"I�iI�!I'i.!l'!!!'.t��b�L��S ·l!'.'!'SI!��:§..UEoflI�!I_:_!"'�!�t!�,II9,'!��.
\

AGRALE - vende-se, 70000, 95.
GOl-vende-se, special, verm., vidro PASSAT - vende-se, 81, c/ rodas' R$25.000,OO. Aceita-se troca por SCOOTER - vende-se, 97, modelo
verdes e som instai. R$12.500,00. esportivas, motor feito. Aceita-se moto camihhão dernetorvalor. Tratar: 37Q. Palio. R$700,OO. Tratar: 960:2-D734.

�----....;-----------------------,----,--------------'-,----------'_,--,

IA MELHOR MARCA, A MELHOR ROUPA E O MENOR PREÇO!
I .

I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I
I
I

I
I
I
I

30.4 ,-, � , ,

iW "

FUSCA - vende-se, 82, Bco, 1300.
Tratar: 9111-7436.

GOl-vende-se, 90, alcool, grafite,
rodas esp., ótimo estado.
R$5.500,OO. Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

GOl-vende-se,1000, 96, desemb.
e lirnp. traseiro, película e aro 14".

R$5.000,OO. Tratar: 9123-3174 c/
Pedro.

GOL - vende-se, 81, motor novo

(reformado), doc. em dia.
R$2.200,00. Tratar: 370-2217.

GOL - vende-se, Cl., 1.6, MI, 97,
verede perolisado, único dono, c/
manual e nota fiscal. R$12.500,00.
Tratar: 275-1204 ou 9103-1611 c/
Ricardo.

Aceita-se troca. Tratar: 3-704810 a

tarde.

GOL - vende-se, special, bco, IPVA
2003 pgo, R$12.200,00. Aceita-se
troca. Tratar: 3704810 a tarde.

GOl-vende-se, 1000, 16v, 4p, 99,
c/ som e alarme. R$12.000,OO.
Tratar: 37().{j918.

GOl-vende-se, 1000, 96, quadrado,
super inteiro, verde perolizado.
R$7.800,OO. Tratar: 275-3271 ou

9961-3590.

GOlF - vende-se, 01/01,' 1.6,
compl., c/ cd, c/ GNV, bege. Tratar:
274-8534 ou 9955-4945.

,KOMBI- vende-se, 95/95, gás, c/
cilindro de 26m3, envidraçada, bca.
Tratar: 91014547 c/ Soimar.

PARATI. - vende-se, 89, Gl., bege.
Tratar: 274-8534 ou 9955-4945.

CLASSI
no negócio. R$2.000,00. Tratar: 37Q.
9201.

SANTANA-vende-se, Cl, 89, c/ aro
de liga leve, porta mala elétr.,
impecável. R$5.500,00. Aceita-se

! '

carro de menor valor. Tratar: 371-
6238.

VOYAGE - vende-se, 83, verde esc.
,

R$3.000,00. Tratar: 275-2522 c/
Ronaldo.

CUO -vende-se, Hatch, 00, 1.6 RT,
prata, airbag duplo, d.h., a.c., CD

original.controle satélite de som, t.e.

5p, trava p/ crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00. Tratar: -370-
8928.

1--200-vende-se., cabine dupla, 95,
a.c., 4x4. R$ 30.000,00. Aceita"
se carro de menor valor no negócio.
Tratar: (47) 9102-0009 c/
Santiago.

RENAUlT - vende-se, 19rt, cornpl.,
98,4 ptas, todo oríg. Ótimo preço.
R$3.000,00 + fncto, Tratar: 370-
1657.

'

VENDE.sE -VW buggy, coiote, prata,
revisado. R$4.100,00. Tratar: 9991-
5809.

1113 - compra-se, de preferéncia
financiado. Tratar: 372-Dl08.

SÁBADO, 16 de agosto de 2003 I
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9072.

SDNCHEVROlET -vende-se, 59, motor
Mercedes 1111, c/ carroceria
biadera. Tratar: 374-5123.

SCANIA - vende-se, 112, 85/86,
branca, conjunto, faixa cinza.

R$6.360,00 entro + parco de

R$1.160,00 no consórcio. Tratar:

(43) 3347-9270.

BIZ - vende-se, mais, 03, c/ parto
elétr..R$3.000,OO + assumir 17x
R$159,OO. Tratar: 372-3812 c/
Marcos.

BIZ - vende-se, Honda, 02, verm.,
c/ part., c/ 7.000km"c/ 3 meses

de garantia. Tratar: 9135-7729.

CB 500 - vende-se; 99.

R$10.500,OO. Tratar: 371-9616 c/
Ilídio.

CG - vende-se, 84, revisada, ótimo
estado de conservação, branca:
R$1.650,00 a vista. Tratar: 9903-
0006.

CG =vende-se, ES, c/ parto elétr. e
freio a disco, 01. R$3.800,OO. Tratar:
376-1772. ,

,CG - vende-se, Titan, 02, emplacada.
R$1.700,00 + parco Tratar

COMPRA.sE - scooter ou biz. Tratar:
276-1101.

NX-vende-se, saara 350, 96, verm.,
ótimo estado. Tratar: 275-1559.

Tel: 371�7212 Cei: 9963-7641
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

I
Temos
JEANS:: Calças, Bermudas, Saias, shorts•••
,Malha: Blusas manga longa e curta,
bíusinhas, casacos e calças de MQLETON ....I

Tudo abaixo
do preço de
custo ,e

de fábrica

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



<-J SÁBAD'O, 16 de agosto de 2003 CORREIO DO POVO 25

Morgana
(41)

9959-2609acompanhantes I
,_��_ _�:J llaraguá do Sul

...

Novo milênio ...
Novas gatas no pedaço!!! 'Jaraguá do Sul

APARELHO GINÁSTICA -vende-se, Tratar: 371-3459 ou 9902-4035.
bicicleta ergométrica. Brinde 1

aparelho' de remo. 2x R$80,00.
Tratar: 9121-7809 c/ Henrique.

BALCÃO - vende-se, refrigerado, c/
visor, 2,20m. R$500,00. Tratar:
371-9981 ou 9975-1558.

APARELHO GINÁSTICA - vende-se,
esteira. Brinde 1 aparelho de
abdominal. 2x R$225,00. Tratar:
9121-7809 c/ Henrique.

BANHEIRA-vende-se, de bebê, c/
trocador. Tratar: 274-8620.

BICICLETA -vende-se, 18 marchas,
Monark, masco R$100,00. Tratar:
371-6238.

APARELHO GINÁSTICA - vende-se,
bicicleta ergométrica, cama de supino,
barras e pesos de ginástica. Tratar:
9992-1506 c/ Márcio. BINA-vende-se, aparelho. R$40,00.

Tratar: 376-3062 c/ Elaine.
AR CONDICIONADO - vende-se,
Consul Air Master, 10.000btu,
quente/frio. R$500,00. Tratar: 9991-
5809.

BINÓCULOS -_vende-se, 50xl0,
Nako, LV. Tratar: 9117-1083.

CACHORRO - aceita-se doação de

poodle ou píntcher, fêmea. Tratar:
371-8153.

AQUECEDOR - vende-se, de

ambiente, ótimo estado. R$70,00.

JP Comérc

-ricas LTD

instalá

ple�;a

E-mail: j�@b
Rua: José Na,.}

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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.

Maiores Tniormacões: 372-J498 cfMário

CACHORRO - vende-se, c/
procedência, York Shire, c/ pedigree.
R$950,00. Tratar: 9957-2527 ou

(48) 9973-0064.

CACHORRO - vende-se, c/
procedência, Scnauzer mini.

R$650,00. Tratar: 9957-2527 ou

(48) 9973-0064.

CACHORRO - vende-se, c/
procedência, piquinês, bco c/
marrom. R$550,00. Tratar: 9957-
2527 ou (48) 9973-0064.

CACHORRO - vende-se, c/
procedência, são bernardo, c/
pedigree. R$850,00. Tratar: 9957-
2527 ou (48) 9973-0064.

CACHORRO - vende-se, c/
procedência, labrador. R$500,00.
Tratar: 9957-2527 ou (48) 9973-
0064.

CACHORRO - vende-se, c/
procedência, pastor suiço , c/
pedigree. R$550,00. Tratar: 9957-
2527 ou (48) 9973-0064.

CACHORRO - vende-se, filhote de

basset, puro. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 c/ Noeli ou Solange.

CACHORRO - vende-se, filhote de

pintcher nQ 1. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 c/ Noeli

C�CHORRO - vende-se, pintcher,
adulta. R$40,00. Tratar: 373-3787
ou 9993-1751.

CACHORRO,- vende-se, filhote de

cocker. Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751 c/ Noeli .

CACHORRO - vende-se, poodle
adulto. Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751 c/ Noeli

CÂMERA - vende-se, digital. Tratar:
9117-1083.

CAPOTA - vende-se, de fibra, p/
pickup corsa. R$700,00. Tratar:
273-1001.

CELULAR - vende-se, baby, Motorola,
cv8160. R$250,00. Tratar: 9104-
1962 após 20:00 c/ Rodrigo.

CELULAR - vende-se, Nokia, pré
pago, Vivo. R$180,00. Tratar: 276-
0478.

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados

empréstimos c/ cheque Pré.
Também financiamos veículos.

Rua João Planischeck, 293, s/6.
Tratar: 370-6261 ou

CELULAR - compra-se LG. Tratar:
276-1101.

-:

CELULAR - vende-se, Nokia 8280,
vivo, c/2 capas, c/ caixa, garanto e

nota fiscal. R$450,00. Tratar: 371-
7278 ou 9125-9184 c/ Mabel.

COMPRA-SE - parabólica c/
controle. Tratar: 275-1178 ou 372-
8409 c/ Márcia.

COMPRESSOR - vende-se, de ar.

R$380,00. Tratar: 376-3505.

COMPUTADOR - vende-se, AMD

DURON, r.a, ghz, memória DDR 128

bytes PC 266, Hard Disk 20gb, placa
contr. de som, placa de vídeo
aceleradora, placa de fax-modem

56kb, placa de rede, drive disquete,
drive cd, teclado ABNT, mouse,
monitor 15". R$1.399,00. Tratar:
91324310 c/ Diógenes após 18:00
ou e-mail diogenes@netuno.com.br

COMPUTADOR - vende-se, Seller

1766, 15giga, 64memória. Tratar:
273-6521 ou 9103-3358.

COMPUTADOR -vende-se, K6 233.
R$850,00. Tratar: 371-6069.

COPA -vende-se, colonial, c/ mesa
de 8 cadeiras, c/ arca. R$2.800,00.
Tratar: 9118-5820.

ESCADA - vende-se, p/ maca,
branca. R$30,00. Tratar: 370-9209.

ESTEIRA -troca-se, elétr., por máq.
de costura overlock, 6.000ptos.
Tratar: 371-3830.

FITAS - vende-se, 12 de nintendo 64.
Tratar: 9117-1083 c/Wanderlei.

FOGÃO - vende-se, Consul, 4 bocas,
semi-novo. R$150,00. Tratar: 371-
1970.

�Vigilância Eletrônica

�,Círcuito Fechado de TV

�Controle de Acesso

=Portões Eletrônicos

�Rádio Comunicação
�Interfortes
�Vídeo Porteiro

promoções

Imperdíveis

C-IA DOi

i TONER
i FOTOCOPIADORAS c IMPRESSORAS

I - MATERIA�S lJE C�NSUMO
I

- ASSISTENCIA TECNICA I

1276·3417:
i.·ua.2.5..d.B.lulIto,.SI.5:.Vila.lleva.:.la.IlI�.�á.d.O.S.�I.:.SC .. :

o V120T
e Nokia 1220

FORNO - vende-se, Fisher.

R$150,00. Tratar: 371-1970.

FREEZER -vende-se, Consul, 280L,
bco. R$450,00. Tratar: 371-1970.

No Pronto T

R$ 299,00
ou -

1+4de R$ 59,80 s
'"

FREEZER - vende-se. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 c/ Noeli.

GRAVADOR - vende-se, 52x Lg.

Menu 100*

1+4de R$19,80
A vista R$ 99,00

,

su,·�
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SAUDE a INFORMA AO

Cárie Dicas para evitar cáries nos bebês
É uma doença transmissível que ataca os dentes. A cárie é o

resultado da ação corrosiva do ácido produzido pela placa
bacteriana sobre o esmalte dos dentes. A placa bacteriana é
uma camada viscosa e esbranquiçada composta por bactérias
e resíduos alimentares. Em estágios avançados, a cárie além
de .gerarmuita dor, pode causar infecção e até a perda do dente

,

Para llmpar os dentes dos bebês, use gaze ou fralda de pano
umedecida em áqua fíltrada, procurando remover os

resíduos da: ai imentação.

Evite - colocar açúcar na mamadeira da noite; durante o

sono as defesas naturais da boca diminuem. Aumentandoo
risco de cáries.

l-Pequena-esmaltei camada mais externa do dente e·

tambérnamalsdura.
. A partir de um ano já é possível começar-a usar uma escova

de cerdas macias. Mas não se preocupe se a limpeza não

ficarperfeita: o Importanteé fazer com que a criança inicie
p hábito da escovação

2·Média-dentína:� camada intermediária, quando atingida
.

pro�oca dor (com doce e temperaturas frias) , se não cuidado
em tempo hábll progride para uma inflamação podendo levar
aotratamento de canal

Por volta dos dois anos, a criança, vai querer escovar os
dentes sozinha. INCENTIVE. Deixe que ela morda a

escova J depois da brincadeira, faça você os corretos

movimentos da higienização ensinando-a.3·Ptofunda- polpa: última camada, a mais interna do dentei
é constituída por nervo e sangue. Quando a cárie atinge esta

porção, há necessidade de tratamento endodôntico ( canal) ,

pois há um estágio de inflamação irreverslvel que leva a

decompOSição da polpa.

A primeira visita da criança ao cirurgião-dentista deve
ser feita a partir dos dois anos de idade, época em que a

"dentição de leite" estará se completando . Assim, ela se

familiarizará com o

ambiente do
consultório

odontológico
formando uma

imagem positiva do

que é lrao
DENTlSTA.

\ .

Já na primeira dentição podem ocorrer cáries que devem ser

tratadas afim de se evitar uma infecção: esta se existente pode
vir a comprometer a próxima dentição. Por isso, os cuidados
Com a híqlene começam junto com a erupção dos primeiros
dentes ,

Tratamento: Restaurações de Amálgama e Resina.

[�CIRURGIÕES �r�DENTISTAS .

'\ �láce '(](}T'!)(}
Odontologia preventiva estétlca e restauradora \..

Centro Auditivo
Audio (C") Zoom
... Aparelhos Auditivos

... Míçro'Canol tf Vólume Automático·
... Audiômetros e Impedan�iometro

... Moldes e Pilhas
... Cabine Acústica

, .. Próteses e Drenos

e Dlstrlbu.ldpra de Cosméticos:

*'1114'i' de. 'iJ(05'W *SOtrUlml'
Dr. Luciano Maiochi

Pereira

Oftalmologista
371-7801/370-0409

Alfredo Guenther
(CRO 0380)

.

Fernado T. o. Guenter
(eRO 3452)

Guilherme Guenter
(eRO 3978)

Fone: 371.,6110
9905-2653

Fone: (47) 372-2364
e-matl: 3�dlozom@uoL(om.br

Av. Mal, Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
o m � I ,lf'1,,\I( nh'f '_thlt cm ln 1,11 1 �H, rio S li Rua Guilherme Weege, 327

'.Ortodontio e

Ortopedia Fadai

oi,c;:· ..·ptaçia--.sptd·á{'- pai.
ISsaI t Odonto J4rallu'

Dr. Neto/ José A. Santos

TEL.311-0795
'.

pO.lIcLfNICA RIO BRANCO
RUlllmWdo'lnl Br(lO(ll, 7.�/· \!]. (�flt(l}

�i••� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
OEANÁUSES.CÚNICAS,tTDA.

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazurechen. 67 • Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R$190,00. Instalado. Tratar: 370-
3203.

IMPRESSORA - vende-se, Lexmark,
Z53. R$200,00. Tratar: 371·8684.

LACRES - vende-se, de latinhas de
alumínio. Tratar: 274-8620.

MÁQUINA - vende-se, de cortar

Debrun. R$450,OO. Tratar: 371·
3837.

MERCADORIA - vende-se, de loja
de brinquedos e presentes, preço
abaixo de custo. Tratar: 376-3505.

MICROONDAS - compra-se, semi
novo; c/ grill. Tratar: 9953-5554.

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, 0,85x2,34.
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.

PRESPONTADEIRA - compra-se, de
2 agulhas, c/ desligamento. Tratar:
371-3830.

SOM.- vende-se, aparelho, Sony ..

R$250,00. Tratar: 274-8536 c/ Jair
após 14:00.

TAPETE - vende-se, p!qto de criança.
R$15,OO. Tratar: 371-3459 ou

9902-4035.

TíTULO - vende-se, do Candeias.
Tratar: 376-1595.

TORNO - vende-se, p/ consertar

rodas de liga leve, c/ as ferramentas
e gabarito p/ indireitar aros.

R$5.000,00. Aceita-se troca. Tratar:
370-4803.

TROCA-SE - figurinhas do
Campeonato Brasileiro. Tratar: 376-
1933 c/ Valério.

TV � vende-se, e vídeo. R$500,00.
Tratar: 91254249.

VENDE-SE - berço, bco c/ grades
çoloridas e estante. Tratar: 371-5454
c/ Tassiana ou Márcio.

VENDE-SE - kit turbo, 1000, 16

valv., orlg, Tratar: 371-7562 ou 9134-
2104.

VENDE-5E - secador de cabelo TAIFF
1600. R$100,00.Tr.atar: 370-9209.

VENDE-SE - fábrica de coxinhas e

risoles. Valor a.combinar. Tratar: 371-
4872 c/ Marli após 15:00..

VENDE-5E - 6 cds de playstation e

12 fitas de nintendo 64. Tratar: 9117-
1083.'

VENDE-SE - protetor de berço,
cestinha de medicamentos,
mosqueteiro de teto e bandô p/
cortina, cor azul c/ ursinhos, semi
novo. R$60;OO. Tratar: 371-6238.

VENDE-5E - título do Beira Rio ou

troca-se por tltélo do Baependi. Tratar:
9905-6410 c/ Deoglair,

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
c/ 2 controles e 15 cds, marca Sony.
R$300,00. Tratar: 371-6238.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
c/ 2 controles, 10 cds, 1 memory
cardo R$ 300,00. Tratar: 376'2206.

VIDEOGAME-vende-se, Play Station
2, c/ 10cds, 2 controles, totalmente
destravado. R$ 850,00. Tratar: 376-
2206.

VIDEOKE - vende-se. Tratar: 372-
2419 c/ Ivanilde.

PLAN:ET GAME
� VENDAS *tOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

·:P�V$TATIOH 2:

·'lCBO�
• I'LJiMATIOHONE
·�EAI!,ICA$T
• NIN'FEN.DO 64

.

-G!I\iIIi'SO'i'CGLqR
• GAME BOV ÂÓVANCE
• NIN1'ENDO GA",E(:USE

VENCEMOS E ALUGAMOS
TOCA A liNHA DE
víOEO GAMeS .CDS

.

EACESSÓRIOS EM GERAL,

Fone,: 376-2206

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 'h 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 'h copo de
água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 'h copo de água. Sexta
feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça
regime, pois a simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

Agradece I.M.

'Tea·tro, .

Treinament.o
lJ,'MA AULA ESPET:ÃCULO DE ATENDIME:NTO AO CLIENT,E

Apertem os Cintos
O Cliente Sumiu! II - A missão ...

ÚNICA APRESENTAÇÃO
Dia: 20 de Agosto de 2003
Horário: 20 horas

(duração total do evento: lh30I11in)
Local: Grande Teatro - SCAR

RuaJorgç Czerniewicz, 160

VALORES DE INGRESSO
Até o dia 15 de Agosto
R$ 27;00
Após dia 15 de Agosto
R$30,OO
°Ndo.assoClados dós.lnslltúlÇões reollzaoorQs
e apoiqdQlOS; R$ 30;00

VENDE-SE
: Vende-se por motivo de viagem, a primeira oferta:

: Guarda-roupa 6 portas Rudinick;,
: 2 Ar-cond., frio/quente Consul Air Master 7.500;
: 2 Colchões de solteiro;
: MeSaS p/ sala, móveis p/ escritório, cadeiras, vários. :
: Tudo com pouco uso.

•

Treter; 9973-2960:

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque :th 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 'h copo de

água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 'h copo de água. Sexta
feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça
regime, pois a simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

Agradece G.F.

SIMPATIA PARA EMAGRECER
CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 'h copo de água e dentro dele
o número de grãos de arroz correspondente aos qullos 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 'h copo de

água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 'h copo de água. Sexta
feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça
regime, pois a simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

Agradece G.F.

SÁBADO, 16 de aqosto de 2003 I
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EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia
Designada da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

.'

ADELlNA MAFFEZZOLLI ME - RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 4221

-NESTA;
ALEXANDRE HOCH - PADRE ALBEIÜO JACOBS 122 - NESTA;
ANILDo GANSKE - ESTRADA BOMBLANTE - CORUPÃ;
ANTONIO TUON - RUA FRANCISCO HRUSCHKA, RNAL - NESTA;
CELlO CRISTOVAO - AV BARAO DO RIO BRANCO 760 APTO 1302

-NESTA;
CELlO CRISTOVAO - R.BAflAO DO RIO BRANCO 760 CENTRO APTO

1302 - NESTA;
CM FERRAMENTAS & MAQUINAS LTOA � R.R'EINOLDO RAU 787 -

NESTA;
DELTA TECNOLOGIA LTOA- RUA JOAO PLANINSCHECK - NESTA;
EDSON LUIZ WILBERT - RUA MANOEL FRANCISCOCORREA 11-

GUARAMIRIM;
EVANIR SCHUG - RUA CARLOS HRUCHKA 270 VILA RAU - NESTA;
FERNANDO ARIEL ROSANO CARBONEL - RUA RDELlS STINGERN,

6 Ap·03 - NESTA;
GRADUAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LT .. RUA CARLOS
OESCHLER S/NR - NESTA;
INOL GRIZOTII LTDA ME - R PASTOR FERDINANDO SCHLUNZEN
116- NESTA;
INDL GRIZOTII. LTOA ME - R PASTOR FÉRDINANDO SCHULUNZEN

116 - NESTA;
IRMAZEFERINO RAMOS DA SI LVA/ ANDREPEDRO DA SILVA -

NESTA;
IRMAZEFERINO RAMOS DA SILVA/ ANDRE PEDRO DA SILVA

NESTA;
JARTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - RUA 13 DE MAIO 155-

NESTA;
JULIANA JAGELSKI- R PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA 1320 AP 2

- NESTA;
MARIA A DA S COLACO BORGES - RUA .URUBICI1027 LOTE 36-

NESTA;
MARIA LUCIA MATOS FRANCISCO - RUA BARAO DO RIO BRANCO

760 APTO 101- 'NESTA;
MARISE WASCHER.ALEXI- R FRANCISCO NEES 71- CORUPÃ;
MOHR E CRISTOFOLlNI LTDA - R 784, 120 ESTRADA NOVA -

W

NESTA;
MOHR E CRISTOLlNl LTOA- R 784,120 ESTRADA NOVA- NESTA; �

NILSON BUZZI- RUA BERNARDO DORNBUSCH 230 - NESTA;
OTS COMERCIO DE ARMARINHOS LTOA ME - NESTA;
PANIF E CONFCONSTANTINO LTOA ME - JOSETHEODORO RIBEIRO
2931- NESTA;
PANIF E CONFCONSTANTINO LTOA ME - JOSE THEODORO RIBEIRO

2931- NESTA;
PAULA CAMILA DEPINE - ERVINO MENEGOTII 39 - NEStA;
PAULA CAMILA DEPINE - ERVINO MENEGOTII 39 - NESTA;
PAULO CESAE LEAL- R LI LIA AYROSO OESCHLER 90 - NESTA;,
POSTO 416 LTDA- RODOVIA SC 416 KM 17,3 - NESTA;

RODOMAQUINASCOM PECAS SERV LTOf.- RUA GARONETAVARES

DE MIRA SN - NESTA;,
STRING EMBALAGENS LTOA - RUA JOSE FACHINI 55 - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in
terrnédió do presente Edital, para que os mesmos

compareçam nesteTabelionato 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, 14 de Agosto de 2003
IIton Hoffmann

TabeliãoSubstituto

:" ';.' .. ,�'.'" .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IOBRAS: SECRETARIA DE OBRAS DE SCHROEDER REALIZA APENAS OBRAS DE MANUTENÇÃO NA CIDADE

Schroeder quer imunizar
100% das crianças de O a 530 Festival de Formas Animadas

"Ilm espetáculo de Pura Animação"
Apresentações na SCAR (teatros e piano bar),
praças, shoppings, escolas e empresas. Maiores

informações: 371-0407 ou 275-2477

SCHROEDER - De
.

hoje até o dia 29 acontece

a segunda etapa da cam

panha de vacinação conra

a poliomelite (paralisia in
fantil) em crianças de zero

a cinco anos. A meta deste

ano é imunizar 198 crian

ças menores de um ano e·

763 de um a cinco anos. De

acordo com a secretaria de

saúde e assistência social,.
Aline Mainardi que já to

mou as gotinha deve tomar
novamente. "O importante
é ,que toda criança de zero
a cinco anos, tome a goti
nha, mesmo as que toma

ram no início deste mês.
Essa gotinha é extra, não

faz mal tomar nova dose.

E precisamos alcançar no
vamente. esta meta de

100%", explica a secretá-:
ria. Na últimà campanha,
no mês de junho a meta a

atingir era de 95%, mas a

secretaria de saúde do

mUnlClplO alcançou
100,6% contra 98 da mé

dia nacional. ''A polia foi

erradicada do país mas

precisamos evitar o retor

no do vírus. Alcançar nos-

o Navegante - "M usicircus"
Local: Pequeno Teatro - Centro Cultural

Cia Gente Falante - \\Ci�co Minimal"
Local: Palco Alternativo - Centro Cultural

Teatro Jabuti - \�oão Cambadinho"
Local: Shopping Breithaupt

Arquivo

Quem já tomou a gotinha contra a poliomelite este ano deve tomar novamente a dose

comunidade", destaca a

secretária.

Os postos de saúde do

centro e de Schroeder I

estarão atendendo das 8:00

às 17:00 todos os dias, além
dos trabalhos que serão

realizados nas escolas dos
bairros. Além disso rio dia

'

23, sábado, considerado o

dia D, a campanha se in

tensificará. "Estaremos

atendendo em diversos

postos no município". Dia
23 a Escola Schroeder III

sa meta é importante para
o município. Além de sa

ber que imunizamos todas

.

as crianças, constará no re

latório que nosso trabalho
foi cumprido. Pois a meta

é o que direciona muitas

vezes os recursos financei
ros no estado. O municí

pio pode deixar de ganhar
por não alcançar essa

meta. Por isso volto a fri

sar que é importante estar
mos todos colaborando

para garantir a saúde da

estará recebendo crianças
para vacinação das 8:00 às

12:00 hs. A Escola Santos

Tomaselli atenderá das

13:00 às 17:00 hs. Na es

cola Luis Delfino o aten

dimento será das 8:00 às

17:00 hs e no trevo princi
pal de acesso a Schroeder

no período das 8:00 às

17:00, além do atendimen

to nos dois postos de saú

de. Os pais devem levar

junto a carteira de vacina

ção. (ÇELlCE GIRARDI)

Obras, só de manutenção nomunicipio de Schroeder
SCHROEDER - "Esta

mos dando sequencia ape
nas na manutenção das

ruas do município, como
patrolamento, limpeza de

valas e colocação âe tu

bos". Esta é a declaração
do assessor de obras da

secretaria de Schroeder,
João de Ávila, explicando
a difícil situação que o se

tor enfrenta por causa da

redução dos recursos para
o município. Temos pro

jetos para várias ruas mas,
estamos aguardando defi

nição do governo estadual

e federal para liberação de

verbas ou convênios. A vi

sita do prefeito Osvaldo

Jurck a Brasília visa conse

guir melhorar a situação
junto ao FPM - Fundo .de

Participação dos Municípi-

1 �% por causa da Vila

Amizade que está no

impasse entre pertencer a

Guaramirim ou voltar para
Schroeder. E isso pesa no

cofre da prefeitura que fica
limitada nas suas ativida

des", diz o vice-prefeito
Orlando Tecilla. A receita
de Schroeder está atual
mente em R$ 390 mil.

Uma das obras realizadas
é a colocação de tubos na

Rua Guilherme Zerbin, no
centro. "Estamos trocan
do os tubos de 30 por tu
bos de 60, porque quando
chovia a água que descia do
loteamentoMoritz inunda
va as casas desta rua. Com

este trabalho, cerca de 30
famílias não precisarão
mais passar por este pro
blerna", diz o assessor.

Trabalhos, só de manutenção de vias

os para dar sequência aos

trabalhos", explica. Segun
do o assessor há projetos
de pavimentação para
Bracinho, Braço do Sul,
Rancho Bom e ruas late

rais do município. Mas ne
nhum desses projetos po
dem ser colocados em

prática por causa da falta

de recursos da prefeitura.
"Assim como os outros

municípios estão em difi

culdade, nós estamos ain

da mais", diz o assessor.

''Além da redução do �e
passe do FPM em 15%, o
município perdeu mais

Hora: 09:00 às 19:00 horas.

�ocal: Salas de Exposição 4° Piso
ntrada Franca,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.,SAÚDE: TRABALHO COM AGRICULTORES CONTRIBUIPARA DIMlNUIÇÃO DO í'NDEICÉ DE FUMANTES

Schroeder segue
campanha contra

SCHROEDER - A se

cretaria de saúde e assistên

cia Social de Schroeder rem
realizado diversos progra
mas na área apesar da re

dução nos valores de arre

cadação do município. O
que vem dando destaque
ao município é o trabalho

desenvolvido de combate
ao fumo nas comunida
des. ''A cultura do fumo era

muito presente na' região,
há' 20, 30 anos principal
mente por causa da plan
tação de fumo. Como a

economia de Schroeder é

baseada na agricultura, fi
cava muito difícil comba

ter ,o vício", explica a se

cretária 'de saúde Aline

Mainardi, Mas a própria
população foi se cons

cientizando e muitos agri
cultores trocaram comple
tamente a fumicultura pela
bananicultura, Hoje o mu

nicípio é grande produtor
de banana. Os produtores
lucraram com a troca.

Além de a banana ser de
mais fácil trato e manuseio,
os insumos utilizados para
controle de pragas são apli
cados pàr; técnicos

especializados. Outra van

tagem foi financeira já que
a banana tem uma renta-

Dos dias 25 de agosto
a 12 de setembro estarão

abertas as inscrições para
o SAEM - Sistema de Ava

liação do Ensino Médio,
promovido pelo Sistema
Acafe. A avaliação objeti
va facilitar o acesso do
aluno ao ensino superior.

firme em

o fumo

Cesar Junkes

Cultura da banana é mais rentável e saudável paraagricultores,

bilidade maior e perda fumo. O programa visa a

menor no cultivo. Anopas- capacitação dos professo
sado o setor pimário ge- .res que incluem em suas

rou R$ 5 milhões e 400 mil aulas técnicas para
reais. Cerca de 70% da conscientizar desde cedo a

produção dó município é criança e o adolescente,
exportada. para os riscos que o fumo

Desde 1999 o munici- traz a vida.O projeto da
, pio em parceria com a 'se- prefeitura teve 'tantos re-

cretaria de saúde desenvol- sultados positivos no .mu-
ve o programa "Saber Saú- I nicípio, que Schroeder foi
de" que visa alertar e pre- 'a única cidade de Santa

venir a população contra o Catarina - entre três no

Todo o processo é reali

zado ao longo das três sé

ries do ens ino médio,
onde são feitas provas
anuais de avaliação da

aprendizagem. Os alunos

que conseguem um bom

desempenho poderão in

gressar em cursos de sua

escolha, de �cordo co'm

número de vagas

disponibilizado por cada

ins ti tuição do Sis tema

Acafe. Podem participar
todos os alunos que estão

matriculados e cursando

o ensino médio. A prova
será realizada no dia 23 de

O tema da eornpetição
.

,

'

di'
. deste ano foi "Desafio Brasil-

Inscrições para o Sistema de Avaliação do EnsinoMé
'

·0
. passado, presente e futuro de

país -a apresentar nurn con
gresso promovido este ano

pelo Inca (Instituto contra'
o câncer) QS meios e as vi

tórias de um programa tão

beneficente e proveitoso à

população que surpreen
deu até mesmo os' repre
.sentances de países
Iusofônicos, que hoje se
correspondem com

Schroeder em busca de téc-

.nicas e iniciativas públicas
contra o tabagismo.

A secretária de saúde

do município diz que é

muito gratificante para çi
dade tamanho reconheci

mento e alerta a população
a,os riscos que o cigarro
oferece. "Isso é um gran
de problema" 90% dos ca

sos de câncer de pulmão
no Brasil e no mundo são

causados pelo fumo. A ci

dade oferece ao dependen
te físico e psicológico do

cigarro tratamento médi

co", destaca. Todo dia

mundial ou .nacional de

combate. ao Câncer ou ao

. fumo é um aliado para a

cidade. No próximo dia
29 de agosto será realizada

mais uma campanha
educativa e preventiva no

dia nacional de combate ao

furna. (CELlCE GIRARDI)

novembro, 8h às 12h -

14h às 18h. A inscrição
poderá ser efetuada nas

Agências do Besc ou via

Internet, através do site

www.acafe.org.br/saem .

Mais informações pelo
site ou no telefone (48)
224-8860.

l
SÁBADO, i6 de agosto de 200J S

.

"--...

.Alunos Maristas participam
deJogos Colaborativos

Durante os dias 12, 13 e

14 de agosto, alunos da 8' sé
riedo EnsinoFundamental do

. um país em desenvolvime

to". Algumas atividades exig
ram . conhecimento sobre (

Colégio Marista São Luís par- país em que vivemos t�

ticiparam dos Jogos Colabo- como história, geografia, ai
ra- tivos, O evento, desenvol- tufa, esporte e economia, En

,

vida através de atividades vir- outras tarefas enfocou-se fcr' 2

ruais, reuniualunos de onze co-, ramentas da internet - Blog\
légiosMaristas dos estados do ,

Editores de Imagem e mIRe (

Paraná, Santa Catarina; São Além disso, como evenW 2

Pauloe Distrito Federal. Marista, destacou-se a ação (

Este evento destaca-sepelo solidária através da arrecada·
fato das equipes competidoras. ção de alimentos e agasalhOI
serem mistas, com alunos de
diferentes escolas e estados, as
sim o principal desafio é coor

denar os esforços dos jovens
distantes geograficamente em

busca de um objetivo comum:
completar todas as atividades.

Assim, os recursos de chat e e
mail são fundamentais pata a

comunicação, interação e troca

de informações.

que serão entregues em ins� (

tuições carentes pelo Setor P:IY (

toral do Colégio.
Promovendo a particiJlfr

ção e a criatividade no procc> ,

so de aprendizagem, o Colé

gioMaristaSão Luís busca� I

apenas desenvolver o conhe' I

cimento e competência do alu,

no,mas levá-lo a aprenderase
comunicar efetivamente coi11

os outros, assumir responsa·
bilidades, resolver problem21
e tomar decisões.

Artígos em fios e lãs, 8iquínisI
Maiôs, F'rtness (academia)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Relações humanas e a éticaprofissional sã� ternas dapalestra
que oNúcleo de cabeleireiros Profissionais da Acijs realiza
no próximo dia 25, às 19h30, no Centro Ernpr�sarial de
Jaraguá do Sul. O evento acontece em parceria com o

Centro deDesenvolvimento deHabilidades, com o objetivo
de promover. reflexão sobre a importância dá ética

profissional e das boas relações interpessoais, enfatizando
aspectos fundamentais para obter resultados pessoais e

profissionais. Serão palestrantes Maria Elisabet Mattedi,
analista de recursos humanos, com experiência em

recrutamento, seleção e integração, e Marlon Mattedi,
psicólogo com experiência em psicologia organizacional.
O evento tem acesso gratuito para_associados do Núcleo
dos Cabeleireiros, e para não associados o investimento é'

de R$ 25,00. Para informações e inscrições os interessados
devem entrar em contato com Rejane, pelo telefone (47)
27Sc7015.

CURSO'
1e Com a proposta de qualificar os profissionais para o bom
X1� desempenho das suas 'atividades, orientando-os sobre a

:e ( importânciado planejamento e controle financeiro, aApevi/
tai ACI]S promove o curso F1uxo de Caixa como Ferramenta
ai

para a Tomada de Decisões, Direcionado a supervisores,
En

gerentes, tesoureiros e demais interessados, o curso vai
fcr acontecer entre os dias ts e 20, das 19 às 22 horas, no
J�. Centro Empresarial de Jaraguá do Sul (CE]AS). Durante o
RC curso os participantes serão orientados sobre o papel da .

oro administração e do administrador financeiro, a importância
�ào daadministração do ativo circulante, planejamento e controle
da· financeiro, fluxo principal do dinheiro, fatores redutores e

101 geradores de dinheiro, negociação e os objetivos do- fluxo
�n· de caixa. Outras informações podem ser obtidas com Silvia
Ias ou Rosiana, através do telefone (47) 275-7003 e 275-7025.

� FESTA
:t\ Acontece hoje, dia 16, grandioso Baile de Escolh� da
Jlé Rainha da Sociedade Águia Dourada de Corupá. A
�o catldidata vencedor vai' concorrer a escolha da Rainha:
he da Bananfest (Festa da Banana). Início do Baile às 22
Jfr horas.
rs

J!U ERRATA
Na edição de quinta
feira (14), nas pági
nas referentes aos ex

combatentes jara
guaenses que foram
enviados ao Canal de
Suêz, ocorreu uma

troca de informação
. nas legendas das fo-'

tos. Mario Marinho Rubini, fez parte do 40 contin
gente (1958) e José Fernando Pradi participou .do
10° contingente (1961).

GERAL CORREIO DOPOVO 9
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I COMEMORAÇÃO: COMUNIDADE DO RIO MOLHA FESTEJA ANIVERSÁRIO DE SUA PADROEIRA
,

, /'

GrutaNossa Senhora de Lourdes

completa 32 anos neste domingo
]ARAGuA DO Stn, - o

funcionáriopúblicoAdalberto
Meyer tem 57 anos de idade
e ajudou na construção da
Gruta do Rio Molha, que
completa 32 anos neste' do

mingo. 'Todas as pedras fo

ram càrregadas no 101!lbo de
burro.Deu trabalho,mas todo
mundo aquidoMolha ajudou
e hoje a gente percebe queo
esforço valeu a pena", aBfma
Meyer, que sempre viveu no

Rio Molha, juntamenre com

toda a sua família, e até'hoje.
participa da organização das

festa? religiosas realizadas pela
Comunidade Nossa Senhora

do Rosário, que é a padroeira
da Igreja, enquanto que aNos
sa Senhora de Lourdes é a pa
droeira da Gruta.

Os festejos de comemo-

. Cesar Junkes

Adalberto Meyer ajudarau a construir a Gruta, há 32 anos

ração pelo aniversário daGru
ta Nossa Senhora de Lourdes·
iniciam hoje, a partir das 18

horas, com a celebração &
uma missa e prossegue até

amanhã, quando estão previs-
.

tas várias atividades de lazer e
.

entretenimento, como show

de música com Éder eJane e

tarde dançante com o musical

\
Adler's Band, que também

anima o baile de hoje à noite,
que começa a partir das 21

horas, inaugurando a pista de .

dança do novo salão de festas

da Igreja Nossa Senhora do

Rosário, çonsiderada a Igtreja
casamenteiradeJaraguádoSul
''Não temos missa aos sába

dos por causa dos casamen-

tos. Não falha um", afirma
Sandréia Raquel Meyer
Matzanki, 24 anos, filha de seu
Meyer e secretária da coni��
dade religiosa do Rio Molha.

Na avaliação da Sandréia,
que desde os 12 anos de ida-

.

de integra o grupo que, religi
osamente, ajuda na organiza
ção da festa, a expressiva par
ticipação popular é mérito da

própria Gruta. ']\ Gruta re

presentamuito pára todos nós
porque simboliza a união da

nossa comunidade e a nossa

religiosidade", analisaSandréia.
Segundo ela, a festa é conside
rada uma das movimentadas

deJaraguá do Sul e é freqüen
tada especialmente pelos='.
licos, que aproveitam a opor
tunidadepara reverenciarNos
sa Senhora de Lourdes.

Boi-de-mamão é uma das principais atrações da festa

. ]ARAGuA DO SUL - A

apresentação do Boi-de-ma

mão é a principal atração da

Festa da GrutaNossa Senho
ra de Lourdes. Os integrantes
do Boi-de-mamão ( 58 pet
sonagens) são alunos da Es

colaMunicipaldeEnsinoFun
damental RibeirãoMolha e se

apresentam às 19 horas de

hoje, logo depois da missa. O
mesmo grupo também pro
move, no dia 22 deste mês,
um evento dedicado ao Dia

do Folclore, quando estarão

presehtes alunos de todas as

escolas deJaraguá do .sJ.l1.
A diretora da Escola Ribei

rão Molha, professora Judite
Fleming, informa que este é o

únicoBoi-de-mamãodesenvol

vido em unidades de ensino e

Bom momento

por az ornizades, pois seu

pac d omunicoçã.o estore
em ta. reloçã.o amoroso

v;®i!ifª'Sta:r@i�tttJlgid.a. Cor:
Bronca.

o amor de suo

o de cintura.

Seu carisma

pessoas. Saia

igos poro se

campo afeti-vo,
s estarão a mil.

ia.
Virgem - Você estqrá

ra ajudar as

s neces�itadas ..
uma causa nobre.

o seu amor. Cor:

.
Cesar Junkes

Alunos da Escola Ribeirão Molha resgatam folclor� -

foi criado há vários anos, mas

- somenteagora foi reestruturado
a partir de um projeto desen

vo�vido pela arte educadora

ElizangeladaMaia. Segundo ela,
o projeto tratou de resgatar o
folclore e a origem do Boi-de-

Mamão, que varia conforme a

região. "O nosso Boi é rural.

Ccintaahistóriadeumcasal, cuja
mulher; grávida, queria comer a
líÍ1gua de U1Jl boi O marido,
então, resolve rnatar o Boi do

estimaçãodo fazendeira E toda

ahistória sepassana tentativado

fazendeiro em salvar o boi, que
acaba retornando ao mundo
dos vivos graças as forças do
bem. E que acaba salvando o

boi damorte eternaé justamen
teo filho damulher que ccimeu

alíngua do boi.Ao final, se co
memora a vida do boi com

grandes festejos", relata Eli-

zangela.
Ainda de acordo com

Elizangela, foi amiscigenação
.

de culturas' propiciou o

surgimento de um folclore
vasto e abundante nos diver
sos territórios, ''Nós, do Rio

Molha; queremos fortalecer
cada vez mais essa manifesta

ção folclórica presente há 10

anos em nossa comunidade",
resume à diretora Judite.

as pessoas a
..

s -se da timidez e

d�rm"��:��mor sem medo.

aço uma maquiagem
.

a de lealdade no

: Tons azulados.

Sagitário - Se tiver
.

alizar os seu

pramete ser de
o raso Um colega
declarara você. Cor:

"Capricórnio - Se estiver

etida, declere '0 seu

aso contrário, prepare
trar uma nova

vida. Cor:

o contato com
,

muito

com eles e se

ova paixão
poderá 'surgir e� sua vida.
Cor: Tons escuros..
Peixes :._ Entre em contato'

gos e busque se

erá conhece'r um
cio I. Invista
isto. Cor:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IORIENTAÇÃO: PM APONTA MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR ACIDENTE� DE TRÂNSITO

.

Ciclista morre atropelada por
caminhão na Ilha da Figueira

JARAGuA DO SUL -

Mais um acidente de trânsi
to resultou em morte no

Município. O fato foi regis
trado na tarde de quinta-fei-

,

ra, por volta das 13 horas,
na Rua Theodoro Ribeiro,
no Bairro Ilha da Figueira, ,P

próximo ao Posto Pérola. O
Corpo de Bombeiros Vo

luntários de Jaraguá do Sul
foi acionado para prestar
socorro à ciclista Lúcia

Pellense, 33 anos, que trafe
gava pela rua quando foi
atropelada pelo caminhão
Mercedes Benz, placaLZK-
2703, de Jaraguá do Sul,
conduzido por P.S., 48 anos.
O caminhão passou por
cima do corpo de Lúcia, que
morreu na hora.

,Informações dos

socorristas aponl:a!li que a ci

clista, apresentava fratura ex

posta da bacia, fêmur, pé, teve
esmagamento do crânio e

evisceração. "Ela foi levada

para o InstituoMédico Legal
e nós tivemos de voltar ao

local para lavar a pista", diz o
bombeiro Marcelo Klitzke.

Ele destaca que atendemuma

média de 30 ocorrências por

.

César Junkes

PM diz que ciclistas -têm de ter mais .atenção e respeitar o código de trânsito

<'

dia, sendo ametade casos clí-

nicos e cerca de oito são aci

dente de trânsito, amaioria en
volvendo motos e bicicletas.

"Temmuitagente impruden
te, entregadores conduzindo
motos apressados que não

respeitam o trânsito, ciclistas
que não seguem as normas

de trânsito. As pessoas preci
sam ser mais educadas e

conscientes quando estão con
duzindo um veiculo",
enfatiza.

A tenente do 14° Bata

lhão da Policia Militar,

ArleneVillela, ressalta que os
ciclistas têm de se compor
tar como se fossem um vei

culo e respeitar topas as re

gras de circulação, andar no
mesmo sentido da via, pa
rar em semáforos. "Outra
coisa importante é manter

em condições de uso a bici

cleta, não tentar podar os

veículos, sinalizar para que
direção vai convergir" usar
roupas claras à noite e colo

car refletores para que p0s,
sarn ser avistados pelos
motoristas", orienta. Ela

menciona a importância
também de utilizar equipa
mentos de segurança, ape
sar de não ser hábito. "As

pessoas teriam de investir

em segurança quando esti

vessem circulando de bici

cleta ou moto, usar capace
tes, cotoveleiras, joelheiras,
afinal de contas, em aciden

tes a única'proteção é o cor

po"; enfatiza, salientando
que carregar documentos e

tipagem sanguínea é impres
cindível mesmo em passei
os. (FABIANE RIBAS)

Acidente acarreta mais uma morte na BR-280
GUARAMIRIM

Socorristas do Corpo de
Bombeiros Voluntários do

Município deslocaram-se

duas vezes para aBR-280 na

quinta-feira para atender
dois casos de acidentes. O

'primeiro ocorreu às 18hl0,
próximo ao Posto Rudnick,
envolvendo os veiculos

Corsa, placa CLP-8198, de
São Paulo, conduzido por
Maria Regina Maciel, de'31
anos, e outro, o Corsa, pla- ,

ca LYO-2653, de Joinville,

dirigido por Gualberto

GonçalvesJunior.Maria e os,

demais ocupantes do, carro

nada sofreram. Gonçalves
Junior também não apresen
tava ferimentos, mas a

caroneira Lisandra Sevegnani
Pandini, 27 anos, tinha esco
riações no rosto e foi enca

minhada ao Pronto-Socor

ro do Hospital Santo Antô
nio, de Guaramirim._

Meia hora depois, os

bombeiros foram chama
dos para atenderum acidente

mais grave, próximo à fazen- "

da da Weg. Era uma colisão

entre a carreta Volvo,' placa
AHX-4266, de Palmas-PR,
conduzido porArizoneTeles,
24 anos, que apresentava
ferimentos leves nos braços;
o Escorre, placa BER-6661,
de Canoinhas, dirigido por
Rogério Moron,,24 anos,

que nada sofreu; o Vectra,
placa LWX-6193, deJaraguá
do Sul, conduzido por

Jandilson Klein, 34 anos, que
também nada sofreu; o

Santana, placa rCE-3454, de
SãoJosé dos Pinhais-PR, con
duzido por Dorival Lima

dos Santos, que foi lançado
para fora do veiculo. Ele ti

nha diversas fraturas, esma

gamentos de crânio e tórax,
entrando em óbito no local.

Segundo relato de algu
mas testemunhas, um veicu

lo estava efetuando ultrapas
sagem quando bateu na late
ral de uma das carretas, que·
virou na pista, atingindo os

demais. (FR)

MotoGP: Biaggi na frente; Barros vai mal
O italiano Max Biaggi

foi o mais rápido no pri
meiro treino classificatório

da MotoGP e ficou com

a pole provisória para. a
décima etapa, disputada

em Brno, na República
Tcheca. O piloto da

Honda, terceiro colocado
no campeonato; marcou

lmin59s520, Os188 mais

rápido que Valentino

Rossi, primeiro na classi

ficação. Sete Gibernau,
vice-líder, ficou em quin
to. Alexandre Barros teve

mais um dia ruim. O bra

sileiro, que havia sido sexto

colocado no primeiro
treino .livre do fim de se

mana, ficou apenas com

a 14" marca na sessão

classificatória desta sexta
feira (15).

FI
ESPECIAL: A ARTE DE ACERTAR UM F-I
Aregulagem de um carro de F-i é dos temas mais comple-
xos que envolvem a categoria e muitas vezes mexem com a

aca

curiosidade de fãs e torcedores. O Grande Prêmio, por meio
estt

de material fornecido pela assessoria de imprensa da Renauli
cor

publica Um resumo de como é o trabalho para deixar um Par

carro pronto para um treino ou uma corrida. E que pode
enn

estideterminar o sucesso ou fracasso no desempenho do piloto,
Normalmente, as equipes têm pouco tempo p\U'a raciocinar ção
na corrida contra o tempo que é um fim de semana de coni par

- nalda. "Por isso, o computador e os testes de pista feitos previa-
mente são urna ajuda preciosa", resume Alan Permane, enge! uI

nheiro de chassi deJarrio Trulli, da Renault. "Antesmesmo de é a

fis�irmos para um autódromo, já conhecemos os níveis de carga
aerodinâmica exigidos e temos as regulagens básicas necessá- a I

rias". ap!

Ainda assim, apesar dos avanços proporcionados pelas simu- a t

lações computadorizadas, nada substitui os treinos realizados pr

nos próprios circuitos - é quando o ajuste é afinado, ou seja, qu

recebe uma espécie de polimento final, ganhando aqueles dé- ca

ln
cimos de segundo que fazem a diferença entre urn carro lento

e o pole-position. �!
A regulagem dos Fi é uma arte que mescla conhecimento e

sa

experiência, racionalidade e até uma certa dose de premonição. m

''Ao m�dar um parâmetro, pode-se melhorar urn aspecto do Ih

carro, como a tração. Mas há o risco também de piorar outra ra

característica importante, como a durabilidade dos pneus, por

.
exemplo", explica Permane. A seguir, Jarno Trulli explica as

a

onze regulagens que fazem a diferença nos calTOS de F-i, CI

�.
. II

Faleceu às 22:00 horas de 11/8 o Senhor Humberto
Klein Filho com idade de 37 anos, deixando enlutados
seus pais, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em

13/8 às 16:30 horas, saíndo o féretro da sua

residência seguindo para o Cemitério Dona Francisca.

Faleceu às 9:00 horas de 11/8 o Senhor Helmudt
Wackholz com idade de 74 anos, deixando enlutados 1

filha, 5 filhos, 1 genro, 5 noras, 12 netos, 4 bisnetos
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 12/8 às 8:30 horas, saíndo o féretro da sua

residencia seguindo para o Cemitério Schroeder 1.

Faleceu às 22:00 horas de 4/8 o Senhor Germano
Piccol!i com idade de 99 anos, deixando enlutados
familiares, parentes e amigos.

I .

Especialização: Hospital de ClínicasEstado do Rio de ,Janeiro.
e Curso na Socíedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeíro

I Fone: (047)· 275·1150 .

1 Av. Mal. Deodoro, 776· Sala 12· Ed. Maximunn Ce..t:'!.�!
t._".• '

== �_ ,."'.• '._,_,_•. -"-' ' '-' .. � .•........''-,.. , ' .• 'H -. ..,..,.
-

.. '�.� _.�w .• , -..- ••
'•.......•• ' _ w_ ••• •• .. ••••

§m1Jl§ i:) J.l! II txmm
..

� l
nacionais e importados

Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 9:1.:1.2-6117 1
L- _E&�m�a�íI�:b�i�a�:�s�@�re�r�ra�.c�o�m�.�br�· ----�
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I COMEMORAÇÃO: ACADEMIA COMPLETOU QUATRO ANOS N'O DIA 10 E FESTEJA COM' OS ALUNOS

Festival, de revezamento ..vai
Academia investe em

- melhorias nainfra-estrutura
onúmero de alunos da

le·
academia aumentoU: e a

Ia
estrutura passou a não

:10

comportar a demanda.
�\ '

Para receber melhor o cli
m

le ente, a Academia Impulso
está investindo na amplia

o,

ção da estrutura, prevista
Ir

Para estar concluída no fi
J.

I.
na! deste ano. Outra preo-

:! upação dos pr-oprietários
e

é a capacitação dos pro

a fissionais, incentivando-os
a participar de cursos de

aprimoramento, de forma
a torná-los professores de

primeira linha. "Não é

qualquer pessoa que se en
caixa como professor da
Impulso porque nós exi

gimos qualificação para. a

satisfação dos alunos, que
merecem o qu� há de me

lhor", diz a coordenado

ra, Lediane Zardo.
Uma das novidades é

a salinização da água, pro
cesso que elimina o cloro

.",}utiliza-se de sal para me-
.

, horar a qualidade da água.
"Essa troca é excelente para
amenizar o problema das

pessoas que sofrem de

alergias como renites, além
deevitar irritações nos

olhos, ressecamento da
'

pele, �ntré os.benefícios",
menciona.

Lediane enfatiza que as

pessoas que frequentam a

academia não se limita�
aos exercícios físicos, mas
encontram também uma

oportunidade de fazer no
vos amigos, rever colegas,
além de terem diversas al-

. .ternativas de atividades ex

tras realizadas nos finais de
semana, que possibilitam a

percepção do condiciona
mento físico que adquiri
ram no decorrer da sema

na.

- A nossa intenção é

incentivar as pessoas a pra
'ticarem urna atividade físi-.

ca, a ponto de torná-la um

hábito e assim, conseqüen
temente, contar com um

estilo de vida f!lais ativo,
muito mais saudável. Pro

movemos
'

passeios
ciclísticos, motivamos os'

nadadores a participaram
das travessias, que são pro
vas que estreitam o conta

to com entre eles e a natu

reza, além de fazer os atle

tas superarem os limites, o

.

que reflete em benéfícios

em todos 'os sentidos",
destaca Marlise. (FR)

'.
.

INSTALADORA

�alerelli. .

A Casa do Instalador
Especializada: Coinércio e Instalações Elétricas em

Geral, Sistemas de Segurança e Portões Eletrônicos

«A fé vem pelo
oUvir, e o ouvir
pela Palavra
de Deus".

Romanos 1 O: 1 7

- Participe! -
. Rua Max Wilhelm, 289
8aependi � 'Jaraguó do Sul

•
Fone: (47) 370-6180

" · .",. d I 1maçar o' anrversano
.

,

a mpu 80
]ARAGuA DO SUL -

Hoje é dia de festa na

Academia Impulso, Alu
nos: familiares e convida
dos em geral irão se reu

nir para celebrar o quar
to aniversário da acade

mia, comemorado no dia
1 o deste mês. A partir das
15 horas, será realizado o

festival de revezamento
de natação, que contará

com 72 atletas, envolven
do crianças e adultos ..:_

desde iniciantes até os de
nível mais avançado.
Cada um vai nadar cerca
de cinco minutos. "Trata
se de um momento de

.

confraternização e inte

. gração entre os alunos do

período da manhã, tarde
e noite, que geralmente
hão se vêm aqui na esco
la pela diferença de ho

rários", salienta a coorde

nadara de natação,
Marlise Klemann,

Ela explica que esse

exercício não visa a com

petição. "Os nadadores já
entenderam que eles não

disputam entre si, masper-
, cebem que participar' de
provas desse gênero é uma

oportunidade de se supe
rar, de ultrapassar os pró
prios limites", diz. Parale
lo-ao festival, serão feitas

apresentações de ginástica,
do grupo vocal Canto da
Boca e Banda Trivium. A

partir das 16 horas será ser-
.

vida café colonial.
.

Em 2002, a. ��a'd.en'lia
promoveu uma. prova e�{
portiva em com!'!x.Poraçã,o:
à data, mas c��&'��tê â66-"
estão efetuand� .:i�i6ffuás
na estrutura, os proprietá
rios Renato e Heidi Behnke

optaram por este tipo de

a'tividade. D�sde que inici
aram nesse ramo, em 1987
- naquela época com ou

tra marca - Renato e

Heidi sempre buscaram

inovar e serem pioneiros
nos serviços prestados
pela academia, caracterís
ticas marcantes até as dias

de hoje. Em 1999, quan
do lançaram a marca Im

pulso, ampliaram a sala dé
ginástica e musculação,
trouxeram o street dance
e compraram a franquia da
Body Sistem;

.

.

Pioneiros também nas

atividades de fitness, a Aca
demia Impulso oferece à

comunidade aulas de Body
Pump, Budy Step, Body
Cornbat, Street Dance,
além de natação para be

bês, crianças e adultos e

hidroginástica. (FABIANE

RIBAS)

Novas atividades previstas
flexionamentos) e dança de
salão.

A Academia Impulso
também contará com lan

chonete, sala para as mães

deixarem as crianças en

quanto estão em aula, além
de iristalações especiais
para pessoas portadoras

.
de deficiência física.

Dentro da programa
ção prevista pela acade;rua,
está a inclusão das aulas de

RPM (bicicleta in-doar, em
grupo, com professor e

música), BodyJam (ritmos
fortes de diversos estilos

musicais), Body Attack (gi-'
nástica aeróbica), Body Ba
lance (alongamentos e

. Fotos: Cesar Junkes

Academia Impulso foi pioneira 'na natação para' bebês

Marlise, lediane e Heide comemoram o'sucesso da escola

Projeto da nova fachada Academia Impulso

�� BREIUiHÃUPT
O carrinho mais econômice do' cidade .:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-
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.laraguá do Sul vai sediar a T"

etapa do Estadual Jipe Raid
]ARAGUA DO SUL -

Muita aventura em trilhas

j�raguaenses vai estimular a
adrenalina dos participantes
da sétima etapa do Campe
onato Catarinense 'de Jipe
Raid. Ontem à noite os

. adeptos desta prática espor�
tiva chegaram aoMunicípio
� confirmaram presença, na
sede do Jipe Clube de

Jaraguá do Sul, no Bairro

Ilha da Figueira..Ao todo,
serão 70 quilômetros de pro-

.

va perpassando por ,propric
edades particulares, sendo
80% composta por trilhas

pesadas, com .muita lama e

buracos, e 20% de estrada.

O percurso envolve os bair

ros Barra do Rio Cerro, Es
trada Nova, Nereu Ramos,
Três Rios do Norte, Ami
zade, Centro e Vila Nova,

Aproximadamente 90

carros de todo o Estado,

Jipeiros vão encontrar muita lama nas trilhas de JS

além de pilotos do Paraná,
vão competir nas categori
as Masjer, Junior e Gradu
ados. O diretor da piava,'
Cleber Schulz, informa que
a prova acontece hoje pela'
manhã. Os pilotos rece

bem as planilhas cedo e, às

10h01 será realizada a pri
meira largada, em frente ao

Posto Mime da Rua Walter

Marquardt, com chegada
prevista para as 14 horas. O

neutro será no CTG Do
trote ao Galope.

Antes de finalizar a pro
va, GlS pilotos vão participar
de uma atividade especial.
Trata-se do No Stop, onde
os jipeiros passam por cima

depneus, pedaços demadei- .

ra, fazem uma apresentação

para as pessoas que estiverem

prestigiando o evento, na la

teral do posto de gasolina
, salientaSchulz.

Ainda hoje, por volta
das 19 horas, será realizada
a premiação (com troféus)
para os campeões, reunin
do os pilotos' no Parque
Malwee, seguida por uma

janta de confraternização.
Na classificação geral

do
.

estadual, o piloto
jaraguaense Carlos Isaias da
Silva e o navegador Eduar
do Finta, estão ria liderança
da categoria Graduados.

O evento conta com o

apoio das empresas Extim
bras, Unimed, CalorQuími
ca, Baumann, Galvanização·
Batisti, Posto Mime, Fênix,
Suprema Panificadora,
Tecnosol, Pneu Center,
Marangoni Auto Peças e

Nanete. (FABIANE RIBAS)

Chapecó é campeão geral dosjoguinhos de se
]OINVILLE - Pelo séti

mo ano consecutivo a dele

gação de Chapecó levantou
o troféu de. campeão geral
da fase Regional Oeste dos -.

.
Joguinhos Abertos de Santa
Catarina que encerrou 'esta

Semana, em Xaxim. Cha

pecó somou 81 pontos e

conquistou' cinco troféus

(basquete masculino, futsal
feminino, tênis demesamas
culino e feminino e voleibol

masculino). Na segunda co-

locação ficou Xanxerê com
43 pontos e dois troféus"
(basquete feminino e fute

bol) e em terceiro lugar fi
cou Concórdia que somou

36 pontos e levou um tro

féu (tênis masculino). O
município sede, Xaxim fi

cou na quarta colocação
com 22 pontos.

Nas finais do último dia
de competição Xanxerê le
vou o troféu do futebol ao

vencer por 4 x O o time de

BEI!.EZ:A É NADA SEM COn18lC1[)O
SORliE QUE NÓS UNIMOS OS DOIS PARA VOCÊ!

NOVO SUPLEMENTO t�NSAi

conT8000
só o CORREIO DO POVO tem!

CORREIO DO POVO'

PARA ANUNCIAR E ASSINAR:371 1919eomercilll@jomaICllffeiodopovo.éom.br
.

.

GaIvão. Bandeirante ga
nhou a terceira colocação na
cobrança de penalidades 7

:xc 6, após empatar no tem

po normal com Concórdia

em um gol. O. quinto tro

féu de Chapecó foi conquis
tado no futsal feminino. As.

garotas derrotaram Jaborá
por 5 x 2, ficando com a

medalha de ouro. Itapiran
ga goleou São Lourenço do
Oeste por 9 x 2 e levou a

medalha de bronze.

O futsal masculino en

cerrou a fase regional dos .

Joguinhos. O troféu ficou

com Palmitos. No jogo fi

nal derrotou FaxinaI dos

Guedes por 4 x 1 .

A fase estadual dos

JoguinhosAbertos de San

ta Catarina será realizada,
em Joaçaba, no período de

12 a 20 de setembro, onde·

participarão os classificados

nas regiões Sul, Centro-oes
te, Leste-norte e Oeste.

l
SÁBADO, 16 de agosto de 200'"

EVAIR I)IZ .QUE VAI PARAR DE JOGAR

O atacante Evair rescindiu contrato com o Figueiren,
e disse q\le parar de jogar.

. "Psicologicamente você tem que estar bem par
desempenhar um bom papel dentro de campo. E fi
difícil separar os problemas do trabalho. Tive glória
no futebol que, paramim, já estão de bom tamanho'
afirmou. O jogador, que estava resolvendo problema
familiares em São Paulo, reuniu-se com dirigentes d
clube e anunciou oficialmente sua saída ..

Seja uma pessoa de AçãoI

SEJA VOLUNTÁRIO

Entidade

Ação Social de Guaramirim

O que é a AÇÃO SOCIAL

É uma entidade sem fins lucrativos que atua no

atendimento a famílias em dificuldades, com o

objetivo de passar conhecimentos básicos, através de

palestras e oficinas de artesanatos que permitam aos

participantes complementar a renda familiar.

Quem ela atende

Famílias em situação de baixa renda de Guaramirim

De que tipo de voluntário ela precisa

. i

• No apoio a criança
• Na organização de eventos
-Pedagogo
-Psicótogo
-Advogado
-Dentista
•Nutricionista
• Professora de artesanato
• Professor de informática

Com quem falar e onde

Denise Safanelli Coordenadora
R: 28 de agosto, 2750 - Centro

: Guaramirim
'

Fone: 373-0748

Voluntátio

Todo mu:ndiJ tem. Sófalia com.eçar a agir,

rr

....�'�'" ._�'!ii!i;P!l
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