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Inauguração e desfile
marcam aniversário

Exposição Itinerante levará para-as escolas a rica e ameaçada fauna anfíbia do norte de Santa Catarina Página 6 de Guaramirim

----_.. _�-

Diretor: EUGÊNIO
VICTOR SCHMOCKEL

---------------- -----

Polícia critica
dos motoristas

desrespeito
e pedestres

311-1846/ www.llroserV.cntb
Fotos: Vicky Bartel

Motoristas e pedestres devem ter mais consciência nas leis de trânsito no que se refere à faixa de segurança.
Condutores que não dão preferência para as pessoas que atravessam na faixa podem ser multados. Página 10

Exposição Itinerante mostra

fauna anfíbia do norte de se

_�\�2n�S�JX� ir 371-8973
Carlos Eggert, 433 - Vila Lalau

Motovelocidade emMassaranduba Federação convoca jaraguaenses
o Motódromo de Massaranduba promove

este final de semana a 8' etapa do Campeonato
Catarinense de Motovelocidade. Organizadores
aguardam cerca de 140 pilotos.

O técnico da AssociaçãoJaraguaense de Basquete,
Júlio Patrício, e quatro atletas da entidade foram

convocadas para integrar a seleção de SC que vai

atuar no Brasileiro de Seleções Infanto-Juvenil.
PÁGINA 11PÁGINA 12

o médico Walter Falcone será
reconduzido ao cargo de
presidente do diretório do PPS de

Jaraguá do Sul. A convenção do
partido acontece hoje à tarde, no
Sindicato dos Trabalhadores no

Vestuário

Estiagem preocupa
diretor do Samae

O diretor administrativo do

Samae ( Serviço Autônomo

Municipal de Esgotos) Nélson
Klitzke afirma que, se não chover

dentro de 15 dias,' pode haver

racionamento de água em Jaraguá
do Sul.

PÁGINA 9

Prêmio CNI seleciona
três empresas de JS

As empresas Zanotti Elásticos,
Seara Alimentos e Menegotti
Indústrias Metalúrgicas Ltda foram
selecionadas para a etapa estadual

do Prêmio CNI, que acontece dia
5 de setembro, na capital.

PÁGINA4

Brasil Aero Cargo
completa três anos

de atividades em JS
PÁGINA 5

PÁGINA 8

Promoção Sasse e

Breithaupt entrega
motos aos sorteados

- PÁGINA 8
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2 CORREIODOPOVO

A condição de poder da Tv no

domínio da nossa realidade

DAIANA CONSTANTINO - Estudante

A TV é mais do que um meio comunicativo, porque ela tem o

poder surpreendente sob a realidade das pessoas que à elas estão

ligadas.
A TV chega de forma "mansa" com um colorido de encher os

olhos. E de repente com imagens totalmente influentes diretamente
ou indiretamente passa a atingir o telespectador de forma

profunda tornando-o unânime ao que a TV o transmite.

Partindo de um ponto evidente a TV 'tem uma concentração
imensa de fazer de seus telespectadores "escravos"-do
materialismo e obedientes ao que ela transmite. Ela passa a Ter o

controle sobre o que vestimos, o que comemos, o·que gostamos,
o que falamos, politicamente e até mesmo ao nosso solene ato

de pensar.
A TV sendo o ápice, nos conduz a uma realidade falsa, ela parece
não saber que pais de família saem de casa para ir ao trabalho e

não voltam por causa da violência; ela não sabe que mães sofrem

todos os dias quando seus filhos pedem comida e da não tem

para matar a fome deles; ela não sabe que jovens se tornam

desistentes das escolas para se tornarem existentes nas escolas do

.

tráfico de drogas; ela não sabe que idosos morrem na fila de

espera por um atendimento médico; ela não sabe ou melhor, ela

passa a realidade de não saber que tudo 01 que cerca seus

telespectadores é praxe de todos os dias deles.

Realmente aTV tem uma condição de substituir a nossa realidade

pelo luxo e pela beleza de suas novelas, mini-séries e seriados. E

o telespectador cria a esperança de que um dia essa realidade

passe a ser sua. Só que o ingênuo não sabe que de esperança na

sua realidade não se vive!

O filme MATRIX também está no ápice e também tem destaque
na questão da influência da realidade e da irrealidade!

O filme conduz uma perplexidade entre mundos que se

confrontam entre si por poder absoluto.
Podemos tirar da ficção de MATRIX uma comparação com

dois mundos muito reais da nossa realidade.

Volta e meia elites empresariais invadem o mundo tecnológico
por pura ambição! E sem permissão ela destrui a natureza para
a construção de suas empresas.
A nossa MATRIX pode ser essa.

Em dois mundos muito reais convivendo de um lado com a

. ambição e a vontade gananciosa de possuir do homem; e de

outro a beleza do verde, onde animais raros passeiam entre o ar

puro que os cerca.

A guerra entre esses dois mundos está .cada vez maior e

acontecendo de baixo dos nosso nariz. E o que faremos?

Olhamos para ela e sorrimos falsamente carregando a esperança
de que um dia ela acabe.

,
.

Mas nós não nos damos conta de qu� é à partir de cada um de

nós que ela pode "acabar".
"

A ficção pode ser comparada com nossarealidade,
E na invasão de mundos e na destruição de" nosso patrimônio
ecológico acordamos todos os dias nos perguntando se a guerra
faz parte de nosso mundo, se ela é realmente a nossa realidade!

E nós com a maior estupidez ou ingenuidade levantamos e

continuamos levando nossas vidas esperando chegar a noite para
assistir o próximo capítulo da novela das nove horas.

Artigos para Ca� do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro,
ou pelo e-mail: redacao@jomalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.

O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as COI1'eÇÕeS ortográficas e gramaticais necessárias.

Todas as mães são verdadeiras

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

QpINIÃO
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Na última edição do Jornal
Correio do Povo, com data de

;'

21 de agosto, foi publicada
uma matéria sobre a vontade

que um filho adotivo tem de

encontrar sua mãe "verdadei
ra". O termo "verdadeira",
conforme foi usado no título

da matéria, em momento ne

nhtim teve conotação precon-
.

ceituosa em relação às mães

adotivas, que, sem dúvida, são
tão verdadeiras ou até mais

que as mães biológicas.
O fato é que a iniciativa do

filho em procurar a imprensa
para tentar encontrar a

progenitora é um fato relevan

te. Sabe- que a grande maioria

dos filhos adotivos não de

monstra interesse em saber

sua origem. Talvez porque con
sideram que não vale a pena
ou porque não querem mago
ar a família.

A iniciativa do represen
tanteMarcos Alexandre Brand

é corajosa. Durante todos os

anos de sua vida ele não se

desfez da declaração em qUe::
a mãe biológica afirma que
abre mão de seus direit�s e o

entrega para a adoção. Duran-

CORREIO DO POVO
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rI Sabe- que
a grande

maioria dos

filhos
adotivos não

demonstra
interesse em

saber sua

origem _I
te todos eis dias de sua vida
Marcos pensou naquela que o

abandonou, refletindo sobre
os motivos que a levaram a

atitude tão desesperada.
Aqui emJaraguá do Sul, as

sim como em várias cidades do

Brasil, existe uma associação
de pais adotivos, que se, reú-

. nem periodicamente com o

objetivo de trocar experiênci
as e buscar soluções para pro
blemas comuns, além de ga
rantir, através da união, a ma
nutenção de seus direitos.

O caso de Marcos nos faz
refletir sobre a importância da

adoção legal, coordenada e ori

entada por profissionais que

�
SÁBADO, 23 de agosto de 2003

possam ficar à disposição da

família, através da Promotoria

de Infância e Adolescência,
para que, no futuro, caso haja
interesse da criança adotada
em conhecer seus parentes ge

néticos, isso seja possível sem
tornar público o caso.

O mais importante de tudo

isso é saber que é possível res
gatar os erros do passado e pro

jetar um futuro sem mágoas ou
traumas. Todas as mães são

verdadeiras, a verdade do ser

mãe não está relacionada ao

fato de gerar ou não um outro

ser. A verdade de ser mãe está.

ligada a disponibilidade de

amar e de se deixar envolver

por sentimentos fortes, como
a amizade, a solidariedade e o

compromisso de partilhar
ações e emoções.
A adoção, sem dúvida, é uma

das mais fortes demonstrações
da capacidade de amar do ser hu

mano. Demonstra o despreen
dimento e aomesmo tempo pre

ocupação social em oferecer um

lar para quem está desprovido
de uma família, condição neçes

sária para a formação de uma

sociedade saudável.

REDAÇÃO E DPTO. COMERCIAL: Rua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, 246, Centro - CEP 89251-200 -
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E-mails:comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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IESCOLHA: MÉDICO WALTER FALCONE VAr CONTINUAR NA PRESIDÊNCIA DO PPS DO MUNICfplO

PPS de Jaraguá do Sul escolhe
hoje a nova diretoria do partido

}ARAGUÁ DO SUL - o
.

PPS realizahoje,nohorário das
14 às 17 horas, na sede do Sin-

, dicato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário, con
vençãomunicipal para eleição
do novo diretório, que terá

mandato de dois anos. O atu

al presidente, médico Walter

Falcone, será reconduzido ao

cargo. Ele está exercendo uma

espécie de mandato tampão,
já que o ex-presidente, João
Gomes da Cruz Filho, foi
embora de Jaraguá do Sul.

A oposição ao governo Lula, materializada

especialmente no PFL, continua atacando ferozmente
todas as medidas tomadas até agora pelo governo
federal, especialmente a Reforma da Previdência e

Tributária. Esta semana, o presidente do PFL,
senador Jorge Bronhausen, participou de

manifestação do Movimento de Defesa do

Contribuinte, em São Paulo, contra o aumento de

carga tributária. O senador manifestou-se contra a

aprovação da reforma tributária e classificou de
"fúria arrecadatória" as medidas do governo. O
senador não poupou críticas ao governo petista e

conclamou os empresários e representantes de
contribuintes a se unirem aos parlamentares na

oposição do Congresso Nacional.

ENTRE AS s _

"Que o povo receba os dividendos merecidos
dos governos estadual e federal!". A

afirmação é do presidente do PPS de Jaraquá
do Sul, médico Walter Falcone.

8 ANOS EM SOLUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS

MONTAGENS DE
PAINÉIS ELÉTRICOS

SOLUÇÕES PARA
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Teclla Eletrolndustrlal Ltda.
Automação e Instalações Elétricas IndustriaÍB

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

Falcone quer agregar partidos menores
Vicky Bartel

c,
z

i

}ARAGUÁ DO SUL - O

relator da CEI ( Comissão
Especial de Inquérito) que

apurou as irregularidades do
CartãoJaragtlá, empresa res
ponsável pelo serviço de es

tacionamento rotativo de

Jaraguá do Sul, Jean Carlo

Leutprecht (PTB) afirmou
ontem que está enviando

cópias do relatório ao Tri

bunal de Contas do Estado

e também para o Ministério

Público e Receita Federal e

Estadual. A decisão de dar

prosseguimento à investiga
ção foi aprovada quando da
leitura do relatório, feita na

sessão de segunda-feira des
'ta semana.

O vereador salienta que
não pretende criar atritos

"Como eu era vice-presiden
te do PPS, assumi o cargo.

João Cruz retirou-se da cida
de em dezembro do ano pas
sado", informa Falcone. Ain
da de acordo com Falcone,
o seu nome é consenso entre

os integrantes do PPS de

Jaraguá do Sul. Ele informa

também que a vice-presidên
cia será ocupada pelo médi-

coNélsonEichestaedt
O presidente do PPS sali

enta que também serão elei

tos seis delegados com os res

pectivos suplentes; que vão

participar do congresso esta

dual do PPS, que deve acon
tecer em novembro deste ano,
em Florianópolis. Também
será indicado um delegado e

"um suplente para cada cinco

filiados que estiverem presen
tes ao encontro. O PPS, se
gundo Falcone, tem 190

filiados em Jaraguá do Sul e,
assim como os demais parti
dos, está em busca de mais

adesões. ''Estamos fazendo o
recadastramento de todos os

filiados e em busca de mais

pessoas para fortalecimento

do PPS", afirma o presiden
te.

No que se refere ao pro- ,

cesso eleitoral do ano que
vem, Falcone salienta que o

PPS deve se unir aos partidos
. menores, (PL,PTB e PD1)
para, juntos, formarem uma

grande frente com o objeti
vo de montar uma chapa
com candidato em todos os

niveis. "Vamos formalizar

essa aliança provavelmente até
o mês de outubro, quando
estarão definidos os nomes

dos pré-candidatos", revela
Falcone,

Câmaraencaminhacópias daCEIparaoTCE

Arquivo

Leutprecht enviou cópias do relatório para o TCE e MP

com o prefeito deJaraguá do
Sul, IrineuPasold (pSDB) que
afirmou não ter interesse em

romper o contrato com a

empresa. Na avaliação de

Leutprecht, os vereadores

simplesmente cumpriram
com o seu dever e agora a

decisão fica com os órgãos
competentes.

A CEI do CartãoJaraguá
recomendou o rompimento;
do contrato e a realização de

.

nova licitação, com a possibili
dade de participação de enti

dades assistenciais.

H I PERa SU PERM ERCADOS

BREITHAUPT
o carrinho mais econômico da cidade.
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I RECONHECIMENTO: ZANOTII ELÁSTICOS, SEARA ALIMENTOS E MENEGOTII FORAM SELECIONADAS

Três empresas de Jaraguá do Sul
selecionadas para o prêmio CNI

]ARAGuA DO SUL - As

empre.sas jaraguaenses
Zanotti Elásticos, Seara Ali
mentos e Menegotti Indús
trias Metalúrgicas Ltda fo
ram selecionadas para a eta

pa estadual do prêmio CNI
( Confederação Nacional

das Indústrias) que está

marcada para acontecer no
dia 5 de setembro, em

Florianópolis. O concurso

regional aconteceu na quin
ta-feira última, no Senai,
com a participação de 18

empresas, número suficien
te de participantes para pos
sibilitar a escolha de três re

presentantes locais.
O prêmio CNI é reali

zado com o objetivo de
valorizar e incentivar os

grupos de melhorias das

empresas e consiste em

premiar, com troféus e cer

tificados, pelo menos fia

etapa regional, os melho
res trabalhos desenvolvidos

grupo "Tudo pela melho
ria contínua".

O grupo "Goi", da

empresa Zanotti Elásticos
classificou-se com o traba
lho denominado de "Sis
tema anti- travamento do
eixo do balancim da estu

fa", desenvolvido há mais

de um ano pelos integran
tes do grupo ( oito funci

onários) e já em funciona
mento na empresa. Na

avaliação do funcionário

da Zanotti e integrante do

grupo de melhorias,
Ricardo Balddernburg o

trabalho realizado pelo gru
po foi satisfatório e grati
ficante, porque possibilitou
a garantia de mais qualida
de ao produto, no caso, o

elástico. "Com esse siste
ma qualquer corpo estra

nho é detectado, gerando
mais qualidade", argumen
to o funcionário. (MARIA
HELENA DE MORAES)

Vicky Bartel

Balddenburg, da Zanotti, diz que o trabalho foi gratificante

nas empresas, De acordo

com a funcionária do nú

cleo de apoio administra

tivo do Senai, Fernanda
Meri Machado Ceccato, o
evento foi considerado um

sucesso e contou com a

participação de aproxima
damente 400 pessoas.

AMenegotti Indústrias
Metalurgias Ltda concor-

reu ao prêmio com o tra

balho "Dispositivo para
montai e soldar o balde do

guincho da coluna em uma

operação com uma pes
soa", desenvolvido pelo
grupo "Menmaq". J á a

Seara Alimentos classifi
cou-se com o trabalho
"Peito calibrado 84gra
mas", desenvolvido pelo

Construção Civil e Mobiliário fecha acordo coletivo
]ARAGuA DO SUL - Os lariais (variação do INPC) em R$ 306,20, chega a mas cláusulas importantes

-. trabalhadores da Constru- ocorridas nos últimos 12 R$362,30. O salário do na convenção coletiva",
ção Civil e do Mobiliário meses, de 18,32%. Foram profissional (pedreiro) re- ressalta, Exemplo disso foi
devem receber no quinto necessárias cinco rodadas ceberá 80% do INPC em a cláusula sobre as férias
dia útil de setembro reajuste de negociação com o Siri- agosto, passando de R$ proporcionais que, pela lei,
salarial de 4,16% referen- dicato patronal presidido 390,00 para R$ 447,00 e o� o trabalhador somente terá
tes à primeira parcela do pelo empresário Blásio 20% restantes em janeiro direito após um ano de
acordo coletivo de traba- Mannes. de 2004, quando atinge R$ trabalho na empresa; na
lho assinado com os pa- Pelo acordo coletivo, 461,45. convenção coletiva da ca-

trões nesta semana e que os pisos salariais para o se- ''A negociação foi difí- tegoria esse prazo era de

prevê ainda outros 4,165 tor moveleiro e para ser- cil e a antecipação conse- nove meses e agora, segun-
em outubro, com paga- vente de pedreiro terão guida foi muito importan- do o acordo, caiu para seis
mento no quinto dia útil de reposição integral de te. Não houve como evi- meses. A cláusula 70, recém
novembro. Somando-se a 8,33% restantes já no mês tar o parcelamento, caso implantada, cria o Comitê
estes percentuais os 10% de agosto. Assim, o salário contrário, não fecharíamos Permanente Micror-re-
de antecipação salarial ne- admissional ( pagos àque- o acordo", comenta o pre- gional da NR-18 (CPR),
gociados pelo Sindicato e les com menos de 90 dias sidente do Sindicato dos que define critérios para a

pagos pelas empresas en- de trabalho na empresa) Trabalhadores da Constru- garantia de condições de
tre os meses de março e passa dos atuais R$ 275,00 ção Civil e do Mobiliário, saúde e segurança no meio

junho, a categoria repõe para R$ 35,38, enquanto o Riolando Petry. "Consegui- ambiente do trabalho na

integralmente as perdas s�- salário normativo, que está mos incluir e alterar algu- construção civil.

Venho
, "

conhecer ...

INFORME
CAPACITAÇÃO'
O Núcleo de Transportes Especiais da Acijs/Apevi
abriu inscrições para o curso de capacitação de
condutores de veículos de transporte coletivo, que
acontece nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto, no

auditório do Caic do bairro São Luiz. Voltado a

empresários do setor e motoristas, o conteúdo do
curso aborda direção defensiva, legislação de trânsito,
primeiros socorros, atendimento ao usuário, meio

ambiente e cidadania e relacionamento interpessoal.
O curso será ministrado pelo instrutor Raul Carlos

Herbst.

VAGAS
O Sebrae ( Serviço Brasileiro de Apoio às Micro.c

Pequenas Empresas) está abrindo mais 20 mil vagas,
divididas em 70 turmas, do curso gratuito IPGN

(Iniciando um Pequeno Grande Negócio). As

inscrições podem ser feitas pelo site do Sebrae

�sebrae.com.br.
-

O Iniciando um Pequeno Negócio dá informações
sobre como abrir e gerenciar uma pequena empresa,

.

além de noções de mercado, fluxo de caixa, pesquisas
de oportunidade de investimento, entre 'outros. O

curso é gratuito e realizado exclusivamente pela internet.
Desde 2001, quando foi implantado, já participaram
cerca de 89,9 mil pessoal. Cerca de 63% desse total

concluíram o curso. De acordo com levantamento

da coordenação do curso rio Sebrae Nacional, 39,41%
dos participantes têm idade entre 21 e 30 anos; 63,15°;',
são homens; 33.70% tem o terceiro grau completo e

35,88% dos alunos são do Estado deSão Paulo. Além

disso, a pesquisa revelou que 12,38% dos participantes
já são empresários, 8,74% são funcionários públicos
e 8,48% são profissionais liberais. A pesquisa mostrou
ainda que 35,88% dos participantes do curso são do

Estado de São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro (
10,35%) e Minas Gerais (7,50%). O IPGN tem dois

meses de duração e as'
aulas são divididas em

cinco módulos: perfil do
empreendedor, iden
tificando oportunidades
de negócios, análise de

mercado, concepção dos

produtos e serviços e

�d"U.(,ü;.v'(jd&d6

'lifom!u,I",."iflojl>,kJiJw.>i/
.

370-1414 '���,
análise financeira.

horário de atendimento d:�18:30 ao 12:00 e das
14:00 às 18:30, o público

Ipode conferir o que há
de mais fino em bijuterias e

acessórios
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BRASIL AERO CARGO
amplia seus serviços logísticos

A Brasil Aero Cargo iniciou suas atividades em Jaraguá do Sul no

dia 11 de agosto de 2000, como Agência de Carga Aérea Naci6nal e
Internacional.

Depois de consolidada com sucesso no mercado, nacional,
representando as principais companhias aéreas do Brasil, em
2001 a empresa. viu a necessidade de ampl iar os serviços no

mercado internacional, e atualmente trabalha com mais de

30 companhias aéreas, com exportações para todos os

continentes.

Para as exportações de documentos e encomendas de

pequeno porte a empresa dispõe de serviço courier

internacional, doar to door, para todos os destinos no mundo

inteiro.
Em 2003, a Brasil Aero Cargo passou a atuar também no

modal rodoviário internacional. Sua malha de atuacão

compreende os países do Mercosul, além de Chile e Bolívia, com

operações de importação e exportação de cargas consolidadas e

completas.
Apesar de pouco tempo de existência, a empresa traz na bagagem

décadas de experiência em transporte aéreo, adquiridos na representação
da Varig Cargo para Jaraguá do Sul e região.

H oje conta com uma equipe de profissionais habilitados e treinados para

atuar no mercado nacional, bem como efetuar operações logísticas em

comércio exterior, suprindo necessidades específicas de cada cliente.
Além do atendimento regional, a Brasil Aero Cargo atende alguns

clientes em outros estados etarnbérn no exterior. "Estamos com projeto de

entrar com novos serviços pertinentes a área loqística de comércio exterior

para atender a todos os segmentos e necessidades", comenta Vilmar, sócio

gerente da empresa..
Para os serviços nacionais a empresaconta com uma rede de agentes nas

principais cidades do Brasil que operacionalizam a entrega, tendo como

especialidade a encomenda urgente. Cargas podem ser entregues em

questão de horas em vários destinos do país, pelo sistema porta a porta, ou

para retirada nos, aeroportos . "O nosso propósito é dar um serviço
diferenciado ao cliente para que ele sinta segurança em entregar sua

encomenda em nossas mãos", afi rma Vi Imar.
Com o incremento de novos serviços, a Brasil Aero Cargo 'sentiu

necessidade de expandir também suas instalações. Desde o início de agosto
está atendendo na Rua Bernardo Dornbusch, 540, no Baependi, visando
dinamizar as operações e facilitar o acesso dos clientes para o despacho de

suas encomendas. "Nossa empresa centraliza serviços e atende o cliente em

todas as situações, desde um envelope a cargas em grande escala, cada

serviço é customizado de acordo com a necessidade do cl iente.", final iza o

gerente.

A Empresa
completa três

anos de atividades
.em novas

, Instalações
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IAMBIENTE: BANNERS, EXPÕEM O UNIVERSO DOS ANFíBIOS NO SHOPPING BREITHAUPT EM JS

Exposição com banners

explora universo dos anfíbios
]ARAGuA DO SUL - o

público poderá conferir a

partir de hoje até dia 29, no

segundo piso do Shopping
Breithaupt a exposição da
fauna anfíbia da 'Serra do
Mar (Mata Atlântica) da re

gião norte de Santa Catarina.
São 15 banners em lonas que
estão sendo apresentados às

escolas sobre a riquíssima e

ameaçada fauna. São dez

exposições simultâneas des
te projeto que foi desenvol

vido pela Ç)NG Instituto

Rã-bugio para Conservação
da Biodiversidade Patroci

nada pela Fundação O Bo

ticário de Proteção à Natu

reza. O objetivo é levar aos

estudantes catarinenses co

nhecimentos sobre o valio
so patrimônio no Estado e

estimular o interesse pela
conservação da natureza.

No terreno de cinco hec
tares em Guararnirim a di

retora executiva da ONG,

Vicky Bartel

Exposição Itinerante teve lançamento ontem na Aciag

Elza Nishimura Woehl e o

marido, o físico Germano

Woehl Junior criam livre-
<,

mente cerca de 40 espécies
de anfíbios anuros, aves,
mamíferos e répteis que cir
culam, se alimentam e se re

produzem no instituto. O

local é um núcleo de educa

ção kbiental para conser

va�ão da biodiversidade da
. floresta Atlântica. Diaria-

mente, Elza recebe a visita

de dezenas de alunos das

escolas do norte de Santa

Catarina, principalmente do
Vale do Itapocu, onde eles

aprendem sobre os animais

que vivem na mata e em es

pecial sobre os anfíbios e

sobre a importância da flo

resta para a conservação da

água.
As exposições itinerantes

já vinham sendo realizadas

desde 2000, nas escolas, mas
através de pequenos qua
dros. "Este projeto apresen-

Empresa jaraguaense recebeprêmio nacional
]ARAGuA DO SUL - A

.

empresa jaraguaense Foto

Loss foi agraciada com o

Prêmio Fera Fuji, em even

to realizado dia 18 na cida
de de Santos (SP), durante a

Convenção da Fuji.
O prêmio tem âmbito

nacional e é oferecido pela
Fuji às empresas de desta-

.
que no ramo fotográfico,
Cerca. de mil empresas que

possuem laboratórios da

Fuji foram avaliadas duran
te todo o ano em critérios

que vão desde a estrutura até

a qualidade dos serviços
prestados. O objetivo é apri
morar os serviços e o aten

dimento destas empresas.
Realizado anualmente há

cerca de quatro anos, o Fera

Fuji premiou pela segunda
vez consecutiva uma das

empresas mais tradicionais
no ramo da região. "Para
mim foi uma surpresa, pois
o prêmio é muito concorri

do, os critérios são rígidos e

as exigências vão aumentan-

Divulgação

O presidente da Fuji Masami Okada(l:) e Magnus Behling

do a cada ano, o que signifi
ca que melhoramos", afir
ma o sócio-proprietário da
Foto Loss,Magnus Behling.

Ele explica ainda que sua
empresa foi a única da

micro-região do Vale do

Itapocu a receber a

premiação.
A empresa Foto Loss

também está passando por
uma reforma estrutural, que
está em fase de conclusão,
A parte da loja, que fica na

esquina do Calçadão da

Marechal com a Rua Antô

nio. Carlos Ferreira, será

transferida para o segundo
piso, acima do atuallabora

tório fotográfico. Segundo
Magnus, as mudanças vi

sam, além de ocupar um

espaço ocioso da empresa,
a modernização da estrutu

ra, ampliando a parte de

fotografia para comportar
os outros setores e possibi
litando um atendimento

mais especializado. (CAROLI
NA iOMASELLI)

Promoção "Sim praVocê"

tado num novo formato,
está mais didático e atraen

te. Com esses banners é pos
sível para os alunos terem

uma idéia mais clara e expli
cações complementares so

bre o assunto", explica a di

retora executiva. O casal já
atendeu mais de 120 muni

cípios de Santa Catarina e

Paraná, educando mais de

500 mil alunos. (CELlCE
GIRARDI)

Próximo ao

lançamento de

seu novo trabalho

a cantora Fran

ciele lança a pro
moção "Sim pra
Você", em parce
ria: Rádio Studio

FM, Rádio Jara
guá e Rádio Bra

sil Novo. Para participar é

fá:cil!!! Mande sua carta para
a emissora de rádio de sua

prefencia ou acesse o site

www.franciele.net , dê sua

opinião sobre a música

"Sim pra Você" e concorra

a um aparelho de som com

CD Player, resaltando "um

aparelho por rádio» o SOf'

reio será 'realizado ao vivo

-nas rádios participantes com

a presença da cantora

Franciele, Não fique fora

desta, sua opinião é muito

importante. Esta promoção
possui o apoio cultural da

Lunender.

Cumprindo com sua função de legislar e fiscalizar
a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul
desenvolve a cidadania e a qualidade de vida

A Câmara de Vereadores exerce o Poder Legislativo e tem as funções de fiscalização e de controle externo do Executivo,
conforme esclarece seu Regimento Interno. Para efetivar este poder é necessário sintonia entre os vereadores e a população. A
Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul com a atuação de todos os 19 yereadores está cumprindo com seu dever de atender
aos anseios dos cidadãos, Desde o inicio deste ano as funções de fiscalização receberam reforço com a instalação da Comissão
Especial e, posteriormente. da Comissão Especial de Inquérito para apurar denúncias relativo ao funcionamento do

Estacionamento Rotativo (zonaazul) de Jaraguá do Sul. O descontentamento dos usuários do sistema foi o principal motivo que
impulsionou os vereadores a realizarem este trabalho.

Em fevereiro deste ano foi instalada, primeiramente. a Comissão Especial com objetivo de apurar as irregularidades no

contrato entre a empresa Cartão Jaraguá e a Prefeitura. através da análise de documentos e depoimentos dos responsáveis pela
empresa, alguns funcionários. usuários <lo sistema e; funcionários da Prefeitura que, à época. participaram da implantação do
estacionamento rotativç. A Comissão encerrou os trabalhos em 72 dias com a apresentação e aprovação do relatório final dia 30
de abril. Na conclusão do relatório foi sugerida a abertura de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) que obteve a assinatura
de onze vereadores.

Emmaio foi oficialmente instalada a·CEI e nomeados seusmembros. indicados pelos lideres dos seis partidos que integram
a Câmara de Vereadores, com prazo mínimo de 30 dias, renováveis pormais 15 dias. para concluírem as trabalhos. ACEI iniciou
as atividades no inicio de junho. sendo interrompidas durante o recesso parlamentar. Com base no relatório desenvolvido pela CE
e com apoio das assessorias administrativa e juridica da Câmara. depoimentos e documentação da empresa Cartão Jaraguá e

da administraçãomunicipal foram solicitadose analisados.
A Comissão Especial de Inquérito doEstacionamento Rotativo de Jaraguá do Sul encerrou suas atividades em 45 dias com

a apresentação do relatório final durante sessão ordinária realizada dia 18 de agosto. Dentre os fatos apurados a Cornissâc
constatou irregularidades como: atrasos de pagamentos pela empresa concessionária a Prefeitura. falta de controle do número
de vagas efetivamente utilizadas no sistema de estacionamento rotativo, descumprimento de obrigações constantes no edital.

Com o encerramento dos trabalhos, a CEI concluiu que o sistema de eslacionamento rotativo deve sermantido no municípiO
para democratizar as vagas, porém. recomenda que o mesmo torne-se justo e esteja dentro dos principias legais. A principal
providência recomendada pela CEI é para que a administração municipal proceda o imediato rompimento do contrato com a

empresa Cartão JaragUá devido.as ilegalidades apontadas no relatório.
O relatório indica também à administração municipal o controle das vagas de estacionamento utilizadas, a reauzação de

nova licitação com sugestões da sociedade para permitir a participação de entidades assistenciais. Ao Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina solícita, auditoria especial, ao MinistérioPúblico. Receita Federal e Receita Estadual será apresentado
o relatório, e à empresa conce�sionária a CEI recomenda a aplicação das sanções previstas na Lei 8666/93.

Comissão Especial de Inquérito da CriseFinanceira dosHospitais
A instalação de comissões especiais de inquérito possibilita aos vereadores qye realizem o levantamento de infonnações

importantes, audiências públicas, analise de depoimentos e documentações com respaldo legal, a fim de promover a solução dos
problemas enfrentados pela população. Devido as constantes reclamações da sociedade sobre os problemas gerados pela crise
financeira nos hospitais São José e Jaraguá foi instalada oficialmente na Câmara de Vereadores. durante sessão ordinária
realizada dia 14 de agosto, a Comissão Especial de Inquérito para apurar os motivos da crise hospitalar, Com isso, em breve. ao
concluir os trabalhos os vereadores poderão apontar soluções para resolver mais esta solicitação da população.
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Pássaros, pássaros e mais pássaros. Há 25 anos o artista plástico Môa

Moreira não cansa de explorar esse tema e o resultado de tamanha de

dicação pode ser conferido na exposição de suas obras, na Scar, até o

final deste mês. São diversos trabalhos realizados em três tipos diferen-
.,

tes de técnicas: a tela tradicional, a lâmina e o "tunin", um tipo de tecido

parecido com tule e que deu origem ao nome da exposição, "Véus d o

Tempo", que resume todo a intenção do artista. "Os pássaros
são símbolos que falam sobre o tempo", explica ao artis
ta, que já mostrou essa mesma exposição em três

oportunidades diferentes. "Depois dessa exposi
ção na Scar vou para a Europa, mostrar os '

Véus dos Tempos por lá", informa Môa,
que é natural de Joinville mas mora em

Porto Alegre (RS) há bastante

tempo.
Môa explica que seu

trabalho reflete os ras

gos da paixão, a

multiplicação
das formas
e a ação do
tempo sobre

todas as coisas.
uPássaros; passa
do, passagens",
exemplifica Môa, que
usa a abusa das cores para
mostrar o seu talento com as tintas

através de imagens de pássa- ros que

sempre revoam na mesma dire- ção.
Môa Moreira não está em Jaraguá do Sul em

vão e essa não é a primeira vez que expõe em Jaraguá do

Sul. "Há 27 anos fiz minha primeira ex- posição aqui em Jaraguá
do Sul. Agora estou de volta numa ten- tativa de buscar novas forças
para mais essa etapa do meu trabalho, que pretende que-seja na Euro

pa", revela o artista, que salientou o crescimento de Jaraguá do Sul na

área da produção e incentivo às artes plásticas,
A diretora de Artes Plásticas da Scar, Denyse Zimmermann da Silva

ressalta que foi através das obras de Môa que sentiu o gosto pelas ar
tes plásticas. "Foi a primeira exposição que vi em minha vida. Isso foi

em 1975", recorda Denyse. O artista lembra que, naquela época, seu
trabalho era mais psicodélico, tipo realismo fantástico. Môa morou du

rante um curto período em Jaraguá do Sul, mas deixou boas lembran

ças e grandes amizades.
Esta semana, ele realizou workshop com arte - educadoras, na Ofi

cina de Arte da Scar e também fez palestras para os alunos da profes
sora Cristina Pretty, que leciona Artes na Escola Valdete Piazera

Zindars, no Centro Educacional Integrado Jaraguaense e na Oficina

de Arte. Na avaliação de Cristina, trabalhar arte tendo o artista por
perto é mais gratificante, especialmente para os alunos.

Pássaros e mais pássaros nas obras de Môa Moreira

I'"

PASSAROS

TEMPO
Fotos: Vicky Bartel

Artista pretende mostrar Véus do Tempo também
na Europa, no segundo semestre deste ano
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Marcos (Dan Stulbach) não vai pensar duas: vezes paraI, ." ",'

dar um tiro em Fred <Pedro Furtado). A éehá' ôeve.rá ser

exibida daqui há três semanas. Será o fim de M�r�os.;"O
cafajeste acaba preso e vai sumir da novela, deixando o'

caminho livre para Fred e Raquel (Helena Ranaldi) se

2E CORREIODO POVO

Apenas quinze minutos
É isso que diz Denise Fraga, referindo-se ao tempo
que tem para fazer .supermercado. A atriz explica
que isso acontece porque tem sempre pouco tempo
e também porque é o tempo que de<mora para ser

reconhecida pelos fãs. Daí acabou o sossego, não

consegue escolher os produtos dos quais precisa.
Coisas da fama.

Apresentadora
� _,

.

/_1'.

!\',

M ilene Domingues terá um quadro num programa
esportivo da televisão italiana. Por enquanto,
maiores detalhes da atração não foram revelados.
Sabe-se apenas que o convite já havia sido feito há
muito tempo, mas ela teria relutado em aceitar.

Agora, a história virou realidade.

Sem chance
Cida Marques e Carolina Oliveira fizerem teste

para entrar no elenco de "Canavial de Paixões",
mas comenta-se pelos corredores do SBT que elas

não teriam muita chance de conseguirem um

papel. Quanta maldade!

A morte de Seu Flor
No início de setembro, será exibido o episódio de. "I(.

,

Grande Família" no qual Nenê (Marieta SeVer�»'·",
lamentará a morte de seu pai, Floriano (Rogério'
Cardoso). Esta foi a saída encontrada pela 'equipe de
produção do seriadopara explicar a saída do
personagem devido;'�"morte do ator Rogério Cardosol
ocorrida há vinte di'êi Até, lá, continuam sendo
mostrados os episódios qúe já estavam qravados com

Seu Flor e toda a Família.

"Mulheres Apaixonadas"

VAIUE:DADES V

Sabonete
Só deu gente bonita e famosa
na festa de lançamento dos
novos sabonetes Lux. Estrelas
como Lavínia Vlasak, Isabel

Fillardis, Maitê Proença, Malu
Mader e Cristiana Oliveira,
que já participaram de

campanhas publicitárias da

marca, foram a sensação da
festa. Também estavam lá
Vera Fischer, Reynaldo
Gianecchini e Fernanda Lima.

Atualmente, os comerciais do
Lux estão sendo estrelados por
Gisele Bündchen.

SÁBADO, 23 de agosto de 2003

JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SALA FILME/HORÁRIO I GÊNERO

1
O VINGADOR
I4h45 - I7hOO - I9h15 - 21h30 A

O CRUZEIRO DAS LOUCAS
I5h15 - I7h15 C

2
EXTERMINADOR DO FUTURO
I9h30 - 2Ih45 A

.... , . ,

3
LARA CROFT 2 - A ORIGEM DA VIDA
14h30 - I6h45 - i shoo - 2Ih15 A

A-AVENTURtl/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMAIXY
F - ACÇÃrI R - ROMANCE!P - RJUCIAL/De - DOCUMENTÁRIO

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO
L,,' "

SALA "'ME/HORÁRIO

1
LISBELA E O PRISIONEIRO
13h30 - I5h40 - I7h50 - 20hOO - 22h05

-LARA CROFT 2 - A ORIGEM DA VIDA
I4hOO - I6h30 - I9h30 - 22hOO

2

3
O EX'TERMINA�O�,DO FUTURO 3
I4h30 - I7hOO - 19h30 - 22hOO

PROCURANDO NEMO
13h45 - I5h45

4 ..... ', ....

O-EXTERMIN.ADOR DO FUTiJRO 3
, I8hbo " zinoo '

'

LEITÃO - O FILME
,;.

5
I4hI5 - I6hI5

DESMUNDO
I8h30 - 2IhI5

6
O VINGADOR
I5hOO - I7hI5 - I9h45 - 22hOO

A:-AVENTURtl/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHQANIMAIXY
F - ACÇÃrI R - ROMANCE!P,-RJUCIAL/De - DOCUMENTÁRIO

FILME/HORÁRIO

. A

GÊNERO

LISBELA E O PRISIONEIRO
13h30 - I5h40 - I7h45 - 20hOO - 22hOO

C2

LARA CROFT 2 - A ORIGEM DA VIDA
I4h30 - 17hOO - I9h30 - 22hOO3

',IA-AvENTURtl/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-pESENHOANIMAIXY
F - ACÇÃr/ R - ROMANCE!P - RJUCIAL/De - DOCUMENTÁRIO

I

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

e 'confira.
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II SUPERAPETITE

I De preparo rápido, o Minestrone de

Feijão Branco é muito nutritivo
Preparo: Doure a cebola e o tomate no azeite.
Junte as batatas, o repolho e o caldo de galinha.
Quando os legumes estiverem cozidos, adicione
os demais ingrediente e cozinhe por mais dez

minutos, ou até que o macarrão esteja macio.

Sirva a seguir.

DOLORES AVILLON

Como conservar queijos frescos
Os queijos frescos são aqueles tipo
Minas Frescal e Ricota, antes de

abri r a embalagem, os queijos fres

cos duram até 21 dias na geladeira,
à temperatura de 2 a 8° C. Após abrir
a embalagem, o ideal é-consumi-los
em até 5 dias. Coloque o produto
dentro de um recipiente plástico com

tampa, ou num prato, cobrindo-o com

uma película plástica. O irnportan-f
te é não deixar a superfície do quei-
jo em contato di reto com o ambiente
da geladeira, pois isso provoca
ressecamento.

IN G REDIENTES:

2 colheres (sopa) de cebola picada;
1 tomate picado, sem peles e sem sementes;
2 colheres (sopa) de azeite;
2 batatas médias cortadas em cubos;
1 xícara (chá) de repolho fatiado;
meio litro de caldo de galinha;
2 xícaras (chá) de espaguete picado;
1 xícara (chá) d,e feijão branco cozido;
salsinha picada a gosto.

Como conservar queijos semi-duros
Os semi-duros são do tipo Prato,
Gouda, Estepe. Reino e Provolone;
recomenda-se que esses queijos se-

,

jam consumidos após 60 dias de fa

bricação, pois só depois desde perí
odo eles se apresentam no ponto ideal
de maturação. O queijo torna-se

mais cremoso e com um sabor mais
acentuado. Depois de abrir a emba

lagem, a superfície do queijo expos
ta não deve permanecer em contato

com o meio ambiente. Ele deve ser

coberta com película plástica ou vi

rada para baixo, em contato com o

prato. Importante: Os queijos semi
duros não devem ser consumidos

gelados. Eles podem ser conservá
dos na temperatura ambiente por um

período de até 15 dias, pois se tor

narão mais macios e saborosos. E

ainda, o eventual aparecimento de
mofo na superfície do queijos não,
afeta o restante de produto. E le pode
ser facilmente removido com uma

faca ou com uma lavagem com água
e sal, O mofo é característico de pro
dutos naturais e sua presença indi
ca que o queijo não possui
conservantes químicos.

Minestrone de Feijão Branco

IDICAS DE BELEZ.A

Como manter a pele sempre saudável

Manter a pele do rosto sempre

bonita, bem cuidada e saudável � so

nho de todas as mulheres. E se for

possível conseguir esse resultado com

produtos de fácil aplicação e a pre
ços acessíveis, melhor ainda.

É isto que propõe a linha Avon

Soluctions.

Os primeiros passos para se ter

uma pele de porcelana é limpar, toni
ficar e hidratar, de acordo com cada

tipo de pele. É o que se chama de cui
dados essenciais. Depois é a vez dos
cuidados específicos definidos tam

bém de acordo com o tipo de pele, ida
de e particularidades de cada rosto.

Com a nova linha, a consumidora
brasileira tem à sua disposição
quatorze novos produtos diferencia
dos entre si, inclusive nas cores das embalagens: rosa para pele
normal; azul para pele seca; e verde para pele 'oleosa. )

A linha para pele seca é composta de Creme Facial de Lim

peza, com extratos de arriara e rnãlva que ajudam a remover as

impurezas-sem ressecar a pele; Tônico Facial, complementa a

limpeza, removendo vestígios de

maquiagem e impurezas, contém
extratos de calêndula, sabugueiro e

amora; Creme Facial Hidratante
FPS IS, com extrato de eucalipto,
pró-vitamina B5, Vitaminas C, E e

A, além de lipossomas com óleos de

prímula, sementes de girassol e uva

e ainda o FPS 15 que protege a pele
do fotoenvelhecimento e ajuda a

combater a formação dos radicais
livres.

Para pele normal, a Loção Facial
de Limpeza proporciona limpeza
suave e efetiva, ajudando a comba
ter o excesso de oleosidade e as im

purezas, desobstruindo os poros; o

Tônico Facial complementa a lim-

peza, removendo os vestígios da maquiagem, impurezas e

oleosidade; e Creme Facial Hidratante FPS IS, com fórmula es

pecialmente .desenvolvida para pele normal, contém minerais es

senciais e nutrientes, incluindo em sua composição zinco, cobre,
magnésio e aminoácidos que juntos reequilibram a pele e repõem
os nutrientes perdidos. Ainda tem o FPS 15.

Especialmente para a pele oleosa, tem o Gel Facial de Lim

peza que proporciona uma agradável sensação de frescor na

pele; o Tônico Facial contém extratos de hera e amora, além de

agentes absorventes de oleosidade que ajudam a reequilibrar a

pele; Loção Facial H idratante com sua fórmula especialmente
desenvolvida para a, pele oleosa, proporcionando efeito
eveludado instantâneo; em sua fórmula contém Vitamina E,
um poderoso antioxldante que neutraliza a ação dos radicais
livres.

Ainda para a peleoleosa, tem a Máscara Minimizadora de
Poros que auxilia no tratamento da pele reduzindo o tamanho
dos poros dilatados. Contém micropartículas, como amido de

arroz, que absorvem o excesso de oleosidade da pele. Sua for

mulação contém extratos de
hamamélis e cavalinha conhe
cidos por suas propriedades
ads-tringentes. Possui ainda
ácido salicílico que proporcio
na uma textura suave e refi
nada à pele.

Além de produtos para os

cuidados essenciais, a Avon

Soluctions tem ainda os pro
dutos para alguns cuidados

específicos como o Ligthen
Up Plus Complexo Suavi
zador de Olheiras que reduz
o inchaço, causado pelo

Avon Solution para pele
normal - embalagem
rosa - limpa, tonifica e

ainda tem FPS 15 para
combater os radicais
livres e efeitos nocivos
causados pelo sol

E a comida do gato e do cachorro?
Merece a mesma atenção, dada à
comida dos humanos. Lavar bem a

lata antes de abrí-Ia e a sobra tam
bém deve ser guardada na geladei
ra em' recepiente tampado. Estes
alimentos de deterioram tal qual
qualquer outro ai imento enlatado por
isso devem ser seguidas as instru

ções do fabricante quanto ao consu

mo e conservação.
Avon Soluction para, pele
oleosa - embalagem verde -

proporciona uma limpeza e

tonificação efetiva e, uma

agradável sensação de frescor
a pele

Escovade dentes
Para limpar o ralador de queijo, uti
I ize uma escova de dentes, a fim de
retirar os resíduos antes de lavar. Em

tempo, compre uma escova somente

para este fim.

estresse e, cansaço; em sua

formulação estão incluídos vitaminas A, E, C e 1<, óleo de
semente de girassol, bisabolol (componente da camomila),
sílica, lecitina de soja e extrato de levedura; Creme Facial

Clareador; Skin Refiner Gel Facial Esfoliante, limpa profun-
-: damente o rosto e proporciona maciez e luminosidade, remo

vendo as células mortas; Nurtura Creme Facial Embelezador,
formulado com óleos de semente de uva e de girassol.

Desentope pia
Depois que fizer café, use o pó que
ficou no coador para desentupir a

pia, ou também, coloque no armá
rio para espantar formigas.
. '

Avon Soluction para pele
seca - embalagem azul -

hidrata e reequilibra a pele.
O Creme Facial Hidratante
também tem FPS 15
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�írculo
Italiano

Guardando o vinho

Garrafas de vinho devem ser guardadas na horizontal e as caixas devem ser empilhadas pelo lado,
assegurando-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

causai' oxidação e estrago.
Algumas horas antes de consumir o vinho, coloque o vinho na posição vertical para permitir que o

sedimento se aloje.
viAhos bem antigos podem ser guardados com segurança.
Uvas brancas que envelhecem bem: a Chardonnay, a Riesling e a Sémilon.
Os tintos Cabernet Sauvignon, Zinfandel, Merlot e Syrah se beneficiam com o envelhecimento.
Muitos dos vinhos mais baratos são feitos para serem corisumidos após a compra; brancos em seis
meses, tintos em dois anos.

A temperatura correta
Para desfrutar melhor o vinho:
Espumante: 4,5 a 7°C
Brancos: 7 a 10°C
Tintos: rosés e tintos leves: 10 a 12,5°C; meio encorpados: 12,5 a 15,5°C; bem encorpado: 15,5 a 18°C.

Como saber se o vinho está ruim
Se um-cheiro ruim persistir ou piorar depois que a garrafa for aberta, o vin'ho pode estar estragado: se

tiver o gosto de vinagre, ou sem graça, provavelmente .há um problema. A cortiça da rolha pode
ocasionalmente estar infectada, contaminando o vinho e dando-lhe um gosto de mofo ou madeira, sem

paladar.

4" Festa das Etnias - 30 de agosto de 2003
Com a participação do Círculo Italiano, Centro de 'Cultura
Alemã, Associação Húngara, Moconevi, Associação da Cultura
Polonesa, Associazione Bellunesi Nel Mondo, Liga dos Grupos
Folclóricos Germânicos, promove no próximo dia 3(5' de agosto,
no· Parque Municipal de Eventos, pavilhão "B", a 4" Festa das
Etnias, com inicio às 19hOO.
Venda de ingressos antecipados na Sede Social do Círculo
(370-8636), na Floriani Equipamentos, ao preço Ide R$ 15,00'
(quinze reais).

G razie!

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

371-8222'
VALDIR JOSÉ BRESSAN

Presidente

MARCOS E. MEY
MEUC - Jaraguá do Sul

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

Disposição

"Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar
a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em
Israel ... " Esdras 7:10
Nossa vida é um constante dispor-se. Normalmente
começa cedo. Preciso estar disposto a levantar da

cama, a ir ao trabalho, a me encontrar com pessoas,
a assumir compromissos e atividades que fazem parte
de meu dia a dia. Nós todos sabemos que nem

,sempre isso acontece, muitas vezes temos a

disposição, mas para fugir daquilo que nos vem como desafio.

Disposição é cobrada de nós em nosso trabalho, pelos colegas do time onde

praticamos esportes, pelos nossos orientadores nas muitas matérias e cursos,

pela nossa família e muitas vezes por nós mesmos. Vivemos muitas vezes

orientados pelo fator motivador. Já descobrimos, 'no entanto que a disposição
traz lá seus resultados positivos. Conseguimos melhores notas, melhores

desempenhos, melhores resultados e melhor auto-estima.
,

'

A bíblia, palavra de Deus; fala desse tema em seus escritos. Encontramos na

passagem acima um personagem que buscou disposição em sua vida para
fazer algo nobre: ler a palavra de Deus, praticar e ensinar estes princípios. Sem
dúvida nenhuma, para buscar orientação da vontade de Deus é preciso
disposição. Muitas vezes estamos sem vontade, sem motivação para ler a

bíblia. Mas nos,so personagem Esdras descobriu que ali está a fonte para um

estilo de vida com sentido, com respostas, com esperança. E quando
descobrimos essa fonte então encontraremos disposição para buscá-Ia.
Caro leitor quero te convidar a se deixar motivar por esse exemplo bíblico.

Dispõe-te a buscar a vontade de Deus para tua vida nas sagradas escrituras,
na pregação da palavra de Deus, nos estudos bíblicos enfim, onde ela está à
tua disposição. Como disse o Salmista: "

...essa palavra é lâmpada para nossos

pés, e luz para nossos caminhos". Deus segundo Sua promessa, vai produzir
em nós uma nova vida, uma nova atitude, uma nova esperança eterna.

vra

SÁBADO, 23 de agosto de 2003

Sérgio Brito
Cena 11 Cia de Dança
Chico Anysio
Temporada .de Teatro Infantil Maria

Catavento

Temporada de Teatro Adulto G PO EX co

"Casamento aberto, mas nem tanto"

Horário: 19:00
Entrada: R$ 20,00 ou 10,00 para
estudantes.

Flauta Tranversa, Oboé e Fagote
Trompete, Trompa e Trombone
Clarineta
Percussão

Iniciação musical
Teoria
Piano e Teclado'
Violão e Guitarra

Violino, viola, violoncelo e Contrabaixo
Coral

Contemporâneo
Ballet Clássico
Acrobacia Aéreas
Acrobacias de Solo
Oriental a partir de 4 anos

Cerâmica
História da Arte
H istória em Quadrinhos
Perspectiva
Arte infantil e outros.

Expressão Corporal
Expressão Vocal

Maquiagem
História do Teatro
M Imlca a parti r de 10 anos

Missas NOSSA MENSAGEM

"A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna"Sábado
15hOO - Matriz
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz
17h30 - S. Luiz Gonzaga
19hOO - São Benedito
19hOO - São Francisco

Na última ceia Jesus pediu que seus discípúlos
continuassem a fazer o que tinha feito, para celebrar a sua

presença: "Fazei isto para celebrar minha memória!" Por

isso estamos reunidos. Celebremos sua presença em nosso

meio: "Onde dois ou três estiverem reunidos, eu estarei no i
meio deles". Celebremos sua presença na Palavra e

principalmente em sua vida doada como pão repartido a

cada um de nós. Por isso', ergamos ao Pai hinos de louvor e

gratidão pela pessoa e obra de Jesus em nossas vidas e na

comunidade.

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - Molha

POLÔNIA ATUAL
continuação...
Os russos, por sua vez, ocuparam a maior parte central e Leste das terras polacas e da mesma forma impuseram drásticas
medidas para apagarqualquer traço polaco da face da terra. As medidas draconianas previam:
Proibição do idioma polaco nos atos oficiais

.

Perseguição 'da igreja católica e imposição da igreja ortodoxa
Proibição do idioma polaco nas escolas
Proibição aos polacos de ocuparem cargos na administração .

Finalmente, os austríacos foram um P04COmenos duros, O Império Austro-Húngaro foi obrigado a fazer concessóes para as
nacionalidades que viviam em terras polacas, Viena renominou a região para o nome de Galicia e a transformou numas das

regiõesmais pobres e demaioratraso e estagnação do Império. ,

Essa política de repressão comandada em conjunto pelos invasores causou enorme sentimento de revolta, Nos anos de
1830, 1864 e 1905 ocorreram violentas revoluções em solo polonês contra o domínio invasor,
Portanto, é compreensível que muitos polacos, vivendo nestas circunstâncias pensassem em emigrar. Os primeiros grupos
de emigrantes partiram justamente das terras ocupadas pelos germânicos e em alguns momentos foram confundidos como
sendo alemães, em razão dos nomes que portavam nos documentos (uma das imposições dos invasores: a troca de nomes
polacos porgermânicos),
Por isso mesmo, tem muito descendente polaco no Brasil pensando que sua origem é alemã por causa do sobrenome,

AUTOMÓVEIS
370·2044 3 0,23' 5

K�ki
370-4757/370-4909

PAULISTA
VEícULOS
310-80B6/:l70-902.3
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�ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H AGORA É QUE SÃO ELAS -

18 H KUBANACAN. - GLOBO 19 h

SEGUNDA - Luisa avisa a Carla que não vai

ajudá-Ia a mentir para Paulo sobre ter perdido a

virgindade. Vinícius dá aula de culinária para

Mariana e os rapazes da república torcem para

que aconteça um clima entre eles. Kiko está

prestes a beijar uma menina, mas sente-se

culpado e recua'. Vinícius percebê que estão

tentando arrumar uma namorada para ele e

avisa que quer continuar solteiro. Maumau e

Cabeção abandonam o ogromóvel novamente.
Laila afirma que Daniela deveria ter aceitado o

convite de Paulo para jantar. Alguém devolve o

ogromóvel e paga todas ás multas. Carla

convence Victor e ir visitá-Ia em sua casa. Drica

se irrita ao descobrir que Kiko foi sozinho no

Glga. Laila anuncia que passou no vestibular.

Murilo vê Victor olhando para uma foto de Luisa

e se irrita.

SEGUNDA - Juca avisa que não quer enganar
Van Van, mas ela pede que ele deixe as coisas
acontecerem natur.almente. Elis afirma para
Djalminha que não sabe se ela e Hugo vão

conseguir se entender. Heloísa garante a Hugo
que Elis o ama. Antônia sofre por Juca. Joaquim
confessa para Neném que ainda não esqueceu
Antônia. Heloísa incentiva Bruno a lutar para
voltar a andar. Sol conta- para Sofia que Pedro
a pediu em casamento. Vânia pede que vanuza
testemunhe a seu favor no julgamento e garante
que vai recompensá-Ia: Léo e Vitória

comparecem à convenção do partido de Juca.
Rutinha e Modesto planejam acabar com a

candidatura de Vitória. Juca renúncia à prefeitura
para que Vitória possa concorrer, mas combina
com seu vice que vai continuar com o poder.
Pedro leva os filhos para conversar com o juiz.
Fátima e Vinícius namoram com a conivência de
Tintim. Pâmela anuncia para Rodrigo que está

grávida dele.

SEGUNDA - Simoninha acompanha Adriana até
sua casa e Fabiano se surpreende ao ver a

menina. Marisol telefona para Simoninha e

Paula diz que está preocupada com a demora

da filha. O Dr. Fernando tenta falar com a filha

pelo celular mas ela não atende. Fernando e

Paula decidem comunicar à polícia o

desaparecimento de Simoninha. Marisol avisa

Diogo Junior sobre o sumiço de Simoninha. As

meninas vão até a escola e avisam as

professoras que Simoninha não voltou para
casa.

Até O

fechamento
desta edição os

capítulos não
haviam sido
editados

Até 9
fechamento

desta edição os

capítulos não
haviam sido
editados

QUARTA - Paulo fica furioso com Carla. Mariana
recomenda as aulas de Vinícius a Ana Paula.
Daniela pede que Victor seja mais simpático·
com Paulo. Drica decide testar a fidelidade de
Kiko. Beta fica arrasado, pois Solene se recusa

a fala, com ele. Carla comenta com Luisa que
seu pai teme que ela perca a virgindade. Luisa
afirma que vai contar para Paulo que Carla
transou com Victor, mas ela a proibe. Júlia
aconselha Luisa a explicar para Victor a situação
de Carla. Daniela fica satisfeita ao ler a matéria

que Paulo fez sobre ela. Rê percebe que. Manu
está apaixonada por seu analista. Ana Paula

pede que Vinícius a ensine a cozinhar, mas ele

pensa que ela está ali para conhecê-lo e a

destrata. Cabeção descobre que o sapato que
achou em seu carro é de Júlia. Luísa pede para
conversar com Victor.

SEXTA - Carla garante a Victor que Luisa
entendeu mala que ela disse. Luisa jura para
Murilo que só conversou com Victor sobre Carla.
Helena termina com Bruno, deixando-o arrasado.
Daniela consola Bruno. Drica observa Kiko
conversando com sua amiga e fica radiante

quando ele decide não ficar com ela. Luisa se

preocupa com a disputa do intercolegial. Thaíssa
afirma para Maumau que todo mundo mente de

vez em quando e aposta que consegue pegá-lo
mentindo. Maumau concorda em dar um beijo
em Thaíssa se ela ganhar a aposta .. Paulo
defende Bruno de alguns meninos da escola.
Mateus fica furioso quando Maciel implica com

seu cabelo.

QUARTA - Juca não aceita o anel de volta.
Antônia pede que Juca lhe dê outra chance,
mas ele não a perdoa. Jandira e Rogério tentam

impedir Van Van de entrar no gabinete de Juca.
Antônia e Van Van discutem. Juca fica do lado
de Van Van, deixando Antônia chocada. Pedro
teme que o juiz dê a guarda de seus filhos para
Vânia. Vitória e Léo têm dificuldade em conviver

apenas como amigos. Elis e Hugo sofrem um

pelo outro. Van Van vê que Vitória está sofrendo

por causa de Léo e não sabe se conta a

verdade ou nâo. Vinícius e Fátima aproveitam
quando Tintim e Honório saem para namorar."

Silésio avisa a Juca que terá que prender
Rodrigo. Rodrigo ouve tudo e tenta fugir. Vitória
tenta impedi-lo e os dois brigam. Silésio aparta

I a briga e leva Rodrigo preso. O juiz toma mais

depoimentos para decidir com quem Alice e

Luiz Felipe devem ficar.

QUARTA - João diz a Marcela que vai devolver
o dinheiro e ela não concorda. Lucas, Damião
e Yuyi aprontam uma brincadeira como Sr.

Pascoal e derrubam sua barraca de frutas.
Sofia comenta com o marido sobre'! menina
abandonada e diz que gostaria de adotá-Ia.
Lupita e Emiliano procuram o juiz para contar

sobre a menina abandonada e ele autoriza
sua permanência na escola até que a mãe da

menina apareça". Damião diz a Marisol e

Simoninha que a professora Lupita vai rifar o

bebê entre as meninas da sala. Marisol e

Simoninha brigam para saber qual das duas
levará a menina e são castigadas pela diretora
Caradura.

SEXTA - Antônia garante a Juca que não o

culpa pelo acidente e é solidária com ele. Rodrigo
pede que Sofia o ajude. Antônia insiste para
que Juca a perdoe, mas ele não dá o braço a

torcer. Vanuza mente para o juiz, afirmando

que Vânia não abandonou os filhos. Vinícius e

Fátima anunciam para Tintim e Honório que vão
sair de casa. Tintim implora para que eles não

façam isso, em vão. Tintim percebe que sua

bolsa estourou. Silésio afirma para Sofia que

apenas o juiz pode decidir se Rodrigo poderá
ser solto sob fiança. Tintim tem sua filha
sozinha em casa. O juiz-dá a guarda de Luiz

Felipe e Alice a Pedro. Tintim pede que Honório

perdoe Vinícius e Tintim, mas ele nâo cede.

SEXTA - Joaquim apresenta Inês para a senhora

Caradura e diz que ela ê a mãe da criança. A

senhora Caradura pede a Inês que procure o

juiz para resolver o problema da menina. Inês

conta a Luz que a menina ê sua filha e o

motivo pelo qual a abandonou. O juiz vai até a

escola e comunica à professora Lupita que
terão que entregar a menina para Inês. Lupita
comunica a Marisol que a mãe da menina

apareceu e que devem entregá-Ia
imediatamente. Diamantina visita Rafael e diz

que precisa de um busto com a imagem do Sr.
Inácio. Marisol pede a ajuda de Lucas e Poliana

para impedir que lhe tirem a menina.

OS RESUMOS OOS CAPínJLOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDAI'JÇ<\SEM RJNÇÃO DAÉDlçiio DASNOVElAS
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NASCIMENTOS
•

8/8
Gabriella Bini Prada

I<amilly Vitoria Elizeu Alves

9/8
David Wellington Carnette de

Brti Quirino

10;8
Leticia Reinhold Júlia Lenzi
Chaves

Camila Drechsel

11/8
William Petry
Gabriel Tomaselli

Karoline Fodi

Gabriella da Silva de Farias

12/8
Douglas Luan Goetz
Bruna Janesch

13/8
Lucas Belarmino Noser

Vago Lima Bortolini

Gabriele Cabreira

Daniele Beatriz Ferreira

Schumann

Emanuely Vieira da Silva

14/8

Felipe Pereira Gomes

Amanda Luiza Kohls

15/8
Dominik Sâméla Rayssa
Ponciano

I<elvin Roberto Bellarmino

Vinicius Dal Bello
William Holfer Rosa

16/8
Bianca Buzzarello

Karim Cristina da Silva

Schmoegel
I<elly Stephany N ikoly Raasch

17/8
Johnatan Vinícius Schug
Lucas da Silva Fonseca

18/8
Lavínea Larissa Lopes
Malicheski

Maria Eduarda Kucarz
•

Paula
Marianne
Cararo

�••1!Ij completou
10 anos

��dia 20/8.
Sua tia
deseja
muitas
felicidades

Roberta
Gomes da
Silva de

Mendonça
completa
amanhã 1
mês de
vida. Os
pais Márcio
e NUma
desejam
muita
saúde e

felicidades

o meigo Guilherme aniversaria no dia
28/8. Seus pais Sidnei e Inês e seu

maninho Gabriel desejam muitas
felicidades

Camilli
Eduarda
completa
no dia

22/8, 1
aninho de
muita
felicidade.
Quem
parabeniza
com muito

orgulho é
seu pai
Carlos
Ferreira

Os irmãos Aline e Jean Bublitz em

recente viagem a Gramado

João
Carlos da
Silva

_ completou
8 anos no

dia 19/8.
Os pais e

familiares
desejam
muitas
felicidades

Completou
3
aninhos,
no dia

9/8, a

gatinha
Nicole
Konell.
Quem lhe
deseja
muitas
alegrias
é sua

madrinha
Deise

No dia 6/8
nasceu a

Gabriela,
para
alegria
dos pais
Marcelo e

Lisiane e

do

maninho,
Guilherme

Rafaela tem 1 aninho e sua irmã Beatriz
tem 6 anos. Os pais Marcos e Vera Cúrcio
mandam muitos beijos

Comemora
amanhã 1

.ano de
idade
Vinícius
Cúrcio.
Seus pais
Marcelo e

Gizuneide,
muito
orgulhosos
e felizes,
desejam
muitas
felicidades

'-- ---'_--'-'---';;;.....; --' ao seu filho

ZoomCreati".:

Keisi
Conradi
completou
1 aninho
dia 20/8.
Toda sua

família
deseja
muita

-_

saúde e

paz

Mario
Sérgio de
Amorim
Júnior
completa
8 anos dia
25/8. Seus
pais e

famíliares
desejam
muitas
felicidades

*

c
..

.. ..

de 'estar na ",oela
..

*

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

importa
quantas
vezes

você caiu,
mais sim

quantas
vezes

você se

levantou ... "

!.-PO�R�V..,;;...;;,A,""",N�E�_S..,;;.S�A.;;.".;;;,R..,;;.A;;..;;..;;;;Qa.,;U;;;..;E;;;;;.;l;;;;;;...... �_ _""_ '_'_ =�� WTfJJ:i.{�lgjj�QmJ.br ç,t.gJj@netuno.colJJJ,pr

vanessactg@jg.com.br

Origens do Chimarâo
',Mate amargo (sem açúcar) que pelo Rio Grande na garupa dos

se toma numa cuia de porongo por soldados espanhóis.
uma bomba de metal. Atribuem-se As margens do Rio Paraguay

ao chimarrão propriedades desin-' guardavam uma floresta de

toxicantes, particularmente efica- taquaras, que eram cortadas pe

zes numa alimentação rica em car- los soldados na forma de copo. A

nes. bomba de chimarrão que se co-

Atradição do chimarrão é anti- nhece hoje também era feita com

ga. Soldados espanhóis aportaram um pequeno cano dessas

em Cuba, foram ao México "cap- taquaras, com alguns furos na

turar " os conhecimentos das civi- parte inferior e aberta em cima.

lizações Maia e Az teca, e em 1536 O comerciante Rômulo Antô

chegaram à foz do Rio Paraguay. nio, dono da Casa do Chimarrão,
No local, impressionados com a fer- em Passo Fundo, há mais de 20

tilidade da terra às margens do rio, anos, explica que os paraguaios
fundaram a primei ra cidade da tomam chimarrão em qualquer
América Latina, Assunción dei tipo de cuia. "Até em copo de ge

Paraguay. léia", diz. São os únicos que tam-

Os desbravadores, nômades por bérn têm por tradição tomar o chi

natureza, com saudades de casa e marrão frio ... O \\tererê"

I onge de suas mu I heres, estavam paraguai o pode ser tornado com

a c o s tum a dos a g r a n d e s
\\ b o r - g e I o e I imã o, ou u t i I i z a n d 0 s u c o

racheras" - porres memoráveis que de laranja e limonada no lugar da

muitas vezes duravam a noite toda. água.
No dia seguinte, acordavam com Antônio explica outras dife

uma ressaca proporcional. Os sol- renças. Na Argentina e no U ru

dados observaram que tomando o guai a erva é triturada, ao con

estranho chá de ervas utilizado pe- trário do Brasil, onde é socada.

los índios Guarany, o dia seguinte Nos países do Prata, a erva é

ficava bem melhor e a ressaca su- mais forte, amarga, recomenda

mia por completo. Assim, o chimar- da para quem sofre de problemas
rão começou a ser transportado no fígado.

PROMOVE

BomlJase
Bicos Injetores
Direção Hidráulica

ir 310-2515 - 310-2562
-

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3635
Jaraguá doSul· se ;

Indústria e comércio demadeiras

312-0280

DEMAReHI

,

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
E OVELHA
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SE CORREIODOPOVO

Mayara, Parabéns!
Aniversariou na última quar
ta-fei ra (dia 20 de agosto)
Mayara Rohling. Seus pais
desejam felicidades.

o Corpo Fala
Formandos de estilismo 2003
do Senai, realizarão na Scar
o desfile \\0 Corpo Fala". A
data prevista é 26 de agosto
e o horário está marcado para
às 20hs.

Folclore Alemão
Acontece hoje e amanhã o

encontro de grupos Folclóri
cos Alemães Infantis. As apre-:
sentações serão a partir das
20hs no ginásio do Colégio
Evangél ico Jaraguá.

Jordana de Olveira ao lado da sócia-proprietária da
Transligue, Asta Bublitz, e Cláudia Spézia, durante o evento
de reinauguração da Transligue, no início de agosto

<'

Os proprietários da instaladora Materelli, Cláudio Quiarelli
e Jehan Matter, contentes com o sucesso da loja instalada
no centro de Jaraguá do Sul

,
Mauri Zani e Patricia

Malinferni,
proprietários da nova -

loja de acessórios
inaugurada no

Shopping Center
Breithaupt, OBIETTO

ACESSÓRIOS

Antídio Aleixo lunelli
receberá no dia 28 de

agosto o título de Cidadão
Honorário de Guaramirim.
Presentes na foto: Moacir

luíz Bogo, diretor da Gidion
S.A., Oscar de Bona,

Governador da Província de
Belluno (Itália) e o diretor
presidente da lunender,

Antídio Aleixo lunelli

SÁ'BADO, 23 de agosto de 2003

H orst Baürnle

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

Da esquerda para direita: Ivanor Olegário, Davi da Silva,
Eliane Truchinski ao lado do sócio-proprietário da Transligue,
Ulisses Truchinski, Ana' Bugmann e Jaison Mohr

Horst Baümle

No último sábado,
16 de agosto,
subiram ao altar
da Igreja São luis

" Gonzaga o casal
{ Daniella
Fernanda Peixer e

Jaison Pereira

Cümc« �� CiJ'UJ'(Jia ]JlÁsUea
�sii.tiea i 7l�paJ'a��J'a

1),.. j{l��tlnJ,.� /A)�",U"
--, C,K'I" $Ug

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

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

,CEntaris
telefónicas

e convenciona

-Fax E Bina
• Portão

eletrônico
• Porteiros e

Interfones
- Consertos e

InstalaçÕES

-

:_ç
u

t-
ESPECIAUSfA EM
ORTODOtmA

E ORTOPEDIA fACIAL

275-2006
R: João Pltalli, 153· (enfIO· J uti do sur

"
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SÁBADO, 23 de agosto de 2003.

www.parcimoveis.com.br

Conheça as Imobiliárias

Procurar imóveis pelo endereço:
Endereço: ['::'=:�'.�=:��::�'.:�:= :��::._- �:� _-::::: ::=]

(Informe uma palavra-chave que faça parte do

endereço)

IMÓBU...IÁRIA

.4\ClliJ""6/

•••• , ••••••• , •••••• , •••••••••• � ••••••••• , •••••••••• �.••••••• , •• '•••••••• _._•••• � •• : ••••••• : ••• , ••
"

� •• , •••••• , , ••• , 0'0 , ••

Cidade: Jeraqué do Sul

Procurar imóveis no empreendimento:
Nome:

� �III ..... , " " ; , ;',." , ; .

,-pr_o_c_ur_ll_f_pe_lo_C_E_P_:_-' II I
Procurar pel.o Código:

..................................................
' ,;" , , .

Agora você não precisa mais deixar seuimóvel 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 Seulmóvel

Fale CQtlOSCO·.···· .

Assessoria imobiliária, avaliação de imóveis, investimentos
na região, compra, venda, locação e administração de'
imóveis, contratos, reajustes, financiamentos e outros
assuntos relacionados a imóveis ou mercado imobiliário.
• Fale Conosco

AnunCie Seu Imóvel·· .

/ '., , •••••• 0.' •• '.,., •••••• ,." •• ,., •••• , •• ", , •••• : , ••••••••••••••• � ••••••• ' •• ,

TELA DE CONSULTA DO WEBSITE DA PARCIMÓVEIS

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.

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

•••,1-11,1=1·.m . ,- •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•

:.�������.?�.�?�? CADERNO PARCIMÓVEIS _ ��.��.�?:.��.��.a.���t.o.?;.��.o.�

Residencial LANÇAMENTO

0, Edifício:
* 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
* APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
* 02 SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
* AMP'LA ÁREA AJARDINADA

\
* PLAY-GROUND

'

* PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO

oi

•

<'

Projeto: Ana Heloísa PüuerWcl(

T
WOLFEPAR

* PROX, AO CLUBE A, BAEPENDI
EmpreendImentos e Participaçóes Ltdo,

Rua: Cei. Procópio Gomes tle Oliveira, 1207 - Jaragu� tio sul/se

vilson@parcimoveis.com,br

Corretor t'Imóveis Fone 371-2357
CRECI4936

-

LOCAÇAO

CASA EM ALVENARIA -

cf 2 quartos e demais

dependências. Rua Félix

Richert, lote 45, Estrada

Nova. R$ 180,00.

I

• ,APTO - Res. Jardim' das

Mercedes. vila Nova. R$

280,00

CASA' EM ALVENARIA ":'

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

6ve1s

•

•

•

•

•
"
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CORREIO DO POVO 3

RANCHO
IMOVEIS

•

•

•

Umaparceria correta.
CRECI820·J

CENTRAL DE VENDAS

VENDE-SE
CENTRO - GUARAMIRIM

• -373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

rancho@parcimoveis.com.br

VENDE-SE
POÇO GRANDE - GUARAMIRIM

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

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

•

7.···
.

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

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

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

MAR1MAR
IM Ó VOE I S

•

•

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. 1170 - Casa em al
venaria com 102,Oo'm2 -

02 quartos - 01 bwc -

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

randa - Terreno com

370,00m2 - Rua dos Ati-
.

radares - R$40.000,00.

VENDE-SE
AVAí - GUARAMIRIM

r.---------------------I

, ,
, Schroeder 1- Ret. 81 - Casa em alve- ,
, naria com 196,00m2, terreno com ,
, 450,00m2. Valor R$ 28.000,00 ,
, ,

Barra do Rio Cerro - Ret. 79 - Casa
em alvenaria com 93,00m2, terreno
com 497,00m2. Valor R$ 35.000,00
(Aceita casa até R$ 20.000,00)

� J

r.------------------�--I
, ,
, Amizade - Ret. 70 - Casa em alve" ,
, naria com 140,00m2, terreno com ,
,

624,00m2. Valor R$ 41.000,00. (Acei-
,ta casa até R$ 20.000,00)

, ,
L �---------�---J
r.��������.
, ;

,
,
,

,L:i;;;;;;;;;�����.:.I�-- �__� �__ J

�'
��

<",,1 .<:<�::» >

-----------1

Estrada Nova - Ref. 33 • Br 280 - Entrada ,
para o Rodeio- Uma casa de alvenaria ,
com 114,00m', sendo 03 dormitórios e ,demais dependências, terreno com

430,00m'. Valor R$ 45.000,00. Aceita-se ,
carro até R$ 10.000,00,

Cód. 1090 - Casa em alvenaria com 150,OOm2 - 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$80.000,00,

Cód. 1077 - Apartamento com

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

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

Agosto Apto 01

R$100.000,00 - Negociável com
apto em Joinville.

Cód. 1173 - Terreno
com 360,00m2 - Infra
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.

•

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

Rua dos Atiradores -

R$25.000,00.

VENDE-SE
RIO BRANCO - GUARAMIRIM

Cód. 1091 - Casa em alvenaria com 96,00m2 - 02 quartos- 01
bwc - 01 garagem - cozinha - lavanderia - sala de estar e sala
de jantar - Terreno com 746,00m2 - Rua Verdollno Camer -

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

• •••

Fone/Fax: 275-0051 {{f:
sssocraçàc das tmcbiliárias

Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi -

Próx. Recreativa Marisol

•

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

,
Ilha da Figueira - Ret. 80 -

Com área de 200,OOm2 e

, terreno de 375;00m2, sendo
• '04 dormitórios, 01 suíte e

• 'demais dependências. Va

, lar R$ 65.000,00.
L ..:._ __ J

ALUGUEL:
r---------I

,
* Apartamento com suite mais
um' dormitório e demais de

, pendências. Valor do Aluguel
, R$ 550,00 p/mês.
L J

CASAS:

r---------I

, Barra do Rio Cerro - Ret. 26 -

,
'Casa Mista, com 02 dormitóri-.,os e demais dependências. Va-
, lor R$ 24.000,00 ,
, Vieras - Ref. 83 - Casa de Alve- ,
,
naria com 65,OOm2. Terreno,

'com 2.453,OOm2. Valor R$
25.000,00. ,

L J

TERRENOS:
r·-------I

, Schroeder I - Terreno com,600,00m,. Valor R$ 10.000,00
, (Aceita-se parcetamento) ,
.L j

•

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

r-------I

, Barra do Rio Cerro - Ret ,
, 36 - Terreno fazendo frente ,
, em 28,00 com a Rua Bertra ,
, Weege a área total de ·17.500,OOm2, com uma

, casa em alvenaria de ,
, 100,OOm2. Valor R$ ,
, 140.000,00. (Aceita-se cf ,
, parte de pagamento car-

ro, casa, apto. ou .terre- 1
, no). ,
L J

•
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DÊ. ESTR SEGU:RfltlCfI PARA; SOA FflMlLlfI.. ,:J

õitô Segaro
,

I

•

,. OLsulte, 02 dormitórios
..Sacacb com churrasqueira
.. 01 ou 02 I/IlgQ$ de garagem
lO 50:1150 de.fesres
.. PlaY"'9round
" LocolizaÇio:Vila Nova
* cndares

•

•

- ..

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

REF. 604 NOVA BRAS/LIA - (aso totalmente
reformado, c/ 1 suíte, 2 dorm., e demais
dependências, 143m2, terreno c/456m2•

RS 90.000,00
BAEPEND/- (050 no Frederico Borg, terreno com

337,50m2• RS 30.000,00

CENTRO - Ed. Klein, Ruo Barão do Rio Bronco, solo
comercial c/; 53,50m2• RS 50.000,00 aceita
imóvel de m�nor valor

Schroeder - coso Ruo Pedro Hong, e! 275m2• RS
90.000,00

Rei. 3801- (ENTRO' APTO ED. MÔNACO - no 2' andor,
e! 2 dormitórios, socado, solão de festas, ployground, ótimo
localização. Pogto com entro e pore em 24x

APTO DE 03 DORM., NA RUA JOAO PLANINSCHECK, 1045 ED; MATHED,1
SALA COMl. . CENTRO· AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 1085 SL 04 C/ 390M2 (ESQUINA}
SALA COMl. . CENTRO· AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 1085 SL 01 C/55M2
SALA COMl.· CENTRO - AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 1594 SLS 6-10·12-14 PROX. MACOL

oi 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. - CENTRO· RUA: PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 540 SALAS 10. ANDAR
SALA COMl. . CENTRO· RUA: VENÂNCIO DA SILVA PORTO, 21 SALA 04 E 10 ANDAR
SALA COMl. . BAEPENDI . RUA: BERNANRDO DORNBUSCH, 630

• ÓTIMA SALA PARA CONSULTÓRIO - NA RUA BARAO,DO RIO BRANCO, 637 SL 03 E SL 04
CASA COML - ÓTIMA PARA CLINICA - ESCOLA - CENTRO EDUCACÁO INFANTIL - OUTROS
NA RUA: CEL. PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, PROX. POSTO PÉROLA
GALPÃO COM 270M2 NA RUA GUSTAVO HAGEDORN, S/NR • VILA LENZI
GALPÃO COM 300M2 NA RUA JORGE CZERNIEWICZ, 1120 C/ AMPLO ESTACIONAMENTO

-,

BAEPEND/- (aso no Fritz Borlel, com 217m2, terreno
com 548m2• RS 170.000,00

'

CENTRO - Ruo Felipe Schimit, prédio comi. e res. e!
440m2• RS230.000,00

Rei. 2650
loteamento

langhelini
terreno de
esquina com

'425,00. Valor
R$I'.000,OO. VILA LENZ/- Reei. 2404terreno

próximo Escalo Giardini lenzi com
892,OOm2. Valor RS27.850clestrada

+ parcelamento:

•

CHàve Chave

VOCÊPODE TERUMA
BELAVISTA

U IH I n

�.:Pll1Z

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

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

aconstrutora. Ótima localizaçéÍo

"

IMPERDIVEL
Casa Comercial com 96,OOm2 de área construido, 03 bwc,
terreno de esquina com 450,00m2. 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 - (entro comercial e residenciól, de olv., c/ 1

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

residência no terreno. localização próx. Terminal
Rodoviário. Valor a combinar.

RAU - (050 e! 140m2, terreno e! 300m2. Ruo
,

Anton Frerich. RS 65.000,00

Vila Lenzi - Rei. 2403terreno próximo
Escola Giordini lenzi com 671 ,OOm2. Valor
RS 23.450,00 clentrada +
parcelamento.

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

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

•

•

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

SÁBADO, 23 de agosto de 2003
CADERNO

, CORREIO DO POVO
PARCIMOVEIS �

,

,., .........................•........••......................

. .:. - , .

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

CENTENÁRIO - casa de alvenaria,
cf 3 qtos, 2 bwc, sala, coz., lav.,

'

dispensa, piscina e churrasq.
.

R$ 100.000,00.

.Lanchonete Mobiliada e

com estoque, em funcio
namento. Centro.
R$ 14.000,00
negociáveis.

CASA LOCAÇÃO - BARRA -

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

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

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

- cf 2 qtos, 1

sala, sacada,
cOZ., bwc,
lav., 6rea de
87m2. R$
20.000,00

Chácara, localizada na

Barra do Rio Cerro cf
75.000m2 e casa de alve

nana.

R$ 65.000,00
NEGOCIÁVEIS

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

coz., demasi dep. R$ 100.000,00

CENTRO - casa de alvenaria'; C! 3
qtos, 2 salas, coz., bwc, lav., garagem

R$ 45.000,00.,

BAEPENDI - terreno 392m2,
murado. Rua Carlos Mayer.

R$ 30.000,00.'

BAEPENDI - terreno 360m2•
R$ 22.000,00 negoci6veis

•

•

•

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

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

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

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

1 15.000;00 ou, R$
70.000,00 + pare.

CENTENÁRIO -

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

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

570m2. R$
55.000,00

GUARAMIRIM -. terreno

no centro, cf 9.538m2 •

R$ 250.000,00

VILA BÀEPENDI -

terreno cf 585m2 • R$
35.000,00
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E-mail: girassolimoveis@terra.com.br

Cód. 1167 • Centro·

Casa alvenariacom 400m2-

teIreno 1.000m2 - 01 suite + 05

quartosedemaisdepend. Com
05vagasde�em.
R$ 300.000,00-

oceita troca poraptomenorvalor.

Cód. 1173 - Santa Luzia·

Casa de alvenaria -154m2, 01
.

suíte + 02 quartos e

demais dependências.
R$ 55.000,00

Cód. 3122 - Rio Molha -

terreno 329 m2 (12 x 23,50) .

R$ 20.000,00

Cód.1177· casa alvenaria

130 m2 • Chico de Paula-

03 quartos e demais

dependo Lot. Corupá • R$
40.000,00

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

suíte + 02 quartos e demais

dependo R$ 85.000,00

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

Aurora) -

R$ 450.000,00 -

Estuda Parcelamento.

Cód. U!'Z6 - Sobrado - 316m2' - Rio Molha -

01 suíte + 04 quartos e demais dependo (próx.
Prefeitura). R$ 140.000,�0

Cód. 3119 - Terreno - 13.651 m2 -

Amizade. RS 60.000,00

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

entrada + 84x de R$ 220,00

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

R$ 85.000,00 - permuta imóvel menor valor.

Cód. 1179 - Sobrado - 212m2 - Vila Lenzi
- 01 suíte + 02 quartos e demais dependo

.

R$ 80.000,00

Cód. 3027 - Czerniewicz - terreno com

339.5m2 • Rua Richard Piske R$ 24.000,00

•
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CORREIO DO POVO 7

RUA ANGELO RUBINI, 1046
376-0015

barr�sul@netuno.com. b r

SAO LU'IZ - Sobrado com 504,00m2, terreno

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

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

instalação a gás pronta, localizada na Rua João Franmer
nO 400 - São Luiz - R$ 210.000,00 - aceita outra
casa até R$ 70.000,00,' Vila Nova, Jaraguá Esquerdo
ou na praia de Itajubá, Barra Velha até R$ 50.000,00,
carro até R$ 15.000,00, terreno' até R$ 20,000,00.

JARAGUÁ 99 - casa alvenaria o/forro madeira

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

- so ra o semi-acabado c/
234,00m2,terrenocom405,00m2(13,50x30,OO),pisoinferior
com 138,00m2, garagem, sala de estar, copa, coz, lavanderia,
BWC, churrasqueira, totalmente pronto, todamurada e parte
superior96,00m2, c/03 qtos, sendo uma suíte, sala, BWC

social, Rua 522 sjNome, R$ 70.000,OO-aceita carro até R$
10.000,00 ou terreno comercial ou casa até R$ 35.000,00.

JARAGUÁESQUERDO-casa a1v. c/217,00m2 com Icje, terreno
c/600,00m2(18x33), uma suite com closet,mais 3qtos, BWC

social, sala, copa, coz. sala, de lV, despensa, salãode festasc/
churrasqueirae BWC, garagem paradois carros, piso de ardósia,
rerânico,eqt05c/capê,murada, ruaJoãoCarlos Stein, 1237,R$
85.000,OOquitadaouR$68,000,00mais 203presta;:õesdeR$
226,89,naCEF,�osaldode<.edornestadataédeR$17.000,OO
-aceitacasaatéR$40.000,OO,desdequeoterrenoterl1amaisde

,

1.000,00m2

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

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

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

imediações.

VILA NOVA - casa alv. �87,93m2 c/laje, terreno
510,00m2(15x34)" 3qtos, sala,copa,
coz.despensa, 2-BWC, garagem p/dols carros,

churrasqueira com são de festas, lavanderia, piso
cerâmico, toda murada - Rua Euzébio Depouy, 169,
R$ 75.000,00 - aceita carro até R$ 20.000,00 ou

casa, até R$ 50.000,00 como parte de pagamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,Ed. Hortencia com 3 quartos,
sala de estar/jantar, cozinha
e lavanderia com 1 vaga de

garagem. R$ 70.000,00

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

alvenaria, cl suíte + 2 qtos, sala
de estarIjantar, escritório e

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

800m2, com frente pi 2 ruas.

Valor R$ :1.75,000,00

Rua Luis Picolli - sobrado

el 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 lTl�mor valor como

parte do pagto.

Condomínio Residencial SunFlower
- Rua José Emmendoerfer (Próx.
Marechal) - Aptos. n� 101, 106 e

305, el 123m2. suíte + 1 qto. e

demais dep. Entrada de R$
53.000,00 e assumir parcelas de
R$ :1..050,00 corrigidas pelo Cubo

Ed. Dom Lorenzo - Apto 102, cl
suíte + 2 qtos e demais dep., Rua
Leopoldo Malheiro, 1 vagas de

gar., el acabamento em cerâmica.
R$ :1.07.000,00.

ALUGA-SE OU VENDE-SE
GALPÃO INDUSTRIAL NOVO.

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

84. Corupá (em frente a Marisol). Valor de locação: R$
5.000,00. Valor de venda: R$ 500.000,00.

LOCAÇA0 COMERCIAL
Rua Pref. Waldemar Grubba, 5070, (próx. Portal). R$ 1.000,00

VENDE
OU

ALUGA
(próx. Justiça

Federal) - Rua Adolfo

Saeani, 36, apto cl
suíte master + 2

qtos, dep. de
empregada e demais

dep., 2 vagas de

garagem.
Aluguel R$ 1.100,00

APARTAMENTO - el 3 qtos e

BARRA DO RIO CERRO - Rua demais dep. Rua Arthur
Pedro Winter, el 390m2• R$ Guinter,225. R$ 52.000,00
20.000,00

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

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

BARRA DO RIO
CERRO -

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

•

r------------,

I
.

LOCAÇÃO RESIDENCIAL
I

I I
I. Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) '1Rua Adolfo Saeani, 3ô, apto el suíte •

I master + 2 qtos e demais dep., 2 vagas de I
Igaragem. A partír de R$ :1..:1.00,00 I
I• Casa alv. (São Luis) - Rua Tereza A'IHrusehka, el 1 suíte el hidra. + 2 qtos e

I demais dep. R$ 450,00 I •

I. Ed. Vila Nova· Rua Guilhermel
Iwackerhagem, el 03 qtos e demais dep.,

Ieoz mobiliada. R$ 430,,00
I. Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, cl

I suite
+ 2qtos, dep. empregada. R$ 800,00

• Ed. Maguilú (Centro) - Rua Proe. Gomes

I de Oliveira. Apto cl 02 Quartos e demais

I dep. el garagem. R$ 300,00
• Ed. Antúrio (Jaraguá Esquerdo). Rua

I Eleonora Satler Pradi. Apto cl 2 quartos e

[cemaís dep., el garagem. R$ 380,00

I. Casa alvenaria (Vila Lenzi - próx. Piermann)
· Rua Adão Noroschny 172, el 3 qtos e

I demais dep. R$ 380,00

I" Casa alvenaria (Guaramirim- próx. Casan)

1-
Rua João Batista Olinger, cl 3 qtos e demais

dep. R$ 450,00
I. Sobrado no 1º andar (Estrada Nova) . Rua

I Luis Picolli, 186, el 3 qtos e demais dep.
R$ 320,00
I. Casa madeira (Vila Nova) el 3 qtos e

I demais dep. Rua Martins Stahl. R$ 360,00

I• Casa alvenaria (Centro) el 4 qtos e demais

dep. e 2bwe. Rua José Ershing. R$ 600,00
I _

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

-I[saias. el 40m2, 1º andar - R$ 400,00

I. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 .

salas, el 40m2, 2º andar - R$ 350,00
I. Ed. Hortêneia . R. José Emendoerfer,
11549 - 1 sala térrea· 36m2 - R$ 200,00

I. Ed. Tower Center - salas de 101m2 a

138m2, el garagem. R$ 400,00 a R$
1600,00
I. Centro Comercial - R. Mal. Deodoro,

11594
- salas diversas, el 32m2 cada. R$

280,00/250,00
I. Loja térrea· R. Preso Epitáeio Pessoa, el

123om2 . R$ :1..900,00 .

• Sala comI., na Rua Epitáeio Pessoa, 570,
Ide 30 a 48m2. R$ 300,00 a R$ 470,00

I. Terreno - R�a 25 de Julho(ao lado campo

I
de futebol). R$ 220,00

I 'VENDAS ,RESIDENCIAIS
I. Centro - Casa el 164m2. Terreno c/
900m2. R'. Mal. Deodoro· R$ 2:1.:1..000,00

I (próp. pi comerciai). Aceito parte pgto, 1

I apto central, 3 qtos

I• Casa em alv.. Champagnat - R. Celestino

Depine, 394 - cl 200m2 de área eonst. el
Isuíte + 2 qtos e demais dep.. as]
1:1.30.000,00 I
I• Apto, 1 quarto, sala, eoz., área de

Iserviço. R: Jorge Lacerda, 169. R$

132.000,00 I
I• Vila Lenzi . sobrado em alv., cl 250m2 I(suíte + 3 qtos) . R. Francisco Piermann. R$
1200.000,00 I
I. Casa em alv., el 2 qtos e demais dep ..
Três Rios do Sul. R$ 35.000,00
I. -casa cl suíte + 2 qtos, demais dep.,

I piscina, salão de festas, terreno el 800m2.

I
Rua Adilio Esoardelathi. 97. R$ :1.75.000,00
• Casa el suíte + 3 qtos e demais dep.,
[terreno el 680m2. Rua Max Wilhelm, 901.

IR$ :1.70.000,00-

I

•

VENDAS TERRENOS

I. Terreno - R. Marajó - Ilha da Figueira· el

145om2 - R$ 35.000,00
• Terreno em Guaramirim, local nobre para

I residência. R$ 22.000,00

I. Terreno e/786m2 no Cond. Azaléia· R$

158.000,00• Terreno - Rua Wille Bartel - Baependi, el
1420m2 - R$ 40.000,00 I
I• Terreno em Ubatuba • Praia Grande, el I490m2 - R$ 8.000,00 •

L _J

•

o
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ImobiliáriaMenegotti LIda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.hr

I M o B ! l I A R I A (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

MENEGOTTI
'

.

• • •

•

•

• . :

CRECI W 550-J

f?f:
AssociaçãodasImobiliárias

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

•

==VENDA== 5430 APARTAMENTO - CZERNIEWICZ - RUA JORGE
CZERNIEWICZ N;99 - FLAT SAINT SEBASTIAN APTO 205 VISTA PARA O RIO
ITAPOCU, COZINHA; SALA DE ESTAR; LAVABO; SUITE. USO

COMUM=PISCINA;SAUNA;SALAS DE REUNIÕES;AUDITORIOS;SALA DE

GINASTICA,
Área do terreno 0.00 m2 Preço venda: 100,000,00

•
==VENDA== 5450 CASA - JARAGUA 99 - RUA BERTA WEEGE, 2650
CASA MISTA COM 02 QUARTOS 78;00M2 E TERRENO COM 2.136,00M2
Área do terreno 2,136,00 m2 Área Benfeitorias 78,00 m2 Preço venda:

45,000,00
•

f

==VENDA== 5409 CASA - JARAGUA ESQUERDO - R. MARIA STINGHEN,63 - CASA
NO JARAGUÁ ESQUERDO COM 01 SUíTE +01 QUARTO, SALA, COPA, COZINHA,
'LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA E GARAGEM,
Área do terreno 325.00 m2 Área Benfeitorias 93.00 m2 Preço venda: 65,000.00

==VENDA== 5466 CASA - JARAGUA 99 - RUA 737 - JOÃO MAASS, 191, CASA EM

ALVENARIA 02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO, 01 GARAGEM,
DESPENSA TODA MURADA COM PORTÃO ALUMíNIO EM TERRENO DE 460,00M2,
,ACEITA ENTRADA DE 33,000,00 + FINANCIAMENTO PELA CEF
Área do terreno 460,00 m2 Área Benfeitorias 100,00 m2 Preço venda: 53,000,00

==VENDA== 5468 CASA - TRES RIOS 0.0 SUL - LOT, JOãO GUALBERTO ROCHA,
LOTE: 64- CASA DE ALVENARIA COM 03 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BWC,
LAVANDERIA E GARAGEM, TERRENO COM 312,00M2 (13 X 24,50)'
'Área do terreno 312,00 m2 Área Benfeitorias 117.00 m2 Preço venda: 33,000,00

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

STEIN, 28 - CASA DE ALVENARIA COM 160,00M2 05 DORMITÓRIOS, 02
BANHEIROS, 02 GARAGENS, DESPENSA, ETC '" TERRENO COM 420,OM2
- LOCALIZADO PRÓXIMO AO BOMPANI JGUÁ ESQUERDO, ACEITA-SE
CASA DE MENOR VALOR.
Área do terreno 420.00 m2 Área Benfeitorias 160.00 m2 Preço venda:

65,000.00

•

==VENDA== 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
DE EMPREGAQA; SALA TV; 02 QUARTOS; 01 SUITE; 02 BW; 01 BWC;
CHURRASQUEIRA; SALA DE JOGOS; ADEGA;DEPOSlliO;GARAGEM PARA 04

AUTOMÓVEIS,
Área do terreno 900.00 m2 Área Benfeitorias 540.00 m2 Preço venda:
380,000.00

==VENDA== 5470 CASA - VILA LALAU - R. GERMANO HANSCH, 173. CASA
COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA E GARAGEM,
Área do terreno 875.00 m2 Área Benfeitorias 125.00 m2 Preço venda:

75,000.00
'

==VENDA== 5474 PREDIO
CENTRO

RUA 36- JOSE DEQUECH.
PREDIO COM 15 KITENETES.

DIVISA0 INTERNA DAS \

KITENETES=QUARTO;
COZINHA;BWC.

Área do terreno 687.00 m2

Área Benfeitorias 500.00 m2

Preço venda: 135,000.00

:. • •

==VENDA== 5375 SOBRADO
CENTENARIO

RUA 12 AV. PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA;4286

PARTE TERREA;02
QUARTOS;SALA TV;COPAj
COZINHA; ESCRITORIO;

DISPENSA; 02BWC; 01SALA
COMERCIAL;LAVANDERIA,

PARTE SUPERIOR;03
QUARTOS;Ol SUITE;Ol

BWC;OlWC;CHURRASQUEIRA;SALA
TV;COPA j

COZINHA; LAVANbERIA;GARAGEM.
Área do terreno 414.40 m2 Área
Benfeitorias 315,08 m2 Preço

venda: 165,000.00

•

•

•

• • •
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ÁGUA VERDE - vende-se, el 15x39,
el 2 casas de alv., l' el 115m2, el
laje, 3 qtos e demais depend., 2' el
65m2, el 2 qtos e demais depend.,
entro individuais, próx. a Igreja São
Judas. R$78.000,00. Aceita-se carro

até R$20.000,00. Tratar: 047 426-
8264. (proprietário)

ÁGUA VERDE - vende-se, R. Paulo

Kraemer, el 3Tlm2, el eser.,loeal alto.
R$25.000,00. Tratar: 372-3922 el
Waltér. Creei 9238

ÁGUA VERDE - vende-se, el eser.,
totalmente plano, el
357,50mx13,27,50m, na R. do Chopp
Club. R$26.000,00. Tratar: 372-3922
el Walter. Creci 9238

ALUGA-SE - alv., na R. Daniel Rumpel,
lateral da Waldemar Gruba. Tratar: 372-
3192 ou 275-0072. (proprietário)

I_gcali2a�o Nob
planta inteligente

3 dormitórios (1 suíte)
Suíte com opção para hidromassagem
Copa e cozinha
Sala para 2. ambientes
Sacada com churrasqueira
2 vagas de garageill
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 t\lova

Rua Walter Marquardt, 744 - sala 7

I FRAME VilaNova - Jaraguá do su/sc
frame@netuno.com.br

engenharia 370-7122/9105-4572/9125-9258

._---

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

AMIZADE - vende-se, c/ 113m2, no

Lot. Blumengarten II, el suíte, 2 qtos,
e demais dependências, garagem pI
2 carros paralelos, terreno el 480m2.
Tratar: 371-8116 ou 9957-9387.

BARRA VELHA - vende-se, de

madeira, el 60m2, mobiliada, boa

localízação. R$11.000,00_' Aceita-se
carro até 5.000,00. Tratar: 371-6238.
(proprietário)

BARRA VELHA - vende-se, em frente
a soe. Barra Velha, el 4 qtos.
R$25.000,00. Tratar: 370-3113 ou

\)973-5770. (proprietário)

BLUMENAU - vende-se, el 144m2, 1

suíte, 2 qtos, bwe, sala, copa, eoz.

embutida, gar. PI 2 carros. Ou troea

se por casa em Jaraguá do Sul.

R$70.000,00. Tratar: 371-8278 ou 275-

8000 el Anísio. (proprietário)

COMPRA-SE - el terreno, até

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

ESTRADA NOVA - vende-se, el 90m2,
com 2 qtos, sala, copa, eoz., garagem
pI 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)

,

• Garagem para 2 carros;
• Salas de estar 8 jantar:
• Lavabo:
• Churrasqueira:
.• Cozinha e Copa:
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep, De empregada;
• BWC Serviço:
• Sala Intima:
• 1 Suite Simples;
• 1 Suíte el Closet:
• 1. Suite Master cl Cicset e
Banheira;

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

·i.··'·:

VENDAS/LOCAÇÕES

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇÃ,O

DE IARAGUA?

ROY�

LOCALlZAo\O:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec9J972- Centro

FONE: (4/)275-3070
ILHA FIGUEIR.A - vende-se, mista, cl
110m2. R$45.000,00. Tratar: 370-
5637. (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.). (proprietário)

PENSÃO - aluga-se, quarto e vcoz ,

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

PROCURA-SE - p/ alugar, na Nova
Brasília ou Vila Lenzi, de particular,
pago até R$250,00. Tratar: 372-3492

\ .

el Aleione.

PROCURA-SE - 2 pI alugar, no centro,
alv., el 3 dorm. Até R$500,00. Tratar:
372-1395. (proprietário)

SÁO Luís - aluga-se, mad., eA 4 qtos.
R$140,00. Tratar: 370-7437.

(proprietário)

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

Projetos / Execução /
Administração

e Gerenciamento da obra

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97,
Ed. Dienar, sobreloja - Jaraguá do Sul

Lojas e Salas Comerciais
(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTR
"Inovando Conceitos de Viela" ,5
SÁO LUIS - vende-se, alv., el
180m', 2qtos, 1 suíte, bwc, copa,
eoz., 2 salas, piso na casa toda,
próx. a Dalila Têxtil. R$55.00ci,00.
Tratar: 273-1752 ou 371-:8629.
(proprietário)

SÁO PAULO - vende-se ou troca-se

por casa ou chácara em Jaragu á.

Tratar: 370-3076. (proprietário)

SCHROEÍlER - vende-se, atv., cl
110m2, ter. el 562m2, el 3 qtos -

grandes, 2 salas + 3 qtos peqs., e

demais dep. + peq. Casa anexa.

R$45.000,00. Tratar: 372-3922 el
Walter. Creei 9238

VENDE-SE - 2 de alv.,el 120m2 e 90m2,
próx. a Malwee. R$70.000,00. Tratar:
376-2470.

VENDE-SE - na R. Pref. José Bauer,
el 4'20m2, ao lado da Recr. da Caixa
Econômica. Tratar: 9134-7639 ou 371-

9686 c/ Janiee. (proprietário)

VENDE-SE -. na R. Joaquim Feo de

Paula, próx. Posto Mareolla. Tratar:
371-7571. (proprietário)

VENDE-SE - de alv., grande, pró x ,

ao Posto Mareolla, el 5 qt o s , 3

banh., sala, 2 copas, coz.: lav. e

garagem + quitinete anexa, el ter.
de 500m2 e rua asfaltada.

R$30.000,00 + 10x R$700,OO.
Tratar na R. dos Escoteiros, 114.

(p·roprietário)

VENDE-SE - alv., el 72m2, el ter. de

420m2, na R. José Narloeh, 1849,
bairro Ana Paula II. Aeeita-se carro no

negócio. Tratar: 273-0530.

(proprietária)

VENDE-SE - el 113m2, semi acabada,
.

ter. el 650m2. Valor a combinar. Aeeita
se carro. Tratar: '275-2335.

(proprietário)

VENDE-SE - pi retirar do local, em

pinus beneficiado, semi-nova,
R$2.900,00. Tratar: 9134-7950 el
Alexandre. (proprietário)

VENDE-SE - atv., ei 110m2, sendo
três qtos, sala, eoz., garagem, área
de serviço e lazer e banheiro. Com
terreno de 587m2, todo murado e

mais galpão el estr. e eoberura

metálica, de 82m2, bem localizado

no' bairro Bo ehmerwaldt (zona sul

de Joinville) 20m da Av. Paulo

Schroeder, próx. Ao posto de

atendimento do banco BESC .

R$47.000,00. Tratar: 429-7591.

(proprietário)

VENDE-SE - imóveis em São Paulo, el
ótimo local. Tratar: 011 6976-9448.

(proprietário)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendas
tiT' Terrenos com 480m2, Lot. J uventus.
R$ 20.000,00 ali entro + pare,
r:#" Terrenos com 420m', bairro Amizade.
R$ 10.000,00 ou entro + pare.
(jf' Terreno com 329m?, Lo\. Zanquelini.
R$ 3.000,00 + 60 x R$ 250,00.
Cjff" Terrenos entre Champagnat e Versalher
com 388m2• R$ 25.000,00 ou entr, + pare.

r;t· Terreno com 420m', próx. Rodoviária.
R$ 40.000,00 ou entro +Parc.
ri>" Apartamento com 3 dormitórios, centro. Encima
do Ponto Frio R$ 60.000,00.
(jf' Chácara à 100m da Igreja Nossa Senhora do
Rosário - Rio Molha - c/200.000m2• R$ 80.000,00
r:tr Chácara à 600m da Iqreja Nossa Senhora do
Rosário - Rio Molha .: cf 335.000rn'. R$ 90.000,00

MORENO QUEÉSEU!

Creci 0418-J

'"
.

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

CASA de ALVENARIA com ÁREA de 7G,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. RS

58.000,00.

CASA de ALVENARIA com ÁREA de 36,00 M2, CONTENDO 02 QUARTOS, SALA/COZINHA,
BWC, VARANDA. TERRENO com 450,00 M2. LOCALIZADO NA RUA PAl:JLO VOLTOLlNI, BAIRRO

BRAÇO RIBEIRÃO CAVALO. R$ 18.000,00. (ACEITA-SE TROCA POR IMÓVEL NOS BAIRROS

PRÓXIMOS AO CENTRO).

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:

CASA de ALVENARIA com área de 130,50 M2, CONTENDO 01 SUíTE, 02 QUARTOS, SALA,
COZINHA, DESPENSA,. BWC, LAVANDERIA, GARAGEM. TERRENO com 554,00 M2 TODO

MURADO. LOCALIZADA NA RUA 1085, PRÓXIMO AO RODEIO CRIOULO, BAIRRO VILA RAU.

R$ 35.000,00.

SÁBADO, 23 de agosto de 2003

Com autorização do Banco Central

INFORMAÇÕES: (47) 9981-3627 (47) 326-66,54 cf Paulo - Qualquer horário

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

Jaraguá do Sul S/C

2000 - VILA RAU -

casa de alv. cl
117 ,OOm' e terreno
c/2.407,OOm2_

Próx. a Unerj, a 3 km

do centro, ótima

localização.
RS 145.000,00

2143 - ÁGUA VERDE - R. Teodoro

Roeder, casa de madeira de 100m' e
terreno com 400m'. R$ 42:000,00

2144 - BAEPENDI- R. Afonso Bartel,
casa de alvenaria com 243m' e terreno

com 390m'. R$ 100.000,00

2145 - VI RAS - R. Guilherme Koeler,
casa de alvenaria com 240m' e terreno

com 450m' . Aceita carro ou tereno até R$
15.000,00. R$ 70.000 00

:Ê!�[!!!!�--,.��t��.A NÇVA -'Terreno tot. Primavera. c/ 469"',3�5m�2--'''''-'--_-;;:�::MW#>1
1036 - ILHA DA FIGUEIRA - R: Sergipe, lerreno c/ 21.331, 16m2 R$ 100.000,00 1
1040 - ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406,00m2 R$ 16.000,00
1045 - NEREU RAMOS - tot. Zanguelini. área de 391,00m2. R$ 13.000,00
1046.· NEREU RAMOS - t.ot. Zanguelini, área de 321.00m2. R$ 11.000,00

RASILlA • Rua José Emmendoerler. lerreno c/ 484,50m2., R$ 3a.000,00

2021- JGUA ESQUERDO - R. João Januário

Ayroso, 2820 - em alv. Terreno de 450m'

R$116.000,00

..'@*-';'i�:'::ft:/:;,.
2095 NEREU RAMOS - R Angelo Floriani
Lot. Zanguelini, Terreno cj 78,00m' e

casa cj 70,00m'. R$ 35.000,00

2002 - - tot Versalis II, casa alv.·c/ 150m' - lerreno de 450m'
aceita nego cl sala comI. no centro da cidade,
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. Terreno de 450m2.
2031 - CZERNIEWICZ - ólima localização. c/ 155,00m2
2034 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Domingos Rosa. 302, c/ 326m2
2035 - BARRA DO RIO CERRO - mini-chácara, c/lerreno de 2900m2 e casa c/ 87.50m2
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv., c/ 176m2. lerreno c/ 450m2
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M L Sanlana, sobrado c/ 186m2 e lerreno c/ 350m2
2071 - NEREU RAMOS - R. Julio Tissi, c/ 210m2 e terreno c/ 450m2. Aceito apto menor valor.
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin, c/ 100m2 e lerreno c/ 360,72m2. aceito apto
20al - R. Preleilo Waldemar Grubba - Servidão - lerreno c/ 16oom2 e casa c/ 98m2.
2082 - JOÃO PESSOA - R. Francisco Panslein -Ierreno c/ 336m2 e casa c/ 170m2, aceila neg.,
2084 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno c/ 360m2 e consu C/ 202.00m'.
20a6 - TIFA MARTINS - R. Fredolina Martins n' 311, ler. cl720,OOm2 casa c/ 160,OOm2 e ed. c/ 50.oom'

aceita casa em Barra Velha
'

2087 - TIFA SCHUBER - R: Exp. Ewaldo Swartz, 1381, lerreno c/ 560,00m2 e casa c/ 240,00m2. R$ ao.ooo,OO
2091 - CENTRO - R. Erich Mielke. 63, lerreno c/480m2 e casa cI 170m'. R$ 110.000,00
2092 - TIFA MARTINS - R: Paulo t.eoní, terreno c/325,oom2, casa c/ 45,37m' R$ 30.000,00
2097 - JGUA ESQUERDO -Rua AnJ,onio Macedo, Terreno c/ 360,oom2 e casa c/ 135.00m2. R$ 85.000.00
2099 - GUARAMIRIM - R: 28 de Agoslo - Ceotro - Terreno c/ l.4oo,OOm2 e casa c/ 244,OOm' R$ 180.000,00
2100 - ILHA DA FIGUEIRA - Morro Boa Visla - Terreno c/l015,oom2 e casa c/ loo.00m2 R$ 22.000,00
2101 • CENTRO - R. Guilherme Weege, ólima localização - imóvel resid., c/ comercial. Sobrado c/ 7oom' e lerreno c/

570m2. Valor a combinar.
2103· VILA RAU . Rua 366 - Terreno c/450m2. Casa de madeira de 60m2.
2108 - TRÊS RIOS DO SUL - Rua Felix Richert. sobrado coml., c/ 336,()()2 e lerr. c/ 384,00m'.
2122 - TRÊS RIOS DO SUL· casa em alv, c/ 142,00m' e lerr. c/ 10.880.oom'
2124 - AGUA VERDE - Rua Frederique b. Henque. lerreno c/ 367,50m2 e construção ci 175m2.
2126 - VILA RAU - Rua Joaquim Nabuco, casa c/ 92m2 e terreno c/ 300m2.
2127 - RIO MOLHA - Rua Leocádio Cardoso da Silva, casa c/92m2 e lerreno c/ 323.75m2.
2129· VILA LALAU - casa de alv., c/ 142m2 e lerreno c/ 594m'.
2132 - JARAGUÀ ESQUERDO - Campo Sampiero I. casa c/ 127m' e edicula de 70m'
2133 • GUARAMIRIM - Casa c/ 130m' e terreno c/ 300m2.
2137 - NEREU RAMOS - rua Maria Madalena Lopes Santana, lerreno c/ 412,50m' e casa c/ 98,93m'
2141 - OURO VERDE - Rua João Mass, casa c/ 110m' e lerreno c/ 322m'.
2142· VIEIRAS - R. Guilherme Koeler. Cosnlr 140m' masi um aedicula de 80m' e terreno com 650m'.
2147 - ILHA DA FIGUEIRA· casa de alvenaria em construção com 113m' e lerreno com 450m2

(vende ou troca por outro imóvel) .
.

2149 - VILA RAU - R. João da Cruz e Souza. uma casa com 90m' e oura com 70m', Terreno c/ 360m' R$ 32.000,00
Aceita-se carro alé o valor de R$ 7.000,00

2150 - JARAGUA ESQUERDO - R. João Carlos Slein, casa de alvenaria c/ 100m' e lerreno c/ 488m' R$ 45.000,00
2152 - VILA LALAU • R. Carlos Hegert, casa de alvenaria c/ 145m' e terreno c/ 456m' R$103.000,00
2153 - ESTRADA NOVA· R. Allredo Alberto staier. Casa de alvenaria c/ 166m' e lerreno cf 518m' R$ 65.000,00
2154 • GUARAMIRIM - R. Jaime Bordim, bairro Amizade, casa c/ SOm2 e lerreno c/ 435m'. R$ 35.000,00
21 S - BR 260 KM 75. área comercial c/ vários imóveis. lerreno c/ 20.oo0m' R$500.000,00

(em const.)
. i

valor a combmar :1

RS 116.000,00 í
RS 120.000,00

'

R$ 120.000,00
R$ 75.000,00

R$ 45.000,00
RS 70.000,00
R$ 95.000,00
R$ 25.000,00
RS 80.0pO,00
R$ 65.000,00
R$ 200.000,00
RS 45.000,00

R$ 15.000,00
R$ 80.000,00
R$ 300.000,00
R$ 110.000.00

R$ 43.000,00
R$ 48.000,00
R$ 88.000,00
RS 115.000,00

R$ 60.000,00
R$ 45.000,00
RS 40.000,00
RS 80.000,00
R$ 38.000.00

1M DAS MERCEDES - Aplo Vila Nova
3039 - CENTRO - Edilicio Barão
3044 - CENTRO - Cristiane Monique
3045 - NOVA BRASILIA - Condomínio Leulprechl

.;):3P1ht-Ç,�!:!mQfhi"nd Phoenix
\\\,.s1{1rA1C"OMEaçl�C.,

4003 - SANTO ANTONIO - Padaria com equipamenlos, construção de 185m' e terreno com 634,50m'.
Me-se Panificadora completa, com carteira de clientes, ótima localização

RS 26.000,00+ linanc.
R$ 65.000,00
RS 53.000,00
R$ 60.000,00
R$110.000,00

R$ 65.000,00

ÊS RIOS DO NORTE - sem benleilorias. com área de 60 Ooom'. cf água, pastaçsrn
9009 - SCHROEDER - R. Bom Pastor, c/ área de 4.078m2

R$ 20.000,00
R$ 25.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Engetec

CRECI934-J

Fone/Fax: (047)
370-0919/370-0819

E-mail: enqeteciepzez.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
rERRENO APROX. 600M2.

� �

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 2ª Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300. Jaraguá do Sul - SC

Juiz(a) 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 -r- Engenharia e Tecnologia da Construção Ltdã�--
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 nº 73, sito no 9º andar ou 10º pavimento do Edificio Jaraguá, sito a Rua'
Presidente Epitácio Pessoa, nº 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 nº10.078. Valor da 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 Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como da realização da venda judicial do(s) bem(ns)
descrito(s), no local, data(s) e horário(s) fixados. OBSERVAÇÃO: O(s) valor(es) atribuído(s) ao(s) bem(ns) será(ão) corrtgtdots)
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 realiação da 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

J
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.� GUARAMIRIM
* CENTRO· Casa em excelente estado c/
270,00m'. R$110.000,00
* CENTRO - Casa alvenaria 133,45m', terreno
364m', bairro Aval. R$ 85.000,00
* Casa 170m', terreno 460m'. R$

100.000,00
* Terreno c/ 979m', c/ construção em alv. R:

Luiz Palistieri , próx. Fameg. R$ 400.000,00
� AMIZADE
* Lot. Papp - Casa de 500,00m' c/ terreno de
1.495,00m'. R$ 360.000,00
* Terreno c/ 7.211,00 m' frente p/ o asfalto.
R$ 75.000,00

.

� BARRA
* Terreno na Rua Camila Andreatta. R$ 30.000,00

,

* Casamista, ruaAna Karsten, 184. R$ 45.000,00
* Vende-semini chácara c/ 1 casa alv., terreno c/
900m'. R$ 40.000,00
� CENTRO
* Apto. Ed. Juliana - RuaGumercindo da Silva - c/ 1
suíte + 1 qto, - R$ 62.000,00
* Apto. Ed. Leuprecht - Rua José Emmendoerfer,
c/2 qtos e demais dep, - R$ 55.000,00
*Apto Ed. Schiochet, 2Q andar. R$ 87.000,00
* casaem alvenaria, rua Exp. Antonio Carlos Ferreira,
c/ 2 suítes, 2 qtos e demais dep.. R$ 400.000,00
* Apto cobertura Catarina Enehing c/300m',
c/ 2 suítes, 2qtos, e demais dep. Valor a
combinar.Aeeita-se carro ou terreno. até

R$30.000,00.
� CHICO DE PAULA

*casa de alv., c/130m' e terreno c/ 454m',
Rua Joaquim Francisco de Paula, 2358 - 4

qtos, sala, copa, eoz., lav., lbwe, garagem.
R$ 45.000,00
� CZERNIEWICZ
1021 - Terreno Rua Roberto Ziemann (próx.
Canarinho) c/ 3.120,00m' (39x80) - R$
250.000,00
� GARIBALDI
* Sítio, local Ribeirão Caeilda, Rua Vitor

Sehaldam, área de terreno c/ 85.800m', c/
2 casas de madeira. R$ 65.000,00. Aceita
se carro até 10.000,00. Próx. ao Marcado

Furlan
. � ILHA DA FIGUEIRA
1100- Casa em alv., c/ áreade 160m', terreno
c/ 450m', c/ divisão intema, 3 qtos, sala, copa,
coz., área de festas c/ ehur. egar. Rua Pe. Donato,
318-lIha da Figueira. R$ 67.000,00
* Casa em alvenaria, rua 426 nO 172, próx. Posto'
Saúde. R$ 70.000,00
*Casa de 70m' de madeira, terreno 25x100
= 2.500m', próx. 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,'
eoz., sala, 2 bwe, garagem p/ 3 carros,

ehurrasq., murada. R$ 30.000,00
� JQÃO PESSOA
* Área com 2.000m', frente para a rua

principal, em 40m. R$ 25.000,00, em

condições a combinar
� TERRENOS
* terreno na Rua Vitoria Pradi, 27,50x 29,70
= 816,75m'. R$ 28.000,00
*R: Arduino Pradi, c/ 450m'. R$ 27.000,00
*Próx. Prefeitura, c/ 417m'. R$ 37.000,00
*R: João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, c/
480m'. R$ 36.000,00
* Em frente Estádio João Mareatto - Jguá
Esquerdo, c/297m'. R$19.500,00
*R: Adolorata Davi Pradi, c/ 450m'. R$

28.000,00
*terreno de 13,50x25,00 = 377,50rn', lot.
Centenário, próx. Portal. R$ 22.000,00
� TRÊS RIOS DO NORTE

*easa, bairro Santo Antonio. R$ 23.000,00
*easa alvenaria. R$ 18.000,00
� TRÊS RIOS DO SUL

*easa alvenaria. R$ 38.000,00
*easa em alv.(em frente Rodeio Criolo) .R$
32.000,00
� VILA LALAU
* Casa em alv. c/ 172.QOm' e terreno de

675.00m'. R$ 85.000,00
� VILA LENZI
* 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 + finan.
� VILA RAU
* Casa de alv. com 110m'. R$ 55.000,00

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Jardim Jaraguá Ltdc,
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0�68 OU 371-6582/ PLANTA0: 9997-9471

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br
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Vila Nova (prõx. ao FORUM)
bonita casa em construção cl áre
21 O,OOm2 - suíte + 02 dorm., sal
ampla, lavabo, cozinha, bwc-social

área serviço, garagem pi 02 carro

-terreno 400,OOm2 - Valor: R

130.000,00 a concluir ou pronta co

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

negociação)

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

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

Centro- ótima coso em uma lacal�ação privilegiada próx. OUIll
Rodas Industrial-com órea de 300,00m', suíte + OS dorm., 03
salas, 04 banheiros, cozinha com armórios, órea serviço, dep.
empregada, garagem pi02 carros, área de festa c/churrasqueira
-terreno 700,OOm' - valor a combinar - aceita imóveis em

Florianópalis.

Centenário róx. Zono"i Elásticos
casa mista cl área 160,OOm2 - O

quo rios, sala, zozinhe, bwc-social
bwc-serviço, área serviço

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

Valor: RS 36.500,00 (negociáveis)

(entro - apartamento amplo no Ed. Riviera c/ área 1 50,00m'
suíte mobililJda c/banheiro + 02 donn. (sendo um mobiliado), solo
c/ sacada, rozinha mobiliada, bwc-SO<ial, área serviço ampla, prédio
c/ elevador, garagem pi 02 carros - Valor: RS 100.000,00
(negociáveis).

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

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

.

2 vagas de garagem

(zerniewia (próx. Pamal-coso em a}v. c/área 150,00m'
- 02 dorm., 03 saia!, cozinh'a, 02 banheiros, área s�rviço, si
garagem ·terreno 350,00m'- Válor: RS 75.000,00 (aceita
automóvel no�egacio).

OPO.RTUNIDADES: mista cf' área 80,OOm2, terreno
430,OOm2 - R$ 58.000,00.
APARTAMENTOS:
-Centro: (Ed.Maguilu) c/ área
7�üünr, 02 dorm; todo em piso
cerâmico - R$ 48.000,00.
-Centro: (Ed.Cristiane Monique) c/
área 140,00nf, 02dorm: c/02 vagas
garagem - R$53. 000,00.
-Centro: (Ed.Isabela) c/ área
13o,OOnf, suíte + 02dorm, cozinha
mobiliada - R$ 80. 000,00.
-Centro: (Ed.Schiochet) c/ área
15�00nf, suíte + 02dorm; cozinha
mobiliada - R$85.000,00.
-Centro.. (Ed.Da Alzira) c/ área
130,00nf, suíte + 02dorm, sala c/
sacada - R$ 53. 000,00.
-Centro: (Ed.Marajó) c/ área
13�OOnf, suíte + 02dom, cozinha
mobiliada - R$ 65.000,00.
-Centro: (Ed.Klein) c/ eres
130,OOni, suíte + 02 dorm, apto
novo - R$l00.000,00.
-Centro: (Ed.Talismã) c/ área
14o,OOni, suíte c/ banheira + 02

dorm.,02sacadas-R$130.000,00.
-Centro: (Ed.Don Lorenzo) c/área
130,00nf, suíte + 02dorm., cozinha
mobiliada.-R$107.000,00.
-Centro: (Ed.Carvalho) c/ área,
140,00nf, suíte + 02dotm., cozinha
mobiliada - R$ 95. 000,00.
-Centro: (Ed.Perola Negra) c/área
173,00nf, suíte + 02 dorm., c/

garagem - R$ 120. 000,00.
-Centro: (Ed.Imperial) c/ área
267,00nf, suíte c/ banheira, 02
vagasgaragem - R$ 170.000,00.
-Centro: (Ed.Florenca) c/ área
150,00ni, suíte + 02 dorm.,
cõzinhamobiliada - R$130.000,00.
-Vila Nova: (Ed.Porto Belo) c/área
200,00ni, suíte+02 dorm, 04

vagasgaragem -R$145.000,00.
-Vila Lalau: (Ed.Giovana) c/área
130,00ni, suíte + 02 dorrn, 04
sacadas - R$ 65. 000,00.
-Baependi: (Ed.Bartel) c/ área
106,00nf, suíte + 02dorm, novo
- R$ 58. 000,00.

-Centro: (Ed.Karine) c/ área
110,00nf, 03dorm., 02banheiros,
- R$ 65. 000,00.
TERRENOS:
-VilaNova. (Próx. Igreja Rainha Paz)
c/ área 392,00ni (14x28) - R$
45.000/00.
-Centro: (Próx. Kohlbach) c/área
900,00nf - R$30. 000,00 (neg.).
-Baepend� terrenocom. IR:Bemado
Dorbusch c/area 1.798,00nf (3450
frente) valornegodável
-Amizade: (Lot. Versalhes) c/área
62�00nf - R$35.000,00.
-Barra Rio Molha: (Próx. Curtume
Schmitz) c/ área 360,00nf - R$
23.000,00.
-Amizade; (Lot Piermann)c/ área

2788,OOm2 - R$ 30.000,00.

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

esquina 500,00m2 - R$
67.000,00.
-Vila Rau: (próx. UNERJ)- duas
casas em alv. c/área 70,Oõm'e
45,00nf, terreno 650,00nf - R$
70.000,00.
-Vlla Rau: (próx. UNERJ)-c/
piscina área 200,00nf, terreno
SOo,OOnf - R$ 110.000,00.
-Vila Rau: (próx. UNERJ)-ejárea

.

150,00ni, terreno 500,00ni -

R$ 95.000,00.
-Ilha Figueira: (próx.WEG II)-c/
área 150,dOni, terreno esquina
500,00ni - R$ 65. 000,00.
-Jguá -Esquerdo:. (próx.
Bompani}-Novac/área 85,00nf,
terreno 380�00m2 - R$
65.000,00.
-Jguá Esquerdo: (próx. Urbano)
Nova c/área 100,00ni, terreno
380,00ni - R$ 65.000,00.
-Amizade: (próx. Salão

Amizade)-alv.c/área 180,00ni,
terreno 650,00m2 - R$
40.000,00 ou Fin..
-Giardine Lenzi: (próx. Colegio)
c/ área 150,00m2, terreno

380,00ni -R$ 75.000,00.
- Vila Lalau: (oróx. Marisolkasa

Centro: Coberlura (duplex) - Ed. Dianthus cl 400m2 - 02 suítes + 02.dorm., dep.
empregada cl bwc, 03 salas, cozinha mobiliada, bwc-social, lavabo, sacada caberia cl
churrasqueira, área serviço, garagem pi 02 carros - valor a combinar.
Vila Rau: bonita casa nova em alv. - cl suíte + 02 dorm., sala, coz, bwc, lavanderia,
garagem - RS 660,00 (próx. UNERJ)..
Vila Rau: casa em alvenaria - 04 dorm., sala, .cozinha, bwc-socialll lavanderia,
garagem - RS 450,00 (próx. Posto Cidade). /,
Centro: Ed. Florença - suíte + 02 dorm., sala cl sacada, cozinha, 02 banheiros, dep.
empregada, lavanderia, garagem - RS 580,00 (calçadão).
Barra Rio Molha: casa mista - Oldorm., sala, cozinha, bwc-socialll lavanderia,
garagem - RS 330,00 (ao lado Prefeitura Municipal).
Vila Nova: kilnete - 01 dorm., sala, cozinha, bwc-socialll lavanderia, si garagem
RS 200,00 (próx. Peças Marangoni).
Centro: ótima casa ampla comercial- com varias dependências - RS 2.300,00 (ao
lado Smurfs lanches).
Centro: ótima casa ampla comercial ou residendcl - com varias dependências +

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

.

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

A IMOBLfÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESTÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FtNS
DE LOCAÇÃO, COM CLfENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.

tJ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,..::;S�Á_B_A_D_O_,_2_3_d_e_a_g_os_t_o_d_e_2_0_03 CLASSI CORREIO DO POVO 5

R. DOMINGOS DA,NOVA, 449

Plantão: 9131-0174

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

1191 - ILHA DA FIGUEIRA (Posto Behling} - SOBRADO
COMl/RESIDENCIAl c/240m2, suíte (falta terminar bwc), 2

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

1372 - VILA RAU (próx. Supermercado Brasão}
CASA DEAlV. -c/ 155,00m2 - terreno c/ 4780m2, suíte, 2

quartos. RS 110.000,00 - A combinar.
3058 - CENTRO - APARTAMENTO - ED. MAGUllÚ - c/

2 quartos - órea útil: 64,2968m2. RS 45.000,00

1353 - VILA NOVA - CASA MISTA (c/edícula} Casa mista c/
. 4 qtos, bwc, sala, cozinha, lavanderia + Edícula c/ 2 qtos, bwc, cozinha,
sala, cozinha, lavanderia e garagem. RS 85.000,00

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

RS 90.000,00

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

1446 - JARDIM SÃO LUlís (próx. BeltArt) - CASA
DE AlV. - c/ 2 quartos, terreno c/442m2. RS 38.000,00

3007-EXCIlBITEOPORTUNIDADE!-3031-CENJRO-APTO-ED.
ISA8BlAc/m, 2qwm,mzrro mOOiob. PrOOKlc/sOO! 001m, Jisrim,
dutmjoom,m 00!Jrxísfm. RS 88.000,00 - Areito apto00mera vakr

3092 - VILA BAEPENDI- RES. BARTEl c/ suíte, 2 quartos,
garagem. RS 55.000,00 - Aceita imóvel em Jville, carro e até

parcelamento
3011 - CENTRO - APTO - ED. JARAGUÁ c/ 2 quartos, dep.
empregada. RS 65.000,00 -Acetla imóvel de menor valor.

-

LOCACAO:
643 - APARTAMENTO - ED.IMPERADOR c/I e e/2 qlos. RS 270,00 e RS 350,00
644 - APTO - VILA LENZIIED. SÔNIA MAGALI (ao lado Supermercado Lenzil c/
suíle, 2 quorlos, solo com socado. RS 395,00
645 - APTO - CENTRO - ED. STA. TERESINHA c/ 3 quarlos, 2 bwc' s, garagem. RS
440,00
650 - APTO - ED. GARDÊNIA c/ 3 qucrtos, 2 bwc' s. RS 400,00
656 - QUITINETES NOVAS - VILA NOVA c/ quorlo, bwe, cozinho/lovonderio. RS 180,00
657 - APTO - ED. FLORENCA (calcadão)c/ suíle, 2 quorlos, solo c/ socodo, dep.
empregado. 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 quorlos, c/
garagem. RS 260,00
660 - APARTAMENTO - ED. ANTÚRIO - CENTRO c/ 2 quorlos, sala c/ sacado. RS
380,00
664 - SALA COMERCIAL ( 1 �piso) - VILA LALAU - c/300m2, eslocionamenlo na

frenle. RS 670,00
677 - SALA COMERCIAL - ED. MARKET PLACE - CENTRO c/40m2. RS 270,00
684 - SALA COMERCIAL TÉRREA - CENTRO (Ro EXP. CABO HARRYHADLtCH) c/
50m2. RS 280,00
685 - SALA COMERCIAL TÉRREA - BARRA DO RIO CERRO -IDEAL PARA

CONSULTÓRIO DENTÁRIO c/ 70m2, 2 ombienles. RS 300,00
686 - SALA eOMERCIAL NOVA - ED. TOWER CENTER - CENTRO c/65m2, c/
cozinho, garagem. RS 400,00
688 - SALA COMERCIAL NOVA - .CEN1RO (ao lado Wisáom) c/ 123,88m2. RS

580,00
690 - SALA - BARRA DO RIO CERRO (ao laáo áesp. Zanluca) com m, 1 bwc. RS
270,00
806 - GALPÃO - BARRA DO RIO CERRO - c/363m2, lerreno c/530m2, e/ligoçõo
Irifásica. RS 700,00
601 - CASA ALV. - AMIZADE(próx. EscolaAlberto Bauer} c/ 2 quorlos, garagem. RS
350,00
614 - CASA ALV. NOVA -INíCIO ILHA DA FIGUEIRA (próx. Homago) c/ 3 quarlos,
garagem p/2 carros, piso eerômico. RS 500,00
616 - CASA ALV. (simples. tipo meia água) - PRÓXo PREFEITURA c/ 1 quo rIo,
sala/cozinho, bwe, lavanderia, nõo lem garagem. RS 180,00

VENDAS:
902- TERRENO - CENTRO (ao laáo Diviflex) c/800m2. RS 500,00
903 - TERRENO - CENTRO (ao laáo Wisáom) c/500m2. RS 300,00
604 - CASA DEALVo - JARAGUÁ ESQUERDO {próxo Lux Atacaáão} c/ 3 quo rIos,
cozinho mobiliado, 2 bwc' s. RS 540,00
605 - CASA DE ALVo -ILHA DA FIGUEIRA {próxo Vitória} c/ 4 quarlos. RS 270,00
607 - CASA DE ALVo PARA FINS COMERCIAIS - CENTRO (ao laáo Stúáio FM)

c/ esloeionomenlo na frenle. RS 1.000,00
609 - SOBRADO DEALV. - VILA LENZIc/ 4 quorlos, churrasqueira, grande sacada. RS
580,00
611 - CASA DEMADEIRA - JOÃO PESSOA (perto áa ponte áe Schroeáer) - c/ 2
quarlos. RS 220,00
613 - CASA DEALV. CENTRAL (PODE SER UTILIZADA COMERCIALMENTE}e/
sala em 2 ambienles c/ lavabo, 3 quorlos, 2 bwc' s, dep. empregado. RS 800,00
627 - APTOSCI2 QTOS - CENTRO {início calcaáãol c/ 2 quartos, salo/eozinha/
lavanderia conjugados, bwe. RS 300,00
629 - APTO - CENTRO {próx. Marcatto}c/ 3 quorlos, churrasqueira, garagem p/2
carros. RS 825,00
631 - APTO - CHICO DEPAULA c/ 3 quorlos. RS 200,00
,632- APTOS - SANTA LUZIA {próx. Mat. Construcão Sta. Luzia}e/2 qlos = RS

180,00 •• c/ 3 qlos = RS 280,00 ** c/ 1 qlo = RS 160,00
633 -APTO (bem simples) - ESTRADA NOVA c/I Cômodo + bwc. RS 120,00
634 - APTO CENTRAL - ED. PICOLLlc/ 3 quarlos, 2 bwc' s, não lem vago de garagem.
RS 380,00
635 - QUITINETES - ED. MARQUARDT - CENTRO. A Parlir de RS 225,00 +
condomínio
637 - APTO - JARDIM CENTENÁRIO (próx. WegllJc/I quarlo, c/ garagem. RS
260,00
638 - APTO - VILA BAEPENDle/ 2 quarlos, não lem garagem. RS 270,00
639 - APTOS NOVOS - PRÓX. UNERJ- c/ 2 quorlos. RS 280,00
640 - CASA SIMPLES (TIPO QUITINETE) - CENTRO {próx. 2 Roáas} c/ sola e

cozinha conjugadas, 1 quorlo, bwe, lavanderia. RS 120,00
641 - APTOS NOVOS (calcaáãol- PRÓX. COL. SÃO LUísc/I e 2 quarlos, não lem

,garagem. RS 360,00 e RS 400,00

1191 -ILHA DA FIGUEIRA - SOBRADO c/240m2 - c/ suíle, 2 quorlos,sola c/ sacado,
garagem e sala comercial no lérreo. RS 120.000,00 - Aeeilo oulro imóvel.

1371 - VILA RAU - CASA ALV. c/ área de 160m2, lerreno c/ 450,00m2 ( 15 X 30)
suíle (por lerminar) + 1 suíle + 1 quertç, garagem pro 02 carros. Varandas no frenle e olrás do

coso. 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 IIc/ 481 ,85 m2. RS 23.500,00 - Aeeilo 40% de

enlrado + 12 parcelas
2078 - TERRENO - LOT. BELLA VISTA (próx. Champagnat}c/ 378,75m2 (l5 x

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

pareelamenlo.
2197 -ILHA DA FIGUEIRA {próx. Superm. Kasmierski} - TERRENO- c/304m2
(16 x 19). RS 20.500,00
2443 - SÃO LUís (próx. BelrArt) - TERRENO- c/377m2 (14,50x 26,00). RS

22.500,00
4201 - GARIBALDI- CHÁCARA (terreno rural1- c/ 294.800,00m2, com águo. RS

85.000,00 - Aceito carro, coso no negociação.
3011 - CENTRO (ED. JARAGUÁI-APARTAMENTOc/ 2 quartos. RS 65.000,00
3031- CENTRO - APARTAMENTOIEá.lsabellac/ suíle, 2 quartos, eozinho(mobiliodo),
despensa e garagem. RS 88.000,00 - Aeeilo Iroco por opIo. olé 50.000,00.
3052 - CENTRO - APTONO ED. MENEGOTTl- c/140m2, t/3 quarlos, dep.
empregada. RS 49.000,00
3353 - APARTAMENTO - VILA NOVA (JDIM MERCEDES) - 2 quarlos. RS 44.000,00
4009 - CENTRO - SALA COML TÉRREA - (calcadãol- c/ 122,96 m2 de área 10101. RS

60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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/

INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

Vende: Casa demadeira (3 dorm.), cl
irea 65 m2, em terreno de 392 m2. Vila
Lenzi (Próx. Posto de Saúde). Preço:

R$ 33.000,00 (Aceita chácara)

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: Apto contendo 2 dorm. +

dep. empregada, c/ área aprox.
75m2• Rua CeI. Procópio Gomes.

Preço: R$ 55.000,00

Vende: Casa em alvenaria (3 dorm.),
c/área 170m2, em terreno de 325m2

Rua 633 -Lot. Olegário (Tlfa .

Martins). Preço: R$ 50.000,00

Vende: casa em alvenaria c/ 235m2,
em terreno de 499m2• Rua: Ida

Bridi, 207 (Vila Lalau)
Preço: R$'48.000,00

Vende: terreno, pi chácara, com

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

Vende: Casa em alvenaria (3
dorm.), c/ área de 230m2, em

terreno de 533m2•

Preço: R,$ 62.000,00

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

(Vila Lenzi). Preço: R$ 48.000,00

VENDE-SR' Casa em alvenaria (3 dorm.), c/ área
de 120m2, em terreno de 421,72m2• Rua Richardt

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

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

Terreno c/ área 420 m2 (15 x 2,8). 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).
Casa em alvenaria (2 dQrm.)"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, I 04 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interim()veisnetuno.com.brl.imoveis·sc.com.br

'Fone:
311-211,1

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

Çjarc!en� jrowers:
RESIDENCE

Locnlização do Prédio: Rita Leopoldo Mahnke,
Perto do Clube Beim Rio,

70 meses para pagar,
R$ 15.000,00 en trada :"

saldo di re to da COIl.... tru tora :,'

Lazer:

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

Prédio:

Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna cf ambiente de descanso,
Salão de festas cfchurrasq. e bar, Horne 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. Marecual. Deodoro da Fonseca, 972
Royal Bnrg Ceuter - ]rlmgl/lí do 5111- se

CONSTRU.
"Inovando Conceitos de ViCIa"
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R. WALDEMAR RAU

Universidade

• Fácil acesso

• Quiosque com churrasqueira
FINANCIAMENTO EMPREENDIMENTO

«%
............·5·0-..-... - • 2 e 3 dormitõrios

• Garagem coberta

CAIXA
C/lJAA ECO��ÔMICA FEDERAL

• Totalmente funcional

unuur.tepe tf t.cnm.nr �
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Aluguel ítEf 7002 � NQVÂ BRASíliA. .

VENÂNCIO DA SilVA PORTO· ALUGA Ii",
SALASCOMERClAIS 70 M2. R$ 350,Oq

REF 9076 � JGUÁ ESQUERDO � R:
JOÃO JANUÁRIO AYROSO . GALPÃO 100

M2, 1 BANHEIRO, R$ 550,00

REF 1115 - CENTRO

REF 2418· BARRA RIO CERRO - R: BERTHA WEEGE,
2340 - CASAALV 150 M2,4 DORM, BANH, GARAGEM
MAIS LANCHONETE COM 100 M2 TODA EQUIPADA
EM FUNCIONAMENTO, COM EXCELENTE
FATURAMENTO. TERRENO 800 M2. RS 95.000,00

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

REF 2411 • JGUÁ ESQUERDO - R: BAHIA, 103·
COM DUAS CASAS EM ALV, SENDO UMA COM 130M2, [
OlITRACOM 56 M2. TERRENO 800M2. RS85.000,00

REF 2416 - VILA RAU - R: PREfEITO JOSE BAUER -

CASA MISTA 84 M2, 3 DORM, BANH, GARAREM.
TERRENO 412 M2. RS 18.000,00

: PRESo EPITACIO PESSOA, 111 . ED. JARAGU
APTO Cf 1 SUíTE, 2 DORM, DEP. EMPREGAD
ARAGEM. R$ 770.000,00. FICAM MÓVEl
BunDOS COZINHA,LAVAND, E DORMITÓRIO

REF 2405 - BARRA RIO CERRO - R: MARCOS
REF 2393 _ TlFA MARTINS _ R: JOSE NARLOCH,VALDIR GIROLLA, 450 - CASA ALV 140 M2, 1 SUíTE, 1482-CASAALV139M2, I SUÍTE, 2 DORM, BANHSOCIA�1 DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO 1600 M2.
GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00RS 140.000,00

REF 3243 - BARRA RIO MOLHA - R: WALTER
MARQUARDT - TERRENO 360 M2. RS 22.000,00

REF ,

SOBRADO A1.V, 550 Mi, PISO INFERIOR UMA RESIDENOA C/ 1

SUÍTE, 2 DORM., BANH, DEMAIS DEP; E UMA SAlA COMERCIAL
COM 152M2. PISO SUP. 2 sUÍTES, 2 DORM, BIBUOTECA, GARAGEM
E DEMAIS DEP. R$260.000,00

REF2413 -JGUA ESQUERDO -R:ANTONIO
J. MACEDO - LTO. CAMPO SAMPIERO 11- LOTE 52 REF 2170 - VILA LENII - R: JAIME GADOTTl,
. SOBRADO ALV 220 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, BANH, 774 _ SOBRADO ALV, 4 DORM, 2 BANH, GARAGEM.GARAGEM. TERRENO 532 M2. RS 130.000,00 TERRENO 450 M2. RS 110.000,00

SOBRADO ALV 287 M2. 1 SUíTE (j CLOSET, 2 DORM, REF1ll8-CENTRO- R: MAL DEODORO DA FONSECA-

SACADA, 2 BANH, GARAGEM 3 CARROS 330 M2. RS EDMONTECARLOS-APTO 140M2 PRIVATIVA, 1 sUÍTE,
180.000,00 aceita apto até RS 130.000,00 2 DORM, BANH. SOClA� SACADA COM CHURRASQ.,

BANH, GARAGEM 2 CARROS.RS120.000,00

REF 1105 - CENTRO R: MAL. DEODORA DA FONSECA
- ED DOMINGOS CHIODINI - APTO 395,71 M2 REF2420 AMIZADE R:ORESTETEOLA, 151 2CASASALV' REF 3111 _ SA-O LUIS - R'. EDSON CARLOS
PRIVATIVA, 1 SUíTE, 2 DORM, BANH SOCIA� LAVABO,

.

- - "

.

REF3210-JGUÁ ESQUERDO-R: JOÃO CARLOS

SACADAS, GARAGEM 2 CARROS. RS 320.000,00 �:���:::��=��.:':' STEIN - TERRENO 457,42 M2. 'RS 35.000,00 GERENT - TERRENO 323 M2. RS 18.000,00

REF 30 17 - 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

REF3242 - JGuÁ ESQUERDO - R: 254 - ANGELO REF 3224 - CHICO PAULA - R: LATERALJOSE
SPÉZIA - TERRENO COM 8.210,60 M2. RS POMIANOWSKI - TERRENO 400 W. RS
110.000,00 26.000,00

REF 2385 - CHICO DE PAULA - LTO. CORUPÁ - R: 462

REF3007 - VILA RAU- LTO ESIO ENKE - TERRENO SEM NOME - LOTE 13 - CASA ALV, 100 M2, 3 DORM,
326 M2, RS 19.000,00 BANH, GARGEM. TERRENO 378 M2. RS 55.000,00

,.., r:;�- .:'.:�

REF 2419: AMIZADE - R: HENRIQUE BEHLlNG, 44-
'CASA ALV, 1 SUíTE, 1 DORM, BANH + EDíCULA 60 M2 REF 2310 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA

, BANH, DEPOSITO. GARAGEM. RS 8p.000,OO WEEGE - TERRENO 11 00m2. RS 50.000,00

ii'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Exp. Gumercindo da Silva, 119 - Centro Jaraguá do Sul

275-0606

GOMES
...

ELETROMOVEIS

Agosto é
deAniversário
Condições super facilitadas e descontos

especiais nas compras à vista.

Cozinhas e dormitórios
planejados em 10 vezes sem entrada.

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

Ed. Aléssio Berri-
Centro - I suíte + 2 dorm. (206m2).
R$ 75.000,00 + pare. pelo Cub

Chácara - Schroeder I. cl II

morgos. casa 3 qtos + dep., lagoa,
choupana, pomar. R$ 48.000,00

Chácara - Schroeder I, cl 12,80
morgos, casa 2qtos + dep., lagoa,

cercada. R$ 50.000,00

,----- -------------�-----��----------�----------------------------1
j

Sua ralllflla trrereoo UIll lar aqui

��::VEN[;Al�tosiVA�-=s; 1:_��75�"'-<v..?"

Vendas facilitadas,
financiamento próprio.

EM FASE DE CONCLUSÃO NOS BAIRROS JOÃO PESSOA E ESTRADA NOVA, TAMBÉM COM ENTRADA E SALDO EM
60 MESES.

127 - Barra - Casa de alv. cf suíte
+ 2 qtos., 230m2. Lot. Papp.

R$ 145.000,00 \

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• Apartamentos com um dormitório (suíte)
• Cozinha com churrasqueira; lavanderia, estar e garagem
• Área privativa aproximada de 40 m2

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.

CRECI643·j

Compra • Vende • Aluga • Administra
"

lançam O primeiro LOFT de Jaraguá do Sul

AMETISTA
�,m,���'�@''''':rfi':--t�Rx_":w-€'''�'·�S-'�'l'·;a'''",'''''''"'''gWF'''''�'n'-.�-�&'''':�:::-g-=-==� � � W J m � �., 'W'" m,;. J W < w .m ... W<S"i.·."'.""«:S�:;;;:�"""

� ..mI m mmw: fu. _"" m;;, "" -*""iim&\!lliM.w..\S.,,,m::zw:

• Localização central
• Não é Hotel
• Salão de Festas
• Fitness (opcional)
• Com aquela taxa de condomínio que você sempre sonhou

í� SIS'[I�)ll\
1))� CONDOMÍNIO

Futuro Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Rua Ouintino Bocaiúva, 64 - Tel. 372-0657 /371-0696

e-mail: futuroemp@uol.com.br
CRECI 8469 - Jaraguá do Sul, se

Chalé Imobiliária Ltda.
Rua Reinaldo Rau, 58 - Tel. 371-1500

Plantão 9975-1500
CREeI 643-J - Jaraguá do Sul, se

, ''''I''

"

Líder ijle rnerceuio era edifícios CODt 7 an4ares '��it
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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6021 - São Luis - Sala
comercial cl 190,00m2 - bwc -

estrutura pi 02 pavimentos -

R$84.000,OO

Ret. 5264 - Amizade

Lot. Blumêngarten II -

Casa, alv. em fase final
de construção cf

138,22m2 - suíte + 02
dorm - Terreno cf

346,50m2 (14 x 24,75)
- R$89.000,00

CLASSI

Creci 1749-J

CORREIO DO POVO 11

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

-e-meit: itaivan@itaivan.com.br

REPRESENTAÇÕES IMOBIUARIAS LlDA.

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

TERRENOS
2482 - Lot. Blumengarten II - Lotes cf 334,13m2 - R$23.500,00
2483 - Lot. Bella Vista - Lotes cf 378J5m2 - R$28.000,00
2516 - Lot. Versalhes II - cf 644,OOm2 - R$36.000,00
2527 - Champagnat - cf 672,OOm2 - R$58.000,00
2497 - Barra - Lot. Siewerdt - ef318,50m2 - R$21.000,00
2504 - Barra - Lot. Dona Verônica - cf 360,OOm2 - R$20.000,00

'

2519 - Barra - cf 767,00m2 - R$36.000,OO
2447 - Rio Molha - cf 103.749,OOm2 - R$70.000,00
2362 - Nereu - BR 280 - cf 400.000,00m2 - Negociável
2496 - Centro - cf 1.218,87m2 - R$370.000,00
2502 - Centro - cf 512,10m2 - R$65.000,00
2505 - Centro - cf 637,50m2 - R$135.000,00
2530 - Centro - cf 1. 778,00m2 - R$48.000,00
2517 - Czerniewiez - cf 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$5�.000,00
2534 - Jardim. São Luís - cf 325,OOm2 - R$23.000,00 (Caie)
2532 - Lot. Casa Nova - cf 336J6m2 - R$12.000,OO
2533 - Lot. Miranda - cf 325,OOm2 - R$13.800,00
2515 - Rio da Luz I - cf 7.925,00m2 - R$140.000,00
2526 - Vila Lalau - cf 13.110,OOm2 - R$160.000,00
2535 - Lot. Renascença - cf 581,OOm2 - R$32.000,00
2539 - Lot. Bluemngarten II - esq. cf 461,85m2 - R$ 25.500,00
2538 - Lot. Versalhes II - cf 474,58m2 - R$ 35.000,00
2540 - Centro - cf 833m2 - comi (próx. Kolhbaeh) - R$ 98.000,00
2541 - Jaraguá Esq. - LDt Campo Sampiero - cf 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 cf 392 00m2 - R 25.000 00

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

cozinha cl móveis - playground - Terreno
cl 1.859,08m2 - R$136.000,00 ou
R$70.000,00 entrada + SD

. ;Wi:,·;.\�t}� ,

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

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

�'-'

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

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

Ret. 4342 - Amizade - Ed. Res.
Amizade - apto cl 03 dorrn - bwc -

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

R$291,00 ao mês

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

163,00m2 - suíte + 02 dorm - bwc -

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

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

Terreno cl 826,00m2 - Negociável

Ret 4353 -

Centro - Ed.
Res. Arion -

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

R$115.000,OO

Ret. 5345 - Vila Baependi - Casa alv.

cl 228,00m2 - suíte + 02 dorm - bwc
- cozinha e lavanderia cl móveis -

Terreno cl 310,00m2 - R$138.000,00
aceita apto no centro

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

- suíte + 02 dorm - 02 bwc -

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

R$127.000,00

Ret. 7021- Jaraguá Esquerdo - Imóvel
comercial e Industrial - galpões cl
1.700,00m2 + casa alv. cl 200,00m2
- Terreno cl aproximadamente
8.272,00m2 - Negociável

Ret. 5348 - Barra Velha - Centro -

Sobrado cl 203,40m2 - suíte + 03
dorm - 02 bwc - cozinha cl armários

Terreno cl 350,00m2
R$148.000,00 - 130m do mar - semi
mobiliada

Ret 4349 -

Centro - Ed.
C a t ar i n a

Ersching - Apto
Cobertu ra cl
302,90m2 -

04 suítes -

bwc - dep.
empregada cl
bwc - piscina
Negociável

Ret. 2546 - Centro - Terreno cl
252,00m2 (12,5 x 20) - R$52.000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COO 359 - LALAU - SOBRADO com 1 suite, 3 quartos, cep: de
empregada, sala, copa, cozinha, lavanderia. banheiro, lavabo,
garagem - Valor RS 110.000,00

I

COO 360 - CENTRO - RESIDENCIA com 3 quartos, 2 banheiros, sala,

CaD 019 - FIGUEIRA - RESIDENCIA em alvenaria medindo 141,OOm2
- 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro. garagem, área
de festas � Valor R$ 55.000,00

COO 027 ., LENZI - RESIOENCIA em alvenaria coma quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia. 2 banheiros, gar�gem - Valor RS 60.000,00

·

CaD 063 - NOVA BRASILlA - RESIDENCIA em alvenaria com 1
surte, 2 quartos, 2 salas, copa/cozinha, lavanderia, 2 banheiros,
terraço, garagem, sala comercial - Valor RS ·100.000,00

COO 113 - VILA NOVA - RESIOENCIA em alvenaria - 1 suite, 3
quartos, 3 banheiros, 3 salas, copa/cozinha, lavanderia, 2 vagas de
garagem, dispensa, escritório - Valor R$ 130.000,00

CaD 117 - LENZI - TERRENO COMERCIAL de esquina medindo
2.716,OOm2 - com 65 metros de 'frente para a rua Venâncio da Silva
Porto - Valor �$ 180.000,00

CaD 131 - VILA NOVA - RESIDENCIA em alvenaria próximo ao

FORUM medindo 235,OOm2 - 3 quartos, 3 banheiro, sala, escritório,
cozinha, lavanderia, garagem, área de festas com churrasqueira -

Valor R$ 120.000,00

CaD 134 - LENZI- TERRENO de esquina medindo 442,2Bm2 - Valor
R$ 17,500,00

CaD 157 - VILA NOVA· RESIDENCIA em alvenaria medindo 191,oom2
- 1 suite, 2 quartos, demais dependências, ficam moveis embutidos
- Valor R$ 130.000,00

'

COO 208 - LENZI - PONTO - Locadora de vfdeo completa em

funcionamento, locação de, games - Valor R$ 20.000,00

CaD 216 - FIGUEIRA - TERRENO INDUSTRIAL - área de terramedindo
· 17.000,00m2 ideal para qualquer tipo de industria ou comercio na Rua
José Teodoro Ribeiro - Valor R$ 300.000,00

CaD 230 - CENTRO - TERRENO COMERCIAL no centro da cidade
medindo 1.300,oom2 - Valor R$ 350.000,00

COO 269 - BARRA - SOBRADO com 1 suite, 3 quartos, sala intima,
sala, copa, cozinha, 2 banheiros, escritório, dispensa, lavanderia,
dep. de empregada, área de festas, aquecimento a gás, 3 garagj3ns,
muros de pedras, calçamento interno, massa corrida - Valor R$
100,000,00 ürcce-ee)

.�

CaD 260 - RAU - TERRENO medindo 450,oom2 - próximo à faculdade
- pronto para construir - Valor R$ 32.000,00

CaD 281 - GUARAMIRIM - CHÁCARA medindó 53.000,oom2 - área
de festas com churrasqueira e piscina Próximo a FAMEG - Valor R$
120.000,00

CaD 297 - ARAQUARI - FAZENDA PARA CRIAÇÃO DE GAOO -

totalmente formada com todas as benfeitorias prontas e pastagem -

medindo 15.580.000,00m2 totalmente cercada - Valor R$
4.500.000,00

COO 302 - ANA PAULA - ReSidência em alvenaria com 3 quartos na
Rua José Narloch - Valor R$ 35.bOO,OO

COO 305 - RAU - Condomlnio Renascença - RESloENCIA nova
de esquina em alvenaria medindo 164,OOm2 - 1 suite, 2 quartos,
sala em 2 ambientes, cozinha, lavanderia, banheiro, 2 vagas de
garagem, área de testas, encanamento para aquecimento - Valor
R$ 98.000,00

·

COD312-SÃO LUIZ-GALPÃO· 2 Galpões, 5 banhares, apartamento,
garagem, escritório, 2 salas - Valor R$ 150.000,00

CaD 313 - NEREU - AUTODROMO DE JARAGUÁ DO SUL - Área
total medindo 232.307,OOm2 - pista profissional de corrida na terra
galpões - apartamento' - portaria - Valor R$ 350.000,00

CaD 315 - JOÃO PESSOA - ÁREA DE TERRA medindo 4.55B.55m2
- com 37,50m de frente para o Rodovia - Ao lado do Motel Mistérios
- Valor R$ 150.000,00

CaD 319 - SERRA DE POMERODE - CHACARA - Medindo
139.314,OOm2 - com residência com suite rústica - 2 lagoas - rio
com cachoeiras - 4.000 palmeiras real de 3 anos - 1.000 eucaliptos
de 20 anos - rancho - galpão - Valor R$ 100.000,00

CaD 322 - NOVA BRASILlA - RESIDENCIA 1 suite, 3 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, escritório - Valor R$
120,000,00

CaD 324 - MOLHA - CHÁCARA - medindo 3.5oo,ooM2 -A cinco
minutos do centro com ruas 100% asfaltadas - área toda escriturada
- 21agoas com peixes - rancho - jardim - portão ejetrônlco-, residência
com 4 quartos, sala. cozinha, garagem - terreno murado - pomar -

portão eletrôniCO - Valor R$ 120.000,00 - Acelta-ae outro Imóvel de
menor valor

CaD 325 - NOVA BRASILIA - RESIDENCIA • 1 suite, 5 quartos, 3
cozinhas, 2 lavanderias, 2 gara'gens, 3 dispensas, 2 salas, área de
festas - Valor R$ 120.000,00

CaD 327 - NEREU - RESIDENCIA em alvenaria medindo BO,OOm2
- 3 quartos. sala, copa. cozinha, lavanderia, banheiro, gatagem -

Valor A$ 25.000,QO

CaD 342 - CHICO DE PAULO· RESIDENCIA 4 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia. banheiro. garagem. área de festas, terreno
medindo 3.500,OOm2 - Valor R$ 110.000,00

COO 344 - FIGUEIRA - RESloENCIA em alvenaria, 1 suíte, 3 quartos"
2 banheiros, 2 salas. copa, cozinha, lavanderia, garagem - Valor R$'
96,000,00

CaD 345 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO novo, 1 suite com
closet e hidra. sala intima, sacada, 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas,
cozinha, lavanderia, área de festas, garagem - Valor R$ 120.000,00

CaD 348 - BARRA - RESIDENCIA 4 quartos, sala, copa, cozinha,
iavanoerta, banheiro, garagem - Valor R$ 60.000,00 ,

CaD 349 - LENZI - TERRENO COMERCIAL de esquina medindo
3.176,50m2 de frente para a rua Venâncio da Silva Porto - Próximo
a WEG I - Valor RS 75,000,00

CaD 350 - ÁGUA VERDE - TERRENO medindo 45B,OOm2 - em frente
ao Shopp Club - Valor RS 20,000,00

CaD 354 - NOVA BRASILlA - TERRENO medindo 800,OOm2 na rua
José Emmendoerter - Valor AS 50.000,00

copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 90.000,00

COD 362 - GUARAMIRIM -·SOBRADO com 1 sutte com hidra, 3 quartos,
2 saias, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, escritório, área de festas
- Valor R$130,OOO,OO

CaD 368 - LALAU - RESIDENCIA em alvenaria - 1 suite, 3 quartos, 2
banheiros, lavanderia, copa, cozinha -, Valor R$ 46.000,00

CaD 369 - PRAIA DE ITAJUBA - TERRENO medindo 3oo,oom2 - Valor R$
7,000,00

.

CaD 374 - BALNEARIOCAMBORIÚ - COBERTURA DUPLEX COM VISTA
PARA o MAR - Surte completa com sacada e vista para o mar, 3 quartos,
banheiro, lavabo, sala de estar, sala, de jantar, dep. de empregada com

banheiro, área de festas com churrasqueira e sacada - Valor R$ 220.000,00

CaD 375 - SCHROEDER - TERRENO medindo 3.750,OOm2 - atrás de
Marisol - Valor R$ 15.000,00

CaD 380 - CENTRO - COBERTURA DUPLEX COM PISCINA - totalmente
mobiliada, sune com closet e hldro, suite simples, 2 quartos, dep. de

empregada com banheiro, área de festas com piscina, 2 banheiros, lavabo,
2 vagas de garagem - NEGOCIAVEL

COO 385 - JARAGUA ESQUERDO - TERRENO na rua Bahia medindo
1.000,oom2 - Valor R$ 48,000,00

CaD 386 - BARRA· SOBRADO medindo 200,OOm2 - inacabado - 3
quartos, 2 banheiro, 2 sala, cozinha, iavanderta, garagem - Valor R$
75,000,00

CaD 392 - MANSO - CHÁCARA medindo 222.500,OOm2 com 250,OOm de
frente para a estrada geral - Valor RS 70.000,00

CaD 399 - MASSARANDUBA - POUSADA - apartamentos mobiliados,
cozinhas, restaurante, canchas de bocha, campo de futebol, lagoas,
estacionamento para 100 vefculos, piscinas, áreas de churrasqueiras -

Valor RS 400.000,00

CaD 400 - FIGUEIRA - TERRENO medindo aproximadamente 1.000,OOm2
- Valor R$ 20.000,00

CaD 406 - VILA NOVA - TERRENO COMERCIAL com 45,OOm de frente

para Ollvio Brugnago e 38,00m de frente para a 25 de Julho - Valor R$
250,000,00

COO 408 - TERRENO no loteamento Raios de Sol- Jaraguá 991- Valor RS
10,000,00

\

CaD 412 - FIGUEIRA - RESIDENCIA em alvenaria - 3 quartos, sala, copa,
dispensa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 110.000,00

f
COO 413 -SAM PIERO - S.OBRADO com 1 surte, 2 quarlos, 2 sacadas, 2
sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, espaço para piscina e

jardim - Valor RS 140.000,00

COO 419 - CZERNIEWICZ - RESloENCIA em alvenaria, 1 suite, 3 quartos,
sala, copa. cozinha, lavanderia, banheiro, dispensa, 2 vagas de garagem,
área de festas, escritório, dispensa, 'deposito - Valor R$ 85.000,00

COO 420 - FIGUEIRA - RESIDENCiAmedindo 20B,OOm2, 1 suite, 2 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 3 garagens - Valor R$ 95.000,00

COO 421 - TRES RIOS - CHACARA - Área de terra medindo
aproximadamente 320.000,oom2, contendo 31agoas com aproximadamente
8.oo0,OOm2 de lamina d'água divididos entre si, com varias espécies de

peixes, acesso em toda a área, galpão rústico medindo 900,00m2 de área
coberta, inacabado, residência em alvenaria medindo 440,00m2 também
inacabada, quiosque com churrasqueira na beira da lagoa principal, varias
nascentes dentro da propriedade com águas IImpidas e abundantes,
diversas árvores frutfferas nas margens das lagoas e adjacências, áreas
de preservação natural conservadas ecologicamente, 75% de área

aproveitável e em colinas, 20.000 pés de bananas proouzlndo, áreas de
montanhas de preservação permanentes, espaço para estacionamento já
na entrada da propriedade, local ideal para cavalgadas, trilhas ecológicas,
eco turismo, parque de lazer, distante 10 km do centro de Jaraguá do Sul

(aproximadamente 15 minutos), documentação totalmente liberada (área
rural), .

CaD 423 - JARAGUA ESQUERDO - 2 RESIDENCIAS com 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 75.000,00

CaD 424 - BARRA - TERRENO COMERCIAL com 16.40m para a rua

Ângela Rubini - Valor R$ 28.000,00
I

CaD 426 - BARRA - TERRENO COMERCIAL medindo'3.725,oom2· Valor
R$ 230,000,00

CaD 427 - LENZI - TERRENO COMERCIAL medindo 525,OOm2 com

residência mista e sala comercial _' Valor RS 80.000,00

COO 428 - CENTRO - TERRENO COMERCIAL de esquina medindo
942,00m2, na rua Epitácio Pessoa

CaD 429 - CENTRO - RESIDENCIAL OU COMERCIAL - Rua domingos da
Nova - ao lado da radio - Valor R$ 190.000,00

COO 430 -UBATUBA - TERRENO medindo 355,44m2 no loteamento Jardim
Morada do Sol - Valor R$ 15,000,00

CaD 431 - SÃO LUIZ - RESIDENCIA em alvenaria, 3 quartos, 2 banheiros,
sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem - Valor RS 50.000,00

COO 432 - CORUPA - RESIDENCIA em alvenaria, 4 quartos, 4 salas,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, garagem, área coberta - Valor R$ 80.000,00

CaD 435 - ANA PAULA - RESIDENCIA em alvenaria, 4 quartos, 2

salas, área de festas, garagem, cozinha, lavanderia, dispensa, 2

banheiros, escritório, área de serviço aberta, portão eletrônico - Valor
R$ 75,000,00

SÁBADO, 23 de agosto de 2003

CaD 450 - VILA LENZI - 2 RESIDENCIAS - 1 Residência mista com 5

quartos e 1 residência mista com 3 quartos - Valor R$ 65.000,00

COO 451 - FIGUEIRA - CHACARA - com residência rústica em alvenaria
com 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem, galpão.
2 lagoas com peixes, cachoeira, pontes, ruas internas, tnlhas, pomar,
documentos em ordem - medindo 15.000,00m2 - com asfalto até a entrada
- Valor R$ 210,000,00

COO 452 - BARRA - RESloENCIA em alvenaria faltando acabamento, 2

quartos. sala cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Va.lor RS 45.000,00

CaD 453 - CZERNIEWICZ - SOBRADO medindo 2B5,OOm2 - 1 suite, 3
quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2banheiros, 2 garagens - Valor

R$ 135,000,00

COO 454 - PRAIA OE PICARRAS - RESloENCIA em alvenaria - 1 surte,
2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 2 vagas de garagem,
área de festas, dependência de empregada - Valor R$ 150.000,00

CaD 455 - PRAIA DE ITAJUBA - LANCHONETE � instalação completa
para lanchonete na rua principal da praia - Valor R$ 25.000,00

CaD 457 - VILA NOVA - APARTAMENTO - 3 quartos, sala em dois ambientes
com sacada, cozinha. lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 55.000,00

COO 458 - CZERNIEWICZ - RESIDENCIA em alvenaria, 1 suite, 2 quartos,
sala em dois níveis, lavabo, banheiro, copa. lavanderia, 2 vagas de garagem
- Valor R$ 150.000,00

COO 459 - VILA NOVA - RESIDENCIA em alvenaria - 1 suite, 3 quartos,
2 salas, copa, cozinha mobiliada. lavanderia, 2 banheiros, 2 vagas de

garagem, píscína," área de festas com churrasqueira e sacada, dispensa,
dep. de empregada - Valor R$ 140.000,00

COO 460 - BARRA - RESloENCIA em alvenaria, 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - terreno todo murado - Valor RS 45.000,00

COO 462 - MOLHA - 3 RESloENCIAS - próximo à prefeitura - terreno
medindo 1.500,OOm2 - Valor R$ 120,000,00

COO 465 - CENTENÁRIO - RESIOENCIA em alvenaria medindo 250,OOm2,
1 suite, 2 quartos. 2 salas, copa/cozinha, lavanderia, 2 banheiros, garagem.
área de festas. dispensa, dependência - Valor R$ 120.000,00

COO 466 - CZERNIEWICZ - RESloENCIA em alvenaria, 1 suite, 2 quartos,
sala-copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 110.000,00

COO 467'- NEREU - RESloENCIA em alvenaria - 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 28.000,00

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

COO 469 - JARAGUA ESQUERDO - RESIDENCIA. em alvenaria, 1 suite,
2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, dispensa,
área de festas com churrasqueira - Valor R$ 85.000,00

CaD 470 • CZERNIEWICZ - SOBRADO COMERCIAL E RESIDENCIAL·
sata comercial medindo 11 0,00m2 + apto com 3 quartos, 3 banheiros, sala,
copa, cozinha, lavanderia, garagem - V:alor RS 170.000,00

COO 472 - NEREU - RESloENCIA em alvenaria, 1 suite, ,2 quartos, 2
banheiros, sala, copa, cozinha, dispensa, área de festas com churrasqueira,
dependência, jardim - Valor RS 100.000;00

COO 473 - CZERNIEWICZ - RESIOENCIA em alvenaria, 1 suite, 3 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, dispensa, escritório, área de
festas, ,garagem - Valor RS 95.000,00

CaD 474 _. VILA LALAU - 2 RESIDENCIAS MISTAS GERMINADAS -

terreno medindo aproximadamente 2.000,00m2 - Valor R$ 68.000,00

CaD 478 - CAMPO SAM PIERO - RESIDENCIA com 1 suite, 2 quartos,
sala. copa, cozinha, tavancerlá, banheiro, 2 garagens - Valor R$140.000,00

COO 479 - AMIZADE - RESIDENCIA com 1 suite, 2 quartos, sala, cozinha.
lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 78.000,00

COO 480 - VILA NOVA - RESIDENCIA INACABADA, 1 suite, 2 quartos,
sala, copa, cozinha. lavanderia, banheiro, 2 garagens - Valor R$ 120.000,00

COO 5186 - CENTENÁRIO - área de terra medindo 3.00Q,00m2 na Rua
Joinville ... em frente a WEG 11 - Valor R$ 200.000,00

COO 5187 - BARRA - Residência medindo 164,OOm2 - 3 quartos, banheira,
sala, copa, cozinha, lavanderia, zqaranens + galpão'medindo 150,.00m2
- 3 galpões de madeira - Valor R$ 110.000,00

COO 5188·-ILHA DA FIGUEIRA - residência medindo 180,00m2 -1 suite,
2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor RS
75.000,00

COO 5189 - SÃO LUIZ - Residência mista - 3 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem, deposito - Valor R$ 32.000,00

CaD 5192 - CZERNIEWIZC - COMERCIAL E,RESIDENCIAL - Sobrado
medindo 313,14m2 com sala comercial pronta para panificadora,
apartamento com 3 quartos, 2 banheiros - Valor R$ 170.000,00

CaD 5200 - CZERNIEWCZ - TERRENO medindo 441,9Bm2 com 20,50m
de frente - próximo ao PAMA - Valor RS 40.000,00

CaD 5201 - SÃO LUIZ· VARiaS TERRENOS - medindo 33B,OOm2 com

valor a partir de R$ 25.000,00

COO 5202 - ILHA DA FIGUEIRA - Residência em alvenaria + 1 residência
em madeira _. Valor R$ 23.000,00

COO 5203 - ESTRADA NOVA - 2 APARTAMENTOS + 1 RESIDENCIA EM
ALVENARIA - Residência medindo 105,OOm2 3 quartos, sala, .copa,

���n�aq�:�t�������,b������: �a�:���iaá�e�a��rf��a�5�0�0�ggrtamentosCOO 436 - ANA PAUl.A - RESIDENCIA em alvenaria 3 quartos, 3 salas,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - falta terminar- Valor R$ 50.000,00 /

COO 5204 _ SANTO ANTÔNIO _ RESIOENCIA em alvenaria com 3 quartos,
COO 440 - TRES RIOS DO NORTE - RESIDENCIA em alvenaria com 5 sala. cozinha, lavanderia, banheiro - Valor RS 20.000,00
quartos, 2 sala, 2 cozinhas, 2 lavanderia, 2 banheiros, garagem - Valor R$
37.000,00

.

COO 444 - VILA NOVA - RESIDENCIA em madeira � Valor R$ 45,000,00

CaD 446 - CAMPOSAN PIERO - RESIDENCIA EM ALTO PADRÃO 364,OOM2
- 1 suite, 2 quartos, sala em dois ambientes, cozinha, lavanderia, área de

festas, adega, banheiro, lavabo, piscina; 2 vagas de garagem - Valor R$
230,000,00

COO 447 - VILA NOVA - RESloENCIA em alvenaria - 1 suite, 2 quartos,
2 sala, 2 banheiros, cozinha, lavanderiâ, área de festas, 2 vagas çe garagem
- Valor R$ 95.0000,00

CaD 448 - VILA NOVA - RESIDENCIA MOBILIADA - 1 suite mobiliada, 2
quartos, cozinha mobiliada, copa-sala, banheiro, área de festa, 2 vagas de

garagem lavanderia, dispensa - Valor R$ 90.000,00

coo 5205 - ILHA DA FIGUEIRA - RESloENCIA em madeira medindo
120,00m2 - 3 quartos, 2 salas, cozlnha.. lavanderia, banheiro, garagem,
rancho em alvenaria, terreno todo murado - Próximo ao centra - Valor R$
36.000,00

COO 5206 - RIO MOLHA (próximo a Prefeitura) - AESloENCIA em madeira
com 3 quartos - Valor R$ 28.000,00

COO 5207 - RIO MOLHA - RESloENCIA em madeira medindo 80,OOm2
com 2 quartos - Valor RS 24,000,00

CQo 5208 - ESTRADA NOVA - RESIDENCIA em alvenaria com 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, .qaraqem, terreno todo murado - Valor
RS 50,000,00

CaD 5209 - LOTEAMENTO OURO VERDE - RESIDENCIA em alvenaria

medindo 11 0,00m2 - 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro.
garagem - Valor RS 23.000,00

COO 5210 - CHAMPA'GNAT - RESIDENCIA em alvenaria medindo
187,00m2 -1 suite com cíoset, 2 quartos, sala em dois ambientas,
escritório, dispensa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 2 vagas de
garagem, área de festas com churrasqueira - Valor RS 150.000,00

COO 5211 - ANA PAULA - RESloENCIA em madeira medindo
80,00m2 - 3 quartos, sala, cozinha, copa, banheiro, lavanderia.
garagem, terreno murado - Valor RS 23.000,00

COO 5212 - VILA NOVA - TERRENO medindo 425,00rn2 - Valor
R$ 53,000,00

COO 5213 - CZEANIEWICZ - AESIOENCIA em alvenaria medindo
300,OOm2 - 1 suite, sala intima em 2 ambientes, 3 quartos, 2
salas, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 2 garagens, dispensa-
Valor R$ 85.000,00

.

Realizando seu sonho imobiliário
FONE/FAX (047) 275-2990

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

COO 5214 - AMIZADE - RESloENCIA em alvenaria medindo
130,00m2 - 4 quartos, sala, copa/cozinha, lavanderia, 2 banheiros,

I garagem, dispensa - Valor R$ 55.000,00

CaD 5215 - VILA NOVA - TERRENO medindo 1.5oo,OOm2 em

aclive com piscina natural e cachoeira pequena - Valor R$
25,000,00

COO 5216 - CENTRO - BAZAR E PAPELARIA - móveis estoque
e ponto - Valor RS 58.000,00

CaD 5217 - CZERNIEWICZ - RESIDENCIA E' GALPÃO -

residência medindo 175,00m2 + galpão medindo 240,00m2 - Valor

RS 180,000,00

COO 5218 - CZERNIEWICZ - RESIOENCIA faltando acabamento,
medindo 83,50m2 - 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banneíro
_ Valor R$ 60.000,00

f

CaD 5220 - MASSARANDUBA - MOTEL - WISKERIA - Rodovia
SC 413 (Guaramirim) - motel medindo 612,00m2 - wískena medindo
165,00m2 - Residência medindo 76,OOm2 - 10 quartos medindo

2BO,OOm2 - Valor RS 180.000,00

coo 5221 - ANA PAULA - RESloENCIA em madeira - 3 quartos,
sala. cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, terreno todo murado
- Valor R$17.000,00 + 20 X R$ 200,00 fixas

CaD 5223 - JARAGUA ESQUERDO - RESIDENCIA em madeira
- 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem -

Valor RS 30.000,00

CaD 5224 - SÃO LUIZ - SOBRADO medindo 212,OOm2 - 1 suite,
2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, dispensa,
garagem, sala comercial com, banheiro - Valor RS 110.000,00

COO 5226 .:.. CENTRO - BOUTIQUE - ponto e instalações - Valor

RS 13,000,00

COO 5227 - LOTEAMENTO MIRANDA - RESloENCIA em alvenaria
com lage inclinada, - 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia. banheiro
- Valor RS 30.000,00

CaD 5228 - VILA LENZI - RESIDENCIA medindo 200,OOm2 - 4

quartos, 2 sala. 2 banheiros, cozinha mobiliada, lavanderia,
dispensa, área de festas CQm banheiro, sala de jogos - terreno
medindo 3.767,00m2 - Valor R$ 95.000,00

OPORTUNIDADES

TERRENOS:·

Localizados ao lado do CAIC, medindo 12,50m x 26,50m, ao preço
de R$ 25.000,·00 -cada - Parcelamos.

Localizados a SOm. da UNEAJ, prontos para escritura como também
investimento' para um prédio, excelentes imóveis medidas de

14,00m x 37,74m, ao preço de R$ 35.000,00 - cada - Negociáveis

localizados no bairro Vila Nova, prontos para construir medindo

1.4,OOm. X 27,50m. ao preço de R$ 35.000,00 - cada - Negociáveis-

Rua José T. Ribeira frente em 45,00m. x 200,00m - excelente
imóvel lndusfrtal e comercia - R$ 400.000,00 - Negociável-

LOCalizado nos fundos da ABN com 14,00 x 28,50m. pronto para
construir. zona residencial - A$ 60.000,00 - negociável-

Localizados na rua Domingos Brugnago- vila nova, ao lado do

supermercado Breithaupt. com 14,00 x 27,00m, cada, preço R$
50.000,00 - cada.

Localizado no centro da cidade com 974,OOm2, frente em 20,OOm.
Excelente imóvel, localização fantástica - GRANDE
OPORTUNIDADE - Pronto para construir - R$ 780.000,00 - Aceita
se outro imóvel no negócio- Construa agora o seu próprio comércio
adquirindo esta barbada - SAIA DO ALUGUÉL - ESTAMOS LHE
ESPERANDO.

CASAS:·
t.eõeuzaoa na Rua 25 de julho (vila nova), construção de 1986,
com 200m2, 'mais edlcula de 60,OOm2, terreno com 7.000,00fTI2-
Zona mista - Valor negociável - R$ 250.000,00-

Localizada na Vila Nova, com excelente vista 220m2, terreno com

456,00m2 - R$ 110.000,00 - negociável- Excelente vista pára a

cidade.
'

Localizada na Vila Nova, com 180m2, terreno com 1.000m2, toda
cercada final de rua. excelente imóvel, vista parcial da cidade,
muito linda. R$ 100.000,00 - Super negociável.

Localizada no bairra São Luiz, com 200m2, área comercial no

primeiro pavimento, superior residencial, terreno com 14,00m x

28,00m. R$ 110.000,00 - aceita-se traca por supermercado ou

ponto comercial mais central-

Localizada no loteamento São Piera, Jaraguá esquerda, com

300m2, Adega, Garagens, Suftes, quartos, banheiros, disp-ensa,
salas, cozinha, lavanderia, excelente área de festas, piscina
com detalhes especiais, ótimo padrão R,$ 243.000,00-
negociável-

Localizada no bairro BOTAFOGO no Rio' de Janeiro -RJ.

:�����ltl������lr�a� dd��p�i���" c��I�����a�ozi��a'e��������
localização- Com preferência aceita-se troca com imóvel em

Jaraguá do sul-se-

Localizada no loteamento Miranda com 60m2, de laje, com

acabamento interno pronto, e externo a terminar, com 02 quartos,
sala, cozinha. copa, lavanderia, R$ 30.000,00 - troca-se, vende
se, etc.

Departamento Jurídico Deja Imóveis ,';·::�il,
Dr!!. Maisa R. de Moraes Inella - OAB 15940 - Telefone: (47) 275-0037. ."";
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CORREIO DO POVO 13

,( 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
"'" Segunda vaga de

garagem (opcional)
,( Sacada com churrasqueira

em aço rnox

,( Alto padrão de acabamento

,( Super Localização:
Rua Cabo Harry Hadlich -

lateral da Reincido Rau

,( Sem juros de bancos

../# Construção pelo Sistema
da Condomínio Fechado
a Preço de Custo

,( Projeto Flexível e Inteligente,
.

com arquitetura arrojada
,( Taxa de condomínio reduzida

(REeI 643·J

Compra • Vende • Aluga • Administra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.,,, Votorantim I finanças

Fiesta Street 02
Pick-up Corsa 1.6 01
Corsa 4p, 1.6, ac .. d.h 01
Honda NX 200 01
Gol Special, a.c. 00
VW 16 . 200 truck-baú 00
Parati GTI 16v 99
Ka 99
Honda CBX 200 Strada 99
Palio EL, cl ar 1.5 97
Blazer 2.2 97
Gol 1.0 compl. 97
Corsa Sedan, GL, 1.6 97
Palio EX 96
Gol! GL compl. 96
Escort Hobby 96
Escort L . Euro 94
MB 709 carroçeria 93

•

Chevette DL 91

Pampa 1.8
.

90
F·l000 89
Moto CB 450DX 88
MB 1313 truque e baú 83

prata
branco
branco

preta
branco G

branco
vermelho

prata
verde
bordô
branca
branco

branco
laranja
azul-

G
G
G
G
G
D
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
D
G
G
D
G

D

R$ 15.800,00
R$ 13.500,00
R$ 16.800,00
R$ 5.500,00
R$ 12:500,00
R$ 78.000,00
R$ 19.900,00
R$ 11.500,00
R$ 3.900,00
R$ 10.900,00
R$ 22.800,00
R$ 12.000,00
R$ 12.900,00
R$ 9.900,00
R$ 15.500,00
R$ 8.500,00
R$ 8.900,00
R$ 35.000,00
R$ 5.800,00
R$ 6.000,00
E# 19.800,00
R$ 3.500,00
R$ 45.000,00

azul
vermelho
vermelho
branco
verde
amarela
cinza
amarelo

Av. Waldemar Grubba • Jaragúâ do Sul· se

CELTA 2P

PALIO YANG

ESCORT Gl, COMPLETO
CORSA SEDAN

KAGl

MAREA WEEKEND ElX 2.0, 20V
CORSA SEDAN SUPER

ESCORTGl4P

TEMPRA SX 8V

CORSA SUPER 4p· TRAVAS E ALARME

VECTRA GlS + COURO

GOL CLl1.6

ESCORT HOBBY

GOL 1.0 I PlUS + RODAS

GOlF Gl COMPL. (·AR)
GOL CLl1.6

EsCORT Gl . TRIO' E DH

OMEGA GlS

BRANCO

VERDE

PRETO

PRATA

PRETO

CINZA

VERDE

VERDE

AZUL

VERDE

BRANCO

BRANCO

PRATA

PRATA

AZUL

AZUL

BORDO

VERDE

2001

2001

2000

2000

2000

1999

1999

1997

1997

1997

1997

1997

1996

1995

1995

1995

1994

1993

FIAT Tempra 96 Branco R$ 9.500,00
Palio ED, 2p 97 Branco R$ 9.700,00
Uno 4p 96 Prata R$ 9.000,00
PalioWeekend 98 Verde R$16.500,OO

VW GoI,4p 99 Branco R$13.200,OO
PassatAlemão, cornpl+AuL 95 Cinza R$17.800',OO
Gal MI 98 Branco" R$11.000,OO
.Gol MI 97 Vermelho R$10.500,OO
Saveiro 96 Branca R$ 9.000,00
logusCU 95 Prata R$ 8.900,00
Gol 83 Prata R$ 3.000,00
Voyage' 84 Branco R$ 2.500,00 /

GM Quantum CU 93 Cinza R$ 8.900,00
Pick-up Corsa 95 Grafite R$10.000,OO
Omega GlS 93 Grafite R$12.50O,OO
Kadett 92 Branco R$ 2.000,00
Quantum compl. 87 Verde R$ 4.500,00

FORD EscortHobby 95 Azul R$ 7.300,00
VeronaGlX 96 Azul R$ 9.700,00
Fiesta 96 Vinho R$ 9.500,00

RENAUlT Clio, -ar 01 Bordô R$ 16.500,00

;lJ:Ãv.\!prefêi.to:Wâtdêniàr'.Grilbâ:, 374'i,�ij"'âl'àgu'â; do .SUI.J

Vermelho

Branco

Branco

Prata
Cinza
Branco

VW

Vemnelho

Branco

; vermelho

FORD
Branca

FIAT

Vemnelho

Preto
branco

Bege
RENAULT

CI}� .B�}:O 16vcolllp.I.:, ., " ...... .. . .. , .... ". ��at.� .. "i.'i""';. 'i , ...",.", ..
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Uno Mille EP
MilleSmart

Uno1.5

98
97

96·
93
90

96

G

G
G

G.
G

G

Vectra GLS cornp.
Vectra GLS compl.
Corsa Super MPFI
Chevette DL
Kadett SL/E
Blaser

Gol Special
Gol Special
Go!16v

F-250 XLT compl.

Palio ED

02
99
98

G

G

99 D

98

96
01
88

G

G
G
A

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

F-250

Twister

CorsaWind

Astra

Kadett

Peugeout
Goll.01

Corsa

Uno

Uno

Tipo

Tempra
MonzaGLS

D-20 gabinada
BelinaGLX

03 prata
02 vermelha

99 branco

99 branco

97 cinza

97 verde meto

97 branco

96 branco

95 bordo

95 vermelho

95
\

branco

93 preto
92 cinza

89 bordô

89 bordo

c/ partida, 2º dono

2p
2.0 completo

c/opc,
303 NX, completo, 4p

cy opc,

4p, trio elétrico

4p, trio elétrico

compl.

compl.

compl.

cornpl.

álc., o.n., 1.6

Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar
Escort 1.6
Escort Hobby 1.6
Escort 1.8l
Escort Gl 1.6, a.q.
Escort Gl 1.6
Escort Gl 1.6 a.q., d.t.
Escort Perua 1.8, a.c., d.h., trava
Escort Gl 1.8 a.q. ,

F·l000, diesel, motor MWM, v.e.

Rua João Januário Ayrosol 65
371-5343 - (47) 99o.3�2936
Palio EX 1.0 I.t., d.t., a.c.
Palio EX 1.0 4p te, limp.
Uno Mille, limp. desemb.,
Tipo 1.6, compl.

Gal MI 1.0, 2p, compl.
Goll.0
Gol S, 1.8, álcool
Gol Plus 1.0

-

Apollol.8
GM

Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Sedan 1.0, alarme, t.e., a.q., d.t;
S·10 Deluxe, cornpl, _

Corsa Sedan Gl, 1.6, trio, alarme
Vectra GlS 2,2, cornpl., ar digital
Kadett.Sl, 1.8, álcool, Lt., d.t., a,q.

. ·D·20 compl,

Oakota pick-up 6cil. gas,
Corsa Wind, 4p
Titan
Gal MI 1.6, gas.
Corsa MpFI 1.6 gas.
Pick-up corsa GL
Kadett llght, 1.8, álc.
Escort hobby, gas,
GolCL

Gol ct, 1.6, gasolina
CBX 450, gasolina
Escort

Monza SlE, 1.8, compl.
Voyage 1.6 gas,
Fusca 1300
Fusca 1300, gasolina'

FIAT

vw

FORD

99
99
91
95

99
94
85
96
91

99
00
98
97
00
92
91

98
88
93
93
95
87
94
98
92
91

branco
branco
azul
preto

, branco
azul rnet.
bege
preto
azul met.

branco
cinza

I
I

verde met,
cinza
vermelho
verde

chumbo
azul me!.
bordô
cinza
cinza
dourado
cinza
prata
azul me!.
vermelho

99
99

R: Walter Mar uardt 2166

preto met.

branco

, .

neqocros
neste espaço!

98

97
roxa

vermelho
97 branco

bordô96

'94 bordo met.

94 bordô
91

89
89

prata
.. branco
azul

88
.

cinza

87 bege
82 cinza
78 branco

73 bege

SPORT CAR
FONE/FAX: 370-3021

Golf, 4p, a.c., O.h.

l.ogus, 2p, comp.
Gol, 2p, cornp.

Gol, 2p, básico

Uno, EP 4p compl. (-ar)

Uno, 4p, compl.

Kadett, 2p, com opc,

Escort, 2p, motor 1.0

Del Rey 2p. Gl

Goll.6 ale.

Chevettel:6 alc.

Fusca

95

94

97

96

96

96

95

95

89

86

84

83

azul

prata
bordo

bordo

azul

bordo

branco

bordo

branco

dourado

dourado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



372-0676

Gol 16V4p
GolMI
Corsa Sedan, 1.6
Corsa Super
Gol
Gol

F·1000
Elba
Escort
Santana cornpl. • ar

Escort
• Chevette

. Uno

GoI1.6, álcool
Corcel li 2p
Corcel I

99

\
97
97

97
93

92

91

89

88

87

87

86

85

85

80
72

R$13.500,00
R$ 9.600,00
R$12.500,00
R$ 9.300,00 .

R$ VOO,OO
R$ 6.400,00
R$ 26.000,00
R$ 4.000,00
R$ 4.500,00
R$ 4.500,00
R$ 4.000,00
R$ 3.500,00
R$ 3.300,00
R$ 3.500,00
R$ 2.000,00
R$ 220000

RuaWalter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

.4rduíno
Veículos

WILLIAM ueículos
FONE: (47) 374-1117 9975-0117
Rua Marechal Castelo Branco, 3549 . Centro· Schroeder

Escort L 1.6 Preto 91 R$ 6.500,00
Prêmio 1.5 Verde 91 R$ 5.000,00
Uno 1.0 Branco 97 R$ 9.500,00
Omega GL 2.0 4p Branco 94 R$ 13.000,00
Opala Diplomata 4p Bordo 91 R$ 9.900,00
Opala Diplomata 4p GNV Azul 92 R$ 12.500,00
Vectra GLS 2.0 4p Grafite 98 R$ 20.000,00
Uno 1.0 2p Bordo 96 R$ 7.900,00
Gol Gllll.0 4p Branco 00 R$ 15.500,00
Ford'K Dourado 00 R$ 7.000,00

+ 17 x R$ 353,00
Fiorino Furgão Branco 94 R$ 7.500,00
Gol Special Branco 02 R$ 12.500,00
Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 4.000,00
Corcel li Branco 81 R$ 2.800,00
Brasília Cinza 78 R$ 2.000,00
Uno 1.5R Azul 88 R$ 4.900,00
CG 125 Titan Vermelha 97 R$ 2.800,00
CG 12-5 Titan Vermelha 98 R$ 2.800,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.900,00
CG 125 Titan KS Prata 01 R$ 3.500,00
Today 125 Preta 91 R$ 1.900,00
CBX 200 Preta 01 R$ 5.000,00
XR 200 Branco 97 R$ 4.200,00
Bis 100 KS Vermelha 99 R$ 2.800,00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela. R 4.00000

311-0802 311-8281

Civic Completo 98/98 Prata

Fiesta 4P' ar q 98/98 Prata

Corsa Milleniun-- ve/te/des tr/ar qu/al 01/01 Prata

Astra GLS Completo 99/00 Cinza

Corsa secan Completo. 00/00 Branco

Corsa Super 4P [/desyar q/ tr 97/97 Branco

Parati 1.6 hmp/dea/ar/direção 00/01 Branco

Siena ELX Completo 01/01 Branco

Uno 4P Completo 95/95 Vermelho

Clio Sedan Completo / top 01/01 Vermelho

Kangoo Completo / top .01/01 Cinza

.
Clio RT 1.6 Completo / top 00/00 Branco

EXD.Antônio Carlos ferreira, 130 - centro - Jguá do Sul

IFI_IIA
V Vororantim I fin<J!1ças

Gol Special Branco 2000 R$ 12.500,00
Goll.0 Preto 1999 R$ 11.800,00
Corsa Super Sedan Azul 1999 R$ 13.800,00
Escort SW Cinza 1998 R$ 15.200,00
Kadett GLS Branco 1998 R$ 11.800,00
Palio 16v 4p compl. Cinza 1997 R$ 13.500,00
Pampa L 1.8 Prata 1997 R$ 9.300,00
Escort SW 16v Vermelho 1997 R$ 13.800,00
Laguna 2.0 Preto 1997 R$ 17.500,00
Palio EDX 4p Branco 1996 R$ 9.800,00
Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12.500,00
Corsa Wind Branco 1995 R$ 9.500,00
Gol GLI compl. Cinza 1995 R$ 10.500,00

"-

Monza GL, 4p, comp. Verde 1994 R$ 9.300,00
Escort L Prata 1994 R$ 8.800,00
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$ 6.800,00
Verona GLX compl. Azul 1991 R$ 6.500,00

'-0- .. '.". ", .-:

·'Cénte.l1árlo·

Astro Sedan GL 1.8, corCinza, ano 2000

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, travas e espelhos
elétricos, rodas de liga leve

Brava ELX 1.6 16V, cor Branca, ano 2000

Opcionais: ar conoícloncdo, direção hidráulica, trio elétrico

Golf 1.6 4p., cor Bege, ano 2001'

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, rodas
de liga leve

Corsa Hotch 1.0 4p:, cor Branco, ano 2003

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, CD

Gol16V 4p., cor Prata, ano 1999

Opcionais: ar quente, desembaçador, toca fitas

Uno Eletronic 4p., corAzul, ano 1996

Opcionais: limpador, desembaçador, vidros e travaselétricas

Corsa Sedan Super 16V, corCinza, ano 2000

Opcionais: arquente, desembaçador, direção hidráulica

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(47)378-1882
378-1891

Rua Roberto Zeidel, 451
Corupá-$C

CASA'J:"E":l
'Casas Pré-fabricadas,

!mi6fãl
: Joõe Januório Ayroso, nO 341 !
\�,'?r.?QIJ.��s.911�r�()�,!�,LJ,��()?lJl)

Rua WalterMarquardt, 2270

'Materiais pa,ra Construção•

Ferragens e Ferramentas
• MaterialDélrico

Rua João Franzner, 251·São luiz

TRATAMENTO E
conservação de pisos frios

o nosso mercado, encontramos inúmeros tipos de pisos: frios, quentes,etc. O que é isto?

Pisos quentes englobam o carpete e a madeira, pisos que "quardam" o calor. Os demais são

chamados pisos frios, como pedras, cerâmica, vinílicos, cimento etc.

Então, como e por quê tratar estes pisos?
O tratamento de pisos traz diversos benefícios, entre eles: melhorar a aparência, proteger a
superfície do piso, faci I itar a I impeza e mel horar a segurança.

Alguns tipos de pisos frios, como cerâmica vitrificada, mármore e granito polido, não têm

porosidade, então, não podem ser tratados com acabamentos acríl icos <tipo cêras auto

tráfego, ou auto brilho), a não ser que já estejam velhos ou desgastados com o uso.
'

Para estes tipos de piso, 0 melhor método é a limpeza diária com LIMPADOR MULTIUSO

diluição 1:30. Para os demais pisos, um processo moderno de tratamento se divide em três

fases:

rFRANZNER:
1 Materiais de Construção,

Materiais Elétricos
Hidráulicos - Ferragens ,
TIjolos - Telhas - (imenlo

'

TIntas e Vernizes
'

BONATTI
BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

.216-2000

FIGUEIRA
MATER,IAIS DE CONSTRUÇÃO

310-4508
310-4991 376-1597

376-0786
i Ruo Emílio Schulz, n? 40
L?<?<? bl,Ji;z �)c:JEt:l9LJ9.c:l(:>?1J1lIa Robeno DomaM, 491· CZeralewlcz Rua fellciaoo hrtolinlOi 1110· Bana do Rio Cem

•
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Instaladora Construindo o seu Sonho!

Elétrica 375·1183

o QUE VOCÊ PROCURA PARAI!.M
.

I

CONSTRUIR OU REFORMAR... I

1{1\.1..1..IJS

l'AGui····Qu·E·NTE·1
i VemJ11 ele aquecedores I
, .

I

i solares, fdétrifY'S e II gás i
!

1372-0705
,

i Rua João MarcaDo, I
.
ni° 255 - 51 02 - Centro I

\"��"�9!� ..cI�""�!! __ ,:,_"_�"Ç!

_......

11�;a1

Materiais de Construção
Ferragens- Eletrodomésticos

373-0001
Rua 28 de Agosto, 1515 • Guaramirim

,

•••ESTA AQUI!!! Comércio de Materiais
de Construção

373-0391
Rifa Estrada Bananal do S1I1, 100

Beira Rio - Guaramlm

��!.�IELHAS [GuliiIIConstrução I I

(4n 374-2200 ; . I
! R: Gustavo Gumz, nO 548 i

l�� �.!��.� :1��_«l�"��_1
.

'.. r-:=-.-I
NIC�CC81_1 sMicanMatenazs de Construçao MAT. DE CONSl'RUÇÃo1

Av Mal. Castelo Branco, nº 3501
Centro· SCHROEDER

PAREY"
M:!terioí:: de CornlruooQ

Rua da Saudades, 300
Ce�tro • eorupá • se

(47) 375-1239

1 de novembro, 3567 �
Centro· Massaranduba I

",·�",*I:,::,.:.,:*:<<<&ii.:i:I'>;';iôl>$,,,�,�:;"\.<;;,.��i�

Av. Waldemar Gruhha, '55!!
Vila Latau - JaragulÍ do Sul

273-1532
Rua Dorval Marcetto, 80
Loteamento Firenzi Bairro
Chico de Paula - Jaraguá do Sul

Rua: Jaraguá; 50 • Centro

Corupá. -SC

Fone: 376-08971
9975-0131

275-3462
'

I
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CLASSI SÁBADO, 23 de agosto de 2003 ,18 CORREIO DO POVO

VENDE-SE _ c/ urgência, em

construção, c/ laje, telha, caibro e ripa.
R$16.000,00. 'Aceíta-se carro ou moto

no negócio. Tratar: 276-3353.

(proprietário)

VENDE-SE _ ótima, em alv., c/ 1 suíte,
2 qtos, ótimo localização, c/ bom

acabamento, pronta p/ morar.

Rnanciamento pela GEF. Tratar: 9997-
2020. Greei 7402Rua Max Doering - Czerniewicz

Preco: R$ 120.000,00

Ref 0004 Terreno com 10,880,00m2
VII� R�LI

I

Valor negociavel I
CASAS

I• Casa de madeira com 65m2 na Rua Arthur

Breithaupt, loteamento Firense. Lote 48. R$
15.0.0.0.,0.0. + 50.x R$ 330.,0.0.
• Casa de madeira com 35m2 na Rua Oscar Elhert,
loteamento Firense I. Lote 228. R$ 13.0.0.0.,0.0. +

I

42x R$ 285,0.0.
• Casa de alvenaria com 120.m2 na Rua José

Narloch, Ana Paula II. R$ 50..0.0.0.,0.0.
• Sobrado de alvenaria com 180.m2 na Rua José

Ncrloch, Ana Paula II. R$ 80..0.0.0.,0.0.
,

• Meia Água de madeira com '50.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$
140..0.0.0.;0.0.
• Meia Água de alvenaria na Barra, perto do

mercado Ouro Verde. R$ 25.0.0.0.,0.0.

VILA LALAU _ vende-se, mista, c/
136m', na R. Friedrich Wilhelm

Sonenholl, 370. R$50.000,00. Tratar:

372-1114 ou 9104-1089. (proprletárío)Ref 0001 casa em alvenaria com

100,00m2
Rua Abolicao - Vila Rau
Preco R$ 38.000,0.0 Ref 0.00.2 Terreno com 400.,0.011il2

Loteamento Piazera - Barra
Prece: R$ 22.0.0.0.,0.0.Ret. 0.0.0.3 casa com 150.,0.0m2, com 4

dorm.
Loteamento Souza - Tres Rios Do Norte
Prece: R$ 25.0.0.0,0.0

ALUGA-SE _ c/ 90m', 2 dorm.e demais

dependênclas , no Loteamento Ouro
Verde. R$250,00. Tratar: 9957-7545.Ref 0.0.10 Terreno com 44.40.0.,0.0m2

com 164,0.0. metros de frente
Rua Germano Wagner (prox. ao Portal)
Preco sob consulta

OPORTUNIDADE _ vende-se, no Gonj.
Habitacional Amizade, c/ 2 qtcs ,

R$23.000,00 + finane. da GEF. Tratar:
9993·1188.

Ref 0.0.05 casa com 200. ,00.m2
Rua Luiz Sartt 250. - Nereu Ramos
Preco: R$ 120.00.0.,Óo.

I
PROCURA-SE _ rapaz p/ dividir aluguel,
que já possua apto. Tratar: 9953-2345RefOo.0.6 casa com 90.,0.0.m2

Rua Ernesto Rodolfo Fritz Sohn 356 .:

Czernlewlcz
Preco: R$ 60._0.00.,00.

Terreno com 1.218,0.0.m2
Rua Expedicionario Antonio Càrlos
Ferreira

- Preco: R$ 26,5.0.00.,0.0.

PROCURA-SE _ moças p/ dividir apto
e que já possuam apto. Tratar: 371-
7931 c/ Keli.

SCHROEDER _ aluga-se, centro, c/ 3

suítes, dep. de empregada e cozo mob.

Valor a combinar. Tratar: 9133-3476.

Terreno com 282.0.00.,00.m2
na SR 280. Prox. a Petrobrás
Excelente para industrias
Preco: R$ 20.0._0.00,0.0.

Ref 0.00.8. Casa com 430.,0.0.rn2
Rua Expedicionario Antonio canos Ferreira
314
Preco: R$ 300..00.0.,00.

II
TERRENO

• Lotes no loteamento firense I. R$ 16.0.0.0.,0.0.
• Lotes no loteamento Campossampiero II, c/ 90.0.m2.
R$ 40..0.0.0.,0.0.
• Lotes no loteamento Campossampiero I, c/42Óm2.
R$ 25.0.0.0.,0.0. I

• Lo'te na Rua Waldemiro Schmidt, com 60.0.m2• R$
28.0.0.0.,0.0.

VENDE-SE _ no Ed. Royal Barg, c/ 3

dorm. sendo 1 suíte, sacada c/ ehur.,
eoz. mob. Entrada + pare. em 50 meses

direto c/ proprietário. Tratar: 275-

3070. Greei 8950.

Ref00.11 Sobrado com 130.,o.Om2
Rua Ana Zacko 234 - Barra
Preco: R$ 10.5.0.0.0.,0.0
Fone: 37116009975 2835

Apartamentos com 2 dorm. na Vila Nova
Preco: R$38.00.0,o.O
ou entrada + financ. direto com a

Construtora I
VILA NOVA _ vende-se, c/ 2 qtos, sala
e demais dependências. Pequena entro

+ pare. Tratar: 9957·6889.
Apartamento com 1 suite +2 dorm

Baependl
Prece: R$ 60..0.00.,0.0 II

VILA NOVA _ vende-se, no Res. Jardim

das Mercedes, 2 qtos, sala, eoz., bano

e área, de serviço. Tratar: 370-7316.

CONDOMíNIO FECHADO
• Lotes a partir de 190.m2 \

CONSÓRCIO I'MOBILIÁRIO ÁGUA VERDE _ vende-se, rua Paulo

Kramer, 371m', c/ escritura, próx.
Igreja São Judas. R$25.000;00. Tratar:
372-3922 ou 9122·4198 c/ Walter.

(escritura).

FIRENZE "
• Lotes a partir de 350.m2

ADEMILAR
�ij;:..!!:�'l't

Empreendimentos Imobiliários Ma"��MI�Av. Mal. Dedoro, 1179
. í\i1.1!!

tr371-1136 !!r.
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 Pomianowski. R$17.000,00.
Tratar: 370-6687. GUARAMIRIM _ vende-se, bairro (proprietário)

amizade, 15x25. R$8.000,00. Aceita-
se carro no ,negócio. Tratar: 373-3511. SANTA LUZIA _ vende-se. cf 430m2,

pronto p/ eonstr., c/ água, luz, esgoto
NOVA BRASíLIA _ vende-se, c/ 496m', e escritura. Valor a combinar. Vaiar' a

totalmente plano, rua asfaltada. Tratar: \ combinar. Tratar: 275-2335.
275-3070. Greei 8950.

COMPRA-SE _ mesmo em fase de

'desmembramento. Propostas no e-mail

teko@unerj.brCom parcelas a partir de R$ 199,44 você viabiliza
seu projeto de reforma, construção ou compra do
seu imóvel na cidade, praia ou campo.

CONDOMíNIO RENASCENSA _ vende

se, lote em rua asfaltada. Tratar: 275-

3070. Greei 8950

SANTA LUZIA _ vende-se. loteamento

Ger-anium, a 12km do centro de

Jaraguá, c/ escritura, total infra

estrutura, ponto de ônibus. 500m'.

R$9.000,00. A vista c/ desconto.

Aceita-se carro. Tratar: 372-1274 c/
Walmor.

,

PiÇARRAS '_ vende-se, situado na BR

101, c/ 23.000,OOm'. Tratar: 372-1395.
CORUPÂ _ vende-se, c/ 18.000m',
murado, c/ casa em alv., cf 9 cômodos,
centro, início da Bom Plant. Tratar: 375-

0340 c/ Wanderlei. (proprietária)

RIO MOLHA _ vende-se, c/ 969.480m',
escriturado. R$150,00. Aceita-se casa

ou apto no negócio. Tratar: 9112-5501.

Cartas de crédito de R$ 20.000,00 a R$ 120.000,00

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

Consulte-nos!

311-8814 Empreendimentos
Imobiliários Ltda

Rua Epitácio Pessoa, 415 - ]araguá do Sul
I
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SCHROEDER - vende-se, próx. a

malhas Marisol, área, de 4.850m2, cl
luz, água e dentro do período urbano.

R$18.500,00. Tratar: 371-63069.

SCHROEDER - vende-se, cl 450m2,
frente ao posto Mime, centro, ótimo

preço a vista ou em, condições. Tratar:
'370-2736.

SCHROEDER - vende-se, próx. a Soco

Catarinense, centro, ótimo ter., cl
2.080m2, pronto pi constr.

R$15.000,00. Aceita-se carro a partir
ano 95, até R$8.000,OO. Tratar: 371-
6069. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, no centro,

c/ 1.980m2, plano, pronto pi constr.,
c/ escritura. R$15.000,00. Aceita-se

carro a partir de 95, até R$8.000,00.
Tratar: 371-6069.

TERRENO - vende-se, próx. Wigando
Meyer. R$4.500,00 ou troca-se por
carro. Tratar: 273.-1343 cl An,dreia.
VENDE-SE - cl casa em 4x6 em Barra

do Sul, a 200mts da praia. R$7.000,00,
e assumir o restante das prestações
de R$240,00. 'Tratar: 371-7733 cl
Sandro.(pr,oprietário)

VENDE-5E - cl 2 casas de alv.

R$27.000,00. Tratar:275-1559.

Próxima ao Terminal Rodoviário de Jaraguá do Sul - Centro -

ESloque + Ponlo . RS 20.000,00
Local c/ grande fluxo de pessoas

Tratar: 370-9984 - 9101·9715 &/Márcia

PROCURA-SE - sala comercial pi
alugar. Tratar: 275-2550 cl Marivone.

PROCURA-SE - sala comercial pi
alugar. Tratar: 372-3464.

VENDE-5E - no centro. Valor a combinar.
Tratar: 011 6976-9448. (proprietário)

VENDE-SE - disque pizza, montada,
cornpt., cl forno a lenha. R$10.000,00.
Aceita-se carro. Tratar: 370-3279 a

"

noite.

VENDE-SE - restaurante e pizzaria,
super bem montado. Tratar: 370-3279
a noite.

VENDE-SE - padaria, na R. Dona

VENDE-SE - 15x30, no Lot. Versalles. Antônia; Nova Brasília. Valor a

R$36.000,00. Tratar: 370-6316 cl combinar. Tratar: 275-4130.

Beatriz.
,

VENDE-SE - instalações de mercado,
VENDE-SE - na rua da faculdade, cl pI retirar do local. Aceita-se carro no

530m2• Tratar: 372-1359 dia ou 274- negócio. Tratar: 376-2222 ou 9121-

8050 a noite. (proprietário) 3921.

VENDE-SE - comercial, condomínio

centro, cl 3.900m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-3070. Creci
8950.

VILA LALAU - vende-se, cl 640m2, R.

A.S. Dumont, 729, cl edícula nos

fundos. R$55.000,OO. Aceita-se carro

até R$10.000,00. Tratar: 370-1787.

(proprietário)

VILA LALAU ., vende-se, próx. a Soco

Vieirense, todo murado, cl luz e água.
n$25.000,DO. Tratar. 371-9069. (proprietário)

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

VENDE-SE - loja Royal Barg, ponto já
formado, cl mercadorias e mobiliário.
Defronte pi Marechal. Tratar: ·275-
3070. Creci 8950.

VENDE-SE - padaria,. compl., cl ótimo
ponto e clientela, na Ilha da Figueiro.
Tratar: 370-5767.

VENDE-5E - loja de calçados, na Vila
Lenzi. Trotar: 371-7636.

VENDE-SE - 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 o

6km do centro, acesso todo asfaltado.
Mini paraíso, cl todo intra-estrutura,
área cl 20.000m2, cl terreno pronto

TRABALHOS COM LAVA·JATO

Trabalhamos onde você precisar
(cidade, praia, sítio, etc... )

(47) 37()'7488 / 37().8870/ 9602-3735
Rua,:)osé f\ra�!;€!,. ?12 -VilaNova.:.Jaraguá d() §ul.: $(;,
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PrazeremH
atender'bem.A

371-8655 275-0452

at�isér'contempiado
- /

®Caraguá
371-4000

o melhor

Consórcio 'de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

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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Ropeiro cf 6 portas, 4 gavetas
<'

CLASSI SÁBADO, 23 de agosto de 2003

Toda linha deMóveis
em 6x si[uros cl cheque

Roupeiro cf 4 portas,
3 gavetas Moval

Cômoda
j

IIIGuaramirim � Rua 28 de Agosto, 1321 - Centro - Tel: 373-5112
Massaranduba - Rua 11 oe Novembro, 2681 - Centro- Tel: 379-1757 I
Blumenau - Rua Henrique Conrad, si 02 - em frente ao EESC - Tel: 378-1975 I

o__)

Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul
Av. Getúlio Vargas, 621 - Cx. Postal 138
89251-000 - Jaraguá do Sul - SC

Convite

A Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul

convida V. As para o almoço de confraternização pelo "Dia do

Corretor", onde estaremos homenageando o "CORRETOR AMIGO/
2003", Sr. Rolli Bruch.

LOCAL: Parque Aquático Krause

DATA: 30.08.2003

HORAS: 10 horas - início com o torneio de bocha em duplas,
com medalha para a dupla vencedora - Masculino e Feminino.
Obs: Inscrições a partir das 9:00 horas no local.

12 horas - Aperitivos
13 horas - Almoço Festivo

Confirmar presença até o dia 28.08.2003 pelos telefones 3.71-

8814 ou 370-6184.

Presidente AIJS - Oalma Salai

!empregosI
8153 - Consórcio União.

PRECISA-SE - mensalistas pI trabalhar
no horário das 13:00 as 21:00. Tratar:
372-3890.

1[11, �e��:���!Oe��::o� �o�e���:��:nc�:II na área de consórcios. salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

PRECISA·SE - senhoras pI revender

roupas de São Paulo. Tratar: 275-2979.

TELE-MARKETlNG - precisa-se cl
experiência na área de consórcio, cl
telefone em casa (trabalho domiciliar),
salário fixo + comissão. Tratar: 371- CASEIRO - cl experiência, procura chácara

Cozinha completa cf pia
branco I cerejeira Majoka

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.meganegocío2.kít.net ou pelos telefones (47) 9981-
6783 / (47) 387-1039 (após às 19:00 hrs)

ou sítio pi cuida" Tratar: 275-0400. Esquerdo cl Luiz Mauro.

ENFERMEIRA - se oferece pI OFEREÇO-ME - pi trabalhar como

trabalhar, particular, cl experiência em acompanhante, cl experiência e

sistema de plantão. Tratar: 371-3859. referência. Tratar: 275-1280 cl Ana.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

telefonista, recepcionista ou

vendedora. Tratar: 9992-5281 cl
Joicele.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar comi>
doméstica. Tratar: 9125-1117.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar cl tecido
plano em casa. Tenho facção. Tratar:
371-3830.OFEREÇO-ME - pi trabalhar como dama

de ccmparua. c/ experiência e

cu sande técnico em enfermagem.
Tratar: 371-2455 cl Alice.

PROCURA-SE - estágio na área de

arquitetura e urbanismo. Tratar: 371-
1847 ou 9102-8676 cl Ivanildo.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como

estampador, cl experiência, ajudante
de motorista ou auxiliar de pedreiro.
Tratar: 373-3787 ou 9993-1751.

Empresa de Jaragua
contrata Programador

DelphiOFEREÇO-ME - pi trabalhar como

dobradeira, revisora, cl experiência,
babá ou diarista. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cl Noel!.
Experiência mínima de

umano

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como

ajudante de motorista, servente,
montador de móveis, serralheiro,
serviços gerais. Tratar na R. Humberto

Bortolini, fundos n' 60, Jaraguá

Enviar Curriculum para
vagaprog@uol.com.br

Empresa de Tecnologia contrata
profissional de informática com

conhecimento em Linux. Possuir
carteira de habilitação.

Tratar: 370-4090 hor. comi.

veículo
ASTRA - vende-se, sedan, 2.0, às,
99, verm., compl., a.b., freio abs, teto
solar. Tratar: 370-0164.

ASTRA - vende-se, GLS, 01, verde,
16.000km, compl. R$26.800,00.
Tratar: 371-0036 ou 9602-0732.

CARAVAN - vende-se, comodoro,
rodas 15 de ôrnega, bancos de couro,
impecável. R$3.500,00. Tratar:

3.5d'0,00. Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510.

CORSA - vende-se, 1.0, 98/99, 4p,
prata, tr. elétr., alarme, ar quente,
desemb. Traseiro. Tratar: 9975-1630

cl Daniela.

CORSA - vende-se, sedan, millenium,
01, ar quente, tr. elétr., alarme. Tratar:
371-0993.

CORSA - vende-se, bordão 1.0, 95,
desemb. tras. e diant., ar quente e

frio, tr. elétr., alarme, película, som

automotivo. R$6.000,00· entro + 18x
R$292,00 ou R$10.000,00 a vista.
Tratar: 376-2206 cl 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 comp. + a.c. R$ 18.300,00.
Tratar: 9953-5541 (12:00 ou após
17:30)

KADETT - vende-se, 2.0, 97, gas.
R$10.300,00. Tratar: 9112-5501 cl
Rogério.

KADETT - vende-se, 93, prata, vidro,
trava, roda, gas. Tratar: 370-0164.

KADETT - GSI, compl., 90, em perfeito
estado, vende-se ou troca-se por carro

de menor vaiar. Tratar: 370-1906 ou

371-4916.

MONZA - vende-se, 85, bom estado,
álcool, 1.8. R$4.000,00. Tratar: 371-
3040 ou 9965-9920.

MONZA - vende-se, SL, 93, ale.

R$7.700,00. Tratar: 9112-5501 cl (

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$1.100,00. Tratar: 9957-7545.

CHEVETTE - vende-se, verde, 90,
74.000km. R$5.700,00. Tratar: 371-
0036 ou 9602-0732.

CORSA - vende-se, 1.0, 9.6.
R$9.200,00 + prest. 12x R$370,00.
Ou troca-se por pick-up até
R$7.500,00. Tratar: 376-3034 após
18:00 ou 9122-0272 cl Nilson.

CORSA - vende-se, 99, super, 4p,
compl. R$13.200,00. Tratar: 375-0561
cl Sérgio.

CORSA - vende-se, wind, 95, emplac,
até 04. R$9.300,00. Tratar: 275-1122
cl Plácido até 13:30.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(47) 370-0251

senac

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

s
'"

Motorola V120T
e Nokia 1220

No Pronto T

R$ 299,00
ou

1+4de R$ 59,80
Menu 100*

1+4de R$19,80 .�

i A vista R$ 99,00 I� c

� �

i Telpar agora também em JARAGUÁ DO SUL j
P (Antiga loja da Mexltel) �1I[1!111!' �/��;",,-,! �f!i.�'!�tJ!I0:l � CfJ�'!" .... 41-213-0888

E
8

Agenda de Cursos
PRÉ-REQUISITO PERíODO HORÁRIO VALOR' Inscrlçoes Critérios

CURSOS até! Valor Seleção
Ter conheeimento 1 + 1

Auto CAD de desenho 23/08 à 8h às 12h
R$140,00

22/08103 Ordem de

B,ásiCO 60h técnico mecânico 06/12/2003 sábados R$ 5,00 inscritos
e 1° orau

Técnico. em Ensino médio
1 + 23

Informática 7h30min às R$ 195,00 Teste
com hab. em completo ou 11h30min

redes" -

cursando o 2° ou
21 à 61

R$15,00 20108103

1560h
3° ano

Técnico em
Ensino médio

1 + 23
Informática

completo ou R$195,00 Teste
com hab. em

cu rsando o 2° ou Vespertino
R$15,00 20108/03

redes" -

3° ano 21 à 6'
1560h

Eletricidade de 6' série e idade
25/08 à 8h às

1 + 3
22/0812003 Ordem de

Automóveis - mínima de 14
28/11/2003 11h30min R$180,OO R$ 10,00 inscritos

240h anos

Modelagem 7h30min às 1+3 25108103
Conhecimento 26/08 à 11h30min Ordem de

Avançada -

básico de costura 27/11/03
R$ 105,00 R$10,00 inscritos

160h , 311, 51 e sábado

Ensino 1 + 2
Costura Fundamental e 27/08 à

R$ 70,00
26/08103 Teste

Industrial 160h Ter no mínimo 19/12/03
18h às 22h

R$10,00 ·26/08/03
16anos

Adesão da I 8h às 12h e 26/08/03Borracha a R$ 90,00 Ordem de
Metal e outros

29/08103 das 13h30min inscritos
substratos 8h

às 17h30min

Carteira Nacional
de habilitação 8, 8hàs12edas

1 + 1
C, Dou E, Ter21 18/10.à 13h às 17h 16/10/03 Teste

MOPP-40h
anos completos e 01/11/03 sábados e R$ 65,00 R$ 20,00 17/10/03

saber ler e domingos
interpretar texto

Rúa Isidoro Pedri, 263
Rio Molha - Jaraguá do sul/se
Site: www.sc.senaLbr
email: jaragua@senai-sc.ind.br

Sua grande chance de fazer os melhores cursos proflssicnalízantes do Brasil
e ser encemlnhado ao mercado do trabalho. CORRA, A HORA E ESSA!

Operador de Compullldor
INFO

Operador de telemarilllting
Telefonista e Recepcionista
Inglês - New Generation

Bannan

Capacitaçáp Profissional em
Rotinas AdministrativasWebdesigner
Capac�o Profissional

em VendasMonla9:em e Manutenção
de"Computadores Turismo e Hotelaria

Ir"
Microlins

�__

MM
__m_icr_��$ �

�_'_'oo__�_r_��_U_�_h__moo__o�__� _j
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Rogério.

MONZA - vende-se, 87, ótimo estado,
rodas 14. R$4.2bo,00. Tratar: 273-
6242 ou 9133-9510.

S-10 - vende-se, azul; 96/96, GNV.
Aceita-se moto ou carro de menor valor.
Tratar: 373·2545 cl Luis.

S-10 - vende-se, de luxe', 96, gas /
GNV. R$18.500,00. Tratar: 9112·5501
cl Rogério.

147- vende-se, 80, azul, bom. estado.
Tratar: 373-3787 ou 9993-1751

ELBA - vende-se, 93, verde. pequena
entr. + saldo financiado. Tratar: 9101-
3688.

FIORINO - vende-se, 94, furgão, 1000.
R$6.500,00. Tratar: 274-8412 ou 274-'

8550 hor, comI.

PALIO - vende-se, EDX, 4p, 96, cl
limp. e des. tras., única dona. Tratar:

276-0397 cl Simone ou Lourival.

PALIO - vende-se, wlng, 01, i.o.
R$5.000,00 entro + 23x R$400,00.
Aceita-se carro até R$2.000,OÓ. Tratar:
276-0605.

PRÊMIO vende-se, 87/88.
R$3.200,00. Tratar: 276-1007.

.

UNO - vende-se, ELX, 95, 4p, cornpl.,
a.c., alarme. Tratar: 376-1481 cl

.

Evandro.

UNO - vende-se, CSL, 93, 4p.
R$3.200,00 + 23x R$265,00. Tratar:
37Q.8043.

UNO' - vende-se, Eletronic, 94, cinza,
limp. tras., ar quente. R$6.500,00.
Tratar: 371-6056.

UNO - vende-se, eletronic, 94, cinza,
limp. tras., ar quente. R$6.500,00.
Aceita-se carro de menor vaiar. Tratar:
371·6056.

UNO - vence-se, verde met., 90/91.

Astra GLS, 2p
VectraGLS
VectraGLS
Blazer DLX Diesel
MonzaGL4p
Monza SUE, 2p,
Monza SUE 4p
MonzaSUE2p
Corsa 1.02p
Kadetll.8

GoITurbo4p
Gol 1.0, 16v,4p
GoIMI,1.0
GoICL,1.6
Goll.6CL
GolCL 1.6
Santana GLS 2p
VoyageCL 1.6
Fusca 1300

Fone: (47)
370-8622

00 Range,4p diesel 03
99 Versailles 2p 92
95

.
Verona4p 95

98 Escort XR 3 89
95 Escort 1.6 L 87
93 Escort Hobby 95
92 Escort Hobby 94
90
97 Palio 1.0, 4p 98
94 Palio 1. O, 2p 99

Palio 1.64p 97 _

01 Fiorino Furgão 99
99 Uno 1.0, 4p 96;
98 Tempra4p 95
89 BestaGS 01
88 Peuçeot 106 99
87 AudiA-31.8 98
92 pagerov6 95
89 Suzuki 1.° 2p 94
74 Jeep JPX Diesel." 95

Mazda Cabo Dupl. 94
CB40011 82

75
29

R$2.300,00 e assumir 25x R$202,00.
Tratar: 371-0462.

COURIER - vende-se, picku-up, 1.3,
98, a.c., d.h., vidro elétr., prot. de

caçamba e capota marítima.
R$12.900,00. Tratar: 9113-5840.

ESCORT - vende-se, XR3, 86.

R$3.500,00. Tratar: 273·6242 ou 9133-
9510.

ESCORT - vende-se, 87, inteiro, pneus
novos. R$4.500,00. Tratar: 9997-5557.

FORD KA - vende-se, 00, prata, limp.
tras. R$11.800,00. Tratar: 371-6056.

FORD KA - vende-se, GL, 00, prata.
limp. tras. R$11.800,00. Aceita-se carro
de menor vaiar. Tratar: 371-6056.

FIESTA - vende-se, 00, 4p, cornpl,
R$14.500,00. Aceita-se carro de menor

valor. Tratar: 273-1001.

PALIO - vende-se, EL, 1.5, 4p, 97,
compl.i ar, dir., alarme, vidro e tr. elétr.,
'IPVA 03 pgo. R$11.500,ÓG. Tratar: 371-
0508.ou 9117-0666 cl Danielle ou

Anderson.
.

PAMPA - vende-se, 94, cl 30.000km
oríg., cl manual e nota fiscal. Tratar:
276-0397.

VERSAILLES - vende-se, 94, prata,
compl., 4p, gas. Tratar: 370-0164 cl
Sergio ou Fernanda.

FUSCA - vende-se, 70. Valor a

combinar. Tratar: 372-0203 cl Luzia.

FUSCA - vende-se, 95, todo orlg.. cl
ap. de cd. R$6.000,00 + 9x R$.;L47,00
fixas. Tratar: 9979-0605.

FUSCA - vende-se, bco, 82. Valor a

combinar. Tratar: 911f·7436.

FUSCA' - vende-se, 82, Bco, 1300.

SÁBADO, 23 de agosto de 2003

�OTOS

(371-1970)
Compra - Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet skl

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

()
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GOL - vende-se, 93, 1.0, branco, lindo.
R$7.500,00, financio. A vista cl desc.
Aceita-se troca. Tratar: 9132-9695.

GOL - vende-se, 97/97, 1.0, verde
meto Tratar: 274-8'534 ou 9955-4945.

GOL - vende-se, 96, blues.

R$9.900,00. Tratar: 375-0561 cl
Sérgio.

GOL - vende-se, 87. R$2.000,00 entro
+ 23x R$287,00. Tratar: 9125;1117.

GOL - vende-se, special, 01/01, bco.
IPVA 03 pgo, R$12.200,00. Aceita-se

troca. Tratar: 370-4810 tarde.

GOL - vende-se, 90, alcool, grafite,
rodas esp., ótimo estado. R$5.500,00.
Tratar: 372-0391 ou 9965·8875.

GOL - vende-se, Cl., 93, gas., 1.6, cl
jogo de rodas. R$7.500,00. Tratar: 275-
3114.

,GOl- - vende-se, 1000, 96, desemb: e
limp. traseiro, película e aro 14".

'R$5.000,00. Tratar: 9123-3174 cl
Pedro.

GOL - vende-se, 00, 4p, 8v, 1.0,
branco, GIII. R$15.500,09. Tratar: 9132-
9695.

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, verde
perolisado, único dono, cl manual e

nota fiscal. R$12.500,00. Tratar: 275-
1204 ou, 9103·1611 cl Ricardo.

'

GOL - vende-se, special, verm., vidr.
verdes e som instai. R$12.500,00.
Aceita-se troca. Tratar: 370-4810 a

tarde.

GOL - vende-se, special, bco, IPVA 2003
pgo. R$12.200,00. Aceita-se troca.
Tratar: 370-4810 a tarde.

GOL - vende-se, 1000, 16v, 4p, 99, cl
som e alarme. R$12.000,00. Tratar:
370-0918.

GOL - vende-se, 1000, 96, quadrado,
super inteiro, verde perolizado.
R$7.800,00. Tratar: 275-3271 ou 9961-
3590.

,
.

GOLF - vende-se, 01/01, 1.6, compt.,
cI cd, cl GNV, bege. Tratar: 274-8534
ou 9955-4945.

KOMBI - vende-se, 95/95, gás, cl
cilindro de' 26m3, envidraçada, bca.
Tratar: 9101·4547 cl Saimar.

PARATI - vende-se, 89, GL, bege.
Tratar: 274-8534 ou 9955-4945.

PASSAT - vende-se, 96, cornpl., cinza

.rnet., excelente estado. R$16.500,00.
Tratar: 9975-0047 cl Fábio.

PASSAT - vende-se, 81, cl rodas

esportlvas, motor feito. Aceita-se moto

no negócio. R$2.000,00. Tratar: 370-
9201.
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COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (41) 334-5729

e

Rua Walter
..........IIiIIIIIiII...IIIIiIIfI...

• comparecer à.
Marquardt, 727 •

Rio Molha • clBarra do
dia 2718 às 16 hrs

BIZ - vende-se, mais, 03, cl part.
elétr. R$3.000,00 + assumir 17x

R$159,00. Tratar: 372-3812 cl Marcos.

BIZ - vende-se, Honda, 02, verm., cl
part., cl 7.000km, cl 3 mesesue

garantia. Tratar: 9135-7729.

CB 500 - vende-se, 99. R$10.500,00.
Tratar: 371-9616 cl Ilídio.

CG - v_ende-se, Titan, 00101/02, pouca
quilometragem. Aceita-se moto na

troca. Tratar: 9132-9695.

CG - vende-se, 84, revisada, ótimo
estado de' conservação, branca.

R$1.650,00 a vista. Tratar: 9903·0Ó06.

CG - vende-se, ES,. cl part. elétr. e

freio a disco, 01. R$3.800,00. Tratar:
376-1772.

CG - vende-se, Titan, 02, emplacada.
R$1.700,00 + pare. Tratar

COMPRA-SE - scooter ou biz. Tratar:
276-1101.

JOGGING - sundown, 55cc, capacete

Rede Renault. 183 Concessionárias 110 Brasil.

Dicave BLUMENAU
322·8800

CIJo AUTHENTIQUE
2 Portas 1.0 - 8 V
VIA INTERNET

SANTANA � vende-se, ct., 89, cl aro

de liga leve, porta mala elétr.,
impecável. R$5.500,00. Aceita-se carro

de menor vaiar. Tratar: 371-6238.

SAVEIRO - vende-se, Cl., 1.6, Mi, 99,
capota marítima, vidro e tr. elétr:,
alarme, a.c. R$15.500,00. Tratar: 376-
0270 ou 9992-4685 cl Nei.

SAVEIRO - vende-se ou troca-se, GL,
1.8, gas., 95, cornpl., cl ar, dir., vidr.,
tr. e retr. elétr., farol milha, cl prot.
caçamba, engate, lona, impecável.
R$11.800,00. Tratar: 9'975-1728.

SAVEIRO - vende-se,' 98, 1.6, gas.,
bca, ótimo estado. Tratar: 3(,5-2136.

SAVEIRO - vende-se, 02, único dono,
25.000km, GIII. R$18.000,00. Tratar:
9975-0047.

VOYAGE - vende-se, 92, preto, 4p,
d.h., trava, empt, R$4.000,00. Aceita
se carro + 38x R$130,00. Tratar: 9909-
2000.

cuo - vende-se, Hatch, 00, 1.6 RT,
prata, airbag duplo, d.h, a.c., CO

original, controle satélite de som, t.e.

5p, trava pi crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-8928.

l-200 - vende-se, cabine dupla, 95,
a.c., 4x4. R$ 30.000,00. Aceita-se carro

de menor valor no negócio. Tratar: (47)
9102-0009 �I Santiago.

RENAUlT - vende-se" 19rt, compl., 98,

ENTRADA +36 X

I TA J Aí
346·7400

Curriculum •

4 ptas, todo orlg. 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 preferência
financiado. Tratar: 372-0108.

AGRAlE - vende-se, 70000, 95.

R$25.000,00. Aceita-se troca por
caminhão de maior valor. Tratar: 370-
9072.

AGRAlE - vende-se, 90, pI trilha,
motor mexido. R$1.2,00,00 ou troca-se

por mato de construção. Tratar: 370-
9850 manha.

JOINVILLE
435-3700

JARAGUÁ DO SUL
370-6006

Vale do Itajaí e Litoral Norte - se

..

(1) Preço à vista; com IPI reduzido e Bonus de Fábrica inclusos, elou com o financiamento aqui proposto do Novo Renault Clio Authentique - 2 Portas 1.0- 8V 2003/2004, sem Air Bag Duplo e sem opcionais. Cor sólida. A Pintura
Metálica será acrescida ao preço do veículo. Preço á vista a partir de R$ 18.320,00 elou com o financiamento aqui proposto em 36 vezes de R$ 352,96 fixas. Oferta válida para aquisição dcs valculos durante a publicação
deste anúncio ou enquanto durarem os estoques. Para maiores informações, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte sua concessionária Renaul!. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados e ou

mencionados neste material publicitário são opcionais ou referem-se a versões Especificas. A Renault do Brasil reserva-se ao direito de alterar as especificações destes veículos sem prévio.aviso. Cintos de segurança em

conjunto comAir Bags,salvam vidas.

"I,j,�".. ',"RENAULT/ISÉU • REVISÃOPREÇOFECHADO � PEÇAS ORIGINAIS • PACOTEDEPEÇASINSTALADA$ I Consórcio Renault ,

, lado • ACESSÓRIOSExCLUSIVOS • RENAULrAsSISTANCEiiH

FIN)\NC:F.IRJ\

RENAULT

,'.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
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ótimo estado. Tratar: 275-1559. SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER
SCOOTER - vende-se, 97, modelo
Palio. R$700,00. Tratar: 9602-0734. 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.

TITAN - vende-se, KS, 00, prata, único
dono, Impecável. R$3.200,00. Tratar:
275-4098.

Agradece M.MK

diversos
SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 1h copo de água e dentro dele o número de

grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja perder. Não coloque
graões a mais, pois os quilos perdidos não serão recuperados. À noite beba

a água deixando os grãos de arroz, completando novamente com '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
conservaro mesmo copo. Não faça regime, pois a simpatia é infalível.

Publique na mesma semana.

APARELHO GINÁSTICA - vence-se, 9993-1751.
blcicleta ergométriea, cama de supino,
barras e pesos de ginãstiea. Tratar: CACHORRO - vende-se, filhote de eoeker.

9992-1506 el Mãreio. Tratar: 373-3787 ou 9993-1751 el Noeli

BALCÃO - vende-se, refrigerado, el CACHORRO - vende-se, poodle adulto.

visor, 2,20m. R$500,00. Tratar: 371- Tratar: 373·3787 ou 9993·1751 el Noeli
9981 ou 9975-1558. Agradece J.P.

CACHORRO - compra-se, piquinês,
filhote. Tratar: 371-6362.BANHEIRA - vende-se, de bebê, el

trocador. Tratar: 274-8620. SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER
CAPOTA -vende-se, de fibra, pI pickup
corsa. R$700,00. Tratar: 273-1001. 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.

BICICLETA - cornpta-se , importada,
antiga. Tratar: 371-6362.

CELULAR - vende-se, Motorolla, Tim,
el 2 meses de uso, prata. R$200,00.
Tratar: 373-0564 ou 9602-4808.

BINA - vende-se, aparelho. R$40,00.
Tratar: 376·3062 el .Elaine.

CACHORR'O - aeeita-se doação de poodle
ou pinteher, fêmea. Tratar: 371-8153.

CELULAR - compra-se LG. Tratar: 276-1!101.

CELULAR - vende-se, Nokia 8280,
vivo, el 2 capas, el caixa, garanto e

nbta fiscal. R$450,00. Tratar: 371-7278
ou 9125-9184 el Mabel.

CACHORRO - vende-se, filhote .de
basset, puro. Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751 el Noeli ou Solange.

Agradece J.M.K.
COLCHÃ!l - vende-se, de casal, marca

Kenko Pato, cl imã, medicinal. Valor a

combinar. Tratar: 371-4921 cl Marilene.

CACHORRO - 'vende-se, filhote de

pintcher n' 1. Tratar: 373-3787'ou 9993-
1751 cl Noeli

FILMADORA - vende-se, JVC GR·

SX867, suoer VHS-C' hiper zoam, digital
de 450x + acessórios. R$500,OO.
Tratar: 9905-5008.

COMPUTADOR - vende-se, IBM, 486,
driver C056r, 16mb· de memória ram,

driver de disquete, monitor ADO
colorido. Tratar: 372-0391.

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

(�
COMPRA-5E - parabólica cl controle.
Tratar: 275-1178 ou 372-8409 el Mãrcia.

CACHORRO - vende-se. pintcher,
adulta. R$40,00. Tratar: 373·3787 ou

elA �
Mo
COMPRA. VENDA· TROCA· FiNANCIA. CONSÓRCIO ACESSÓRIOS • OFICINAPEÇAS

_ 370..5999 2 370..9995

TABELA DE USADOS
SUNDOWN :WEB 03/03 VERMELHO
C-IOO BIZES 00/01 PRETA
CRYPTON TIOS E 98/98 AZUL
CRYPTON TIOS E 01101 VERMELHO
CG 125 KS 00/00 PRATA
CG 125 KS 01101 ,PRATA
CG 125 KS 01/02 VERMELHO
CG 125 KS 01/02 VERMELHO
YBRI25 K 01102 PRETA
INTRUDER 125 03/03 AZUL
CBX200 98/98 ROXA.
CBX200 99/99 VERMELHO
NX400 02/02 AZUL
ZX900 95/96 VERDE

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
. Rua: João Januárie Ayroso" 65 Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o almoço

o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



sÁBADO, 23 = agosto de 2003 CLASSI CORREIO DO POVO 25

QVigilância Eletrônica
QCircuito Fechado de TV

QControle de Acesso

HERBALIFE
Controle de Peso,

Ganho de Massa Muscular,
Muita Energia e Disposição.
www.hblbrasil.com/bemestar

Tratar: 47. 372-1072 ou 9975-4188

QRádio Comunicação
Qlnterfones
QVídeo Porteiro

FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS :
. MATERIAIS DE CONSUMO

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA

276-3417'

•

ricas

PREVINA-SE
Use Camisinha

VIVIANE LOIRA
a iniciante sa ieca

FERNANDA

Anuncie aqui!
371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE � fábrica de coxinhas e VIDEOGAME _ \�nde-se, Play Station 2,
risoles. Valor a combinar. Tratar: cl 10 cds, 2 controles, totalmente
371-4872 cl Marli após 15:00. destravado. R$ 850,00. Tratar: 376-2206. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, n2 :1.40 - Centro - Jaraguá do Sul

�---------------------------------------------------------_._-,

At.e�íê de Cost:ura
Teleione: 371-7828

(Pr®. c1fÚWUM'UJ/Krv)

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo:cl desconto em

folha si consulta SPC óu Serasa,
demais assalariados

empréstimos cl cheque Pré.
Também financiamos veículos.

Rua João Planischeck, 293, s/6.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

VENDEMOS E ALUGAMOS
rODA A LINHA DE

víoso G.AME$ ,CDS
E AceSSÓRlOS EM GERAL.

• PLAYSTATION 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
• OREAMCA5T .

* NINTENDO 64
• GAME BOYCOLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE héurio6l1a1!ndimeolo: segWldai seglllldim 1�:OO I!;n:�

flua: Bertha We�gue ,1087· Barra· Jaraguá do Sul· E·mail planetagáme�.2lll&r

one: 376-2206

FREEZER _ vende-se, Consul, 280L, VIDEOKE _ vende-se, Sega VKS 3.0, cl
bco. R$450,00. Tratar: 371-1970. câmera de éco, 2 microfones 11 Cds.

R$300,00. Tratar: 9975-D625 cl Maurício.
FREEZER _ vende-se. Tratar: 373-3787
ou 9993-1751 cl Noeli. VIDEOGAME _. vende-se, Play

Station cl 2 controles, 10 cds , 1

memory cardo R$ 300,00. Tratar:
376-2206.

.

IMPRESl?ORA _ vende-se, Lexmark,
Z53. R$200,00. Tratar: 371-8684.

Supermercado
Kazmierski

Promoções

PONTO'PISO

A MELHOR MARCA, A MELHOR ROUPA E O MENOR PREÇO.I

I
I Temos

JEANS: Calças, Bermudas, Saias, shorts •••
Malha: Blusas manga longa e curta,
blusinhas, casacos e calças de MOLETON .••

Tudo abaixo
do preço de
custo e

de fábrica
Atendimento

8:00h às ,18:30h
sI fechar pI o almoço

Fone: 312-1111 Rua Domingos Sanson, 62 (antiga fábrica Dalmar)�-�-----------------�-----------------------------------�---_Jo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SAUDE Bc INF

TRATAMENTO ORTODÔNTICO
do paciente adulto
Existe um grande número de adultos que procura se beneficiar dos

resultados do tratamento ortodôntico por razões estéticas, funcionais e

psicológicas, proporcionando-lhes melhora da auto-imagem e

consequentemente estabilidade emocional, sendo que alguns fatos

cooperam para atrai r a atenção destes pacientes que não real izaram a

terapia ortodôntica em outro momento, como a experiência dos

profissionais, os bons resultados obtidos e as inovações nós aparelhos, em
especial o advento da colagem di reta e o desenvolvimento de braquetes
estéticos. Por outro lado, dentre esses fatores que promovem rejeição ao

tratamento, pede-se citar a aparência antiestética dos braquetes, a

demora do tratamento, a dor e o desconforto.
O tratamento ortodôntico do paciente adulto é bastante complexo,

sendo necessário o conhecimento dos seus aspectos diferenciais em

relação ao tratamento convencional, para- que se realize o diagnóstico
preciso e plano de tratamento apropriado, a fim de se evitarem problemas
e de se atingirem os objetivos determinados. Essa terapia ortodôntica

pode ser limitada pela presença de distúrbios locais ou sistêmicos,
disfunções severas da ATM (Articulação Têrnporo-rnandlbular),
muti lações (perda de dentes permanentes), perdas ósseas alveolares,
inclinações ou migrações dentárias excessivas e reabsorções radiculares,
mas a idade do adulto não interfere no tratamento. Cabe ainda ressaltar a
maior valorlzação do tratamento multidisciplinar compreendendo as

especialidades da Ortodôntia e Ortopedia Facial, Periodontia, Prótese,
Implantodontia e Cirurgia Ortognática. Existem diferenças histológicas
relativas ao tratamento de adolescentes e adultos, sendo que nestes o osso'

alveolar é mais denso, mais bem organizado � menos vascularizado e, por
esta razão há uma maior demora inicial em resposta à aplicação da força
ortodôntica.
Em função de áreas de hialinização serem formadas mais facilmente

em adultos, recomenda-se utilizar baixos níveis de forças, principalmente
em situações de comprometimentoperiodontal.

I

A principal diferença no tratamento de adultos é a ausência de
crescimento e, assim, as alterações no perfil facial se restringem àquelas
causadas por movimentáção dentária, podendo-se obter me��ra na

postura labial, redução na concavidade da face, recuperação da dimensão
vertical e obtenção de um sorriso mais agradável. Todavia, para superar
uma discrepância esquelética que não pode ser tratada por camuflagem

A CIRURGIÕES
�DENTISTAS

Centro Auditivo
Audio ('('i?i ;�f,1)) 200m'"",,/
-> Aparelhos Auditivos

-> Micro-Canal cl Volume Automático
-> Audiômetros e Impedanciômetro

-> Moldes e Pilhas
-> Cabine Acústica

Odontologia preventiva estética e restauradora

Alfredo Guenther
(CRO 0380)

Fernado T, 0, Guenter
IManipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos mar/Ípulados

'(CRO 3452)

Guilherme Guenter-> Próteses e Drenos
(CRO 3978)

Fone: (47) 372-23.64
e-mail: audiozom@uol.com.br

Fone: 371-8298
Rua João Picolli, 110 - Centro

Av. Mat. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
e-mail afg9uenter@uol com br • Jaragua do Sul

Divulgação

Por: Dr. Neto, José A. Santos

ortodôntica, a cirurgia ortognática torna-se

necessária €, com seu auxílio, a capacidade de se
,

alterar a estética facial é praticamente ilimitada. O

protocolo para o atendimento clínico de pacientes
adultos, uma vez que são mais freqüentes e os

distúrbios periodontais e os problemas articulares,
bem como as discrepâncias esqueléticas severas,
deve contemplar anamnese minuciosa, exame

clínico cuidadoso, pesquisa detalhada de problemas
articulares e atenção aos casos com discrepância
óssea para avaliar se somente o tratamento
ortodôntico pode produzi r o resultado desejado pelo
paciente. Lembre-se: o seu SO R RISO é muito

especial.

®
Dr_ Luciano Maiochi

Pereira

mNEOVITA,
Comércio de Produtos
(
r,", ,�
< l:J /) ,'"
:f, _/" ./

Ortopédicos
e Hospitalares

FOne/FaX: (47) 372-0461
R: Barão do Rio Branco, 353· 811· Cen�o· Jguá do Sul
ernall: rnalochl@lerra,corn,br • CeI,: 9909·0941

Oftalmologista
371-7801/370-0409
Rua Guilherme Weege, 327

214�8416
espaço-do-corpo@lg,com,br

Rua GuilhermeWeege, 50 - sl703
Centro - Jaraguádo Sul- se

�.:;."� LABORATÓRIO JARAGlJAENSE'
DE ANÁUSES CLiNICAS.LTOA.

. EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

371-0882
Rua Dr, Waldomiro Mazurechen, 67 - Centro

e Distribuidora de Cosméticos:

Fone: 371-6110
9905-2653

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque '12 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 '12 copo de

água.
Quinta-feira pela manhàemjejum beba a água deixando os grãos de arroz,

completando novamente com '12 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 S.V.S.

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque '/2 copo de água e dentro dele o número de

grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja perder. Não coloque
graões a mais, pois os quilos perdidos não serão recuperados, À noite beba
a água deixando os grãos de arroz, completando novamente com '/2 copo de

água.
, Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz,

completando novamente com '12 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. Nãci faça regime, pois a simpatia é infalível.
Publique na mesma semana.

Agradece L.R.S. / M.R.S.

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque '12 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 '/2 copo de

água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz,
compl_etando novamente com '/2 copo de água. Sexta-feira pela manhã em

jejum beba a água desta vez com os grãos de arroz junto. É importante
conservar o mesmo copo. Não faça regime, pois a simpatia é infalível.

Publique na mesma semana.

Agradece T.K.

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque '/2 copo de água e dentro dele o número de

grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja p�'rder. 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 '/2 copo de

água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz,
completando novamente com '/2 copó 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 slmpatía é infalível.
Publique na mesma semana.

Agradece N.S.F. / E.H.

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque '12 copo de água e dentro dele o número de

grãos de arroz correspondente aos quilos que desejaperder. 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 '12 copo de

água.'
.

Quinta-feira pela manhã emjejumbeba a água deixando os grãos de arroz,
completando novamente com '/2 copode 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 C.P. / D.S.

SIMPATIA PARA'EMAGRECER CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque '/2 copo de água e dentro dele o número de

grãos-de arroz correspondente aos quilos que deseja perder. Não coloque
graões a mais, pois os quilos perdidos não serão recuperados. À noite beba
a água deixando os grãos de arroz, completando novamente com '12 copo de

água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz,
completando novamente com lf2 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. I

Agradece V.S.

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coiocuev, 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 '12 copo de

,

água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz"
completando novamente com 1h copo de água. Sexta-feira pela manhã em

jejum beba a água desta vez com os grãos de arroz junto. É importante
conservar- o mesmo copo. Não faça 'regime, pois a simpatia é infalível.
Publique na mesma semana,

Agradece R.R.V. / R.S.S.

EDITAL Na 24.398 DE 20-08-2003

ANDERSON NEGHERBON E IVONE KEKES

ALUGUEl. DE JRAJES

a 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 12 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL Na 24.390 DE 14-08-2003
DARIO ZILLMER E ELIANE SCHMIDT

Ele, brasileiro, divorciado, comerciante, natural de Panambi, Rio
Grande do Sul, domiciliado e residente na Rua José Kochella, 40,
Ilha da Figueira, nesta cidade, filho-de Olibio Zillmer e Gerda

Gertraud Zillmer

Ela, brasileira, divorciada, empresária, natural de Joinville,
domiciliada e residente na Rua José Kochella, 40, Ilha da

Figueira, nesta cidade, filha de Pedro Valderniro Schmidt e Ilse

Sasse Schimdt

EDITAL Na 24.391 DE 15-08-2003
SÉRGIO Luís SALVADOR E VANESSA MARIA RODERMEL

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Max Nicolau Wilhelm

,

Schmldt, 355, nesta cidade, filho de Luiz Salvador e Adelaide

Salvador

Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente ,na Rua Domingos
Demarchi, 256, Vila Nova, nesta cidade, filha de Naldir

Rodermel e Gedalva Rodermel

Ele, brasileiro, solteiro, balconista, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua Carlos Fritz Vogel, 78, Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, filho de Alidor Negherbon e Ema

Negherbon
Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Iretarna,
Paraná, domiciliada e residente na Rua Carlos Fritz Vogel, 78,
Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filha de Frederico Kekes e

Tereza Correia Kekes

E, para que chegue ao conhecimento de todos"
mandei passar o presente Edital, que será publicado
pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por
15 (quinze) dias.

EDITAL!
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabeliã

, Designada da Comarca de Jaraguá 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:

ADRIANA PERES DA CRUZ ALMEIDA - RUA CARLA RUBIA DROSSE
S/NR VILA RAU - NESTA;
ALTAMIR UBIRAJARA ALVES SANTOS - RUA HORACIO RUBINI 223

SALA 01- NESTA;
ALVARO ROSA- NESTA;
ARCHIMINIO MARCIO DOS SANTOS - RUA JOAO PLANINSCHECK
790 - NESTA;
SAL MAQ EQUIP LTOA - HENRIQUE PIAZERA 07 - NESTA;
'CARLOS EPUARDO MENDONSA DE VARGAS - HERMANN

PURNHAGEN, 77 - NESTA;
CELlO CRISTOVAO - RUA BARAO DO RIO BRANCO 760 - NESTA;
DELTA TECNOLOGIA LTOA- RUA JOAO PLANINSCHECK 1698-

,NESTA;
DELTA TECNOLOGIA LTOA - JOAO PLANINSCHECK 1698 - NESTA;
DHP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO - CORONEL PROCOPIO

GOMES DE OLlV - NESTA;
DIERBERGER OLEOS ESSENCIAS S/A-AV FAZENDA MORRO ALTO

S/NR - NESTA;
DIERBERGER OLEOS ESSENCIAS AS - AV IND JOSE E ORTIGOSA

827 - NESTA;
EDNA PEREIRA LUSTOSA - RUA 554 LOTEAMENTO HANEMANN

S/NR - NESTA;
ELENI DA SILVA VIEIRA - ADOLFO ANTONIO EMENDORFER - NESTA;

EXPLORER FASCHION LTOA - R ARGENTINA 80 - NESTA;
FRANCISCO PEREIRA BATISTA - RUA JOAO PEREIRA DA SILVA

746 - NESTA; -,

FRANCISCO PEREIRA BATISTA - RUA JOAO PEREIRA DA SILVA

746 - NESTA;
HOT POINT LANCHES LTDA - RUA JOSE TEODORO RIBEIRO 281-

NESTA;
JOAO AVELINO FAGUNDES- RUA EXPEDICIONARIO RDEUS STINGER

-NESTA;
JOSOE NECKEL DOS SANTOS - RODOLFO SANSON 320 - NESTA;
JULIANA JAGELSKI- PROC GOMES DE OLIVEIRA 1320 AP 204-
NESTA;
MARCO HENRIQUE LUNA - LEOPOLDO KLEIN - NESTA;
MEXITEL COM E CONSERTOS DE TELEFONES LTOA - RUA MAL

FLORIANO PEIXOTO 103 - NESTA;
NICOLAU JUSCELINO DE SOUZA - RUA ROBERTO SEI DEL 1142-

CORUPÁ;
ROSALINA DO NASCIMENTO RACHADEL - RUA EXPEDICIONARIO

ANT CARLOS FERREIRA - NESTA;
SORVETERIA THEVES LTDAME - R FRANCISCO HRUSCHKA 279-

I NESTA;
THAYJAN CONFECCOES LTOA - RUA EXPEDICIONARIO FIDELlS

STINGHEN 25 - NESTA;
V G MADEIRAS LTOA - ESTRADA ITAPOCU KM 7 - CORUPÁ;

V9LNEY AMERICO/ JANETE SOUZA DE LIMA - R ARNOLDO

HORBURG 23 - NESTA;
WALDEMAR OLSKA - ESTRADA GARIBALDI S/NR A/C OLARIA

NESTA;
WALDEMIRO SCMITZ - JARAGUA ESQUERDO - NESTA;
WELlNGTON BAKUN - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in-
..

termédio do presente Edital, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
nQ 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito,
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
Tabelião Slibstituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IINTEGRAÇÃO: MOVIMENTO DA CONSCIÊNCIA NEGRA DO VALE DO ITAPOCU PARTICIPA PELO 2° ANO CONSECUTIVO DA FESTA DAS ETNIAS

Moconevi leva cultura afro à 4a Festa das Etnias
o Moconevi, -Movimento da Consciência Negra do Vale do Itapocu, foi

fundado em 5 de agosto de 2001, a partir da reunião de cidadãos preocupados
com a integração, o acesso e a igualdade de condições para todos os membros

da sociedade local.

A entidade apartidárià não tem fins lucrativos e é composta por profissionais
das mais variadas áreas como professores, profissionais liberais, administrado
res e advogados. Foi criado com as finalidades de resgatar a história e a cultura

dos afro-brasileiros, combater o racismo, a discriminação e o preconceito, man
ter intercâmbio com organizações culturais e congêneres e assessorar outras

organizações que desenvolvem atividades de combate ao racismo, bem como

qualquer outra forma de discriminação.
Apesar de lutar pela causa afro-brasileira, o Movimento atua sem distinção

de raça, sexo, grau de instrução; credo religioso ou politico, recebendo pessoas
de qualquer descendência ou etnia que objetivam contribuir para a melhoria da

I

sociedade.

Por não ter sede, os cerca de 250 associados reúnem-se quinzenalmente no

Sindicato do Mobiliário, na Rua Epitácio Pessoa, 345. Além de Jaraguá do Sul,
o Moconevi abrange ainda os municípios de Guaramirim, Corupá, Schoroeder e
Massaranduba.

Nestes dois anos de atuação, 'a entidade obteve inúmeras conquistas, como
umaMenção Honrosa em reconhecimento pela contribuição da etnia negra para
a história de Jaraguá do Sul, em julho do ano passado. Também participou na

organização do carnaval de Jaraguá do Sul, e realiza mensalmente palestras e

debates sobre a inclusão étnica nas escolas da rede municipal de ensino.

Atualmente, oMovimento está realizando uma pesquisa sobre a vida e história
dos negros que vivem na região do Vale do Itapocu. De acordo com a coordenadora

geral do Moconevi, Sandra
Helena Maciel de Oliveira, a
pesquisa tem como objetivo
fazer o levantamento e o

resgate histórico da

população negra na região.
"Muitos vocábulos que
foram inseridos na cultura
brasileira tem origem afro",
destaca.
Pelo segundo ano

consecutivo, o Moconevi
estará participando da 4a

edição da Festa das Etnias,
que acontecerá no próximo dia 30, no Pavilhão Municipal de Eventos. Sandra

.

v. explica que, no ano passado, a participação do Moconevi no evento fez com

alguns conceitos sobre a cultura negra fossem quebrados, levando o

conhecimento sobre um povo que fez parte do processo histórico do Brasil.

Para este ano, estão previstas as apresentações do Grupo de DançaMoconevi,
formado por cerca de 30 bailarinos, e do Grupo de Capoeira Corpo eMovimento,
composto por 20 jovens. ''A Festa das Etnias é um evento de troca de

Confraternização e da humanização entre as, culturas", finaliza. (CAROtINKTOMASElLl)

Grupo de Dança Moconevi na 3a Festa das Etnias

Fotos: Divulgação
A entidade durante o desfile em comemoração ao aniversário de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Entregues as cinco motos da
J '_

promoção Breithaupt e Sasse
]ARAGUÁ DO SUL - o

Shopping Breithaupt em
parceria com a Sasse Ali

mentos' S,A realizaram na

última Quinta-feira a entre

ga das cinco motos da

promoção "Beba Sasse e

Peça Biz". A promoção
que iniciou no dia 02 de

maio, arrecadou cerca de

45 mil cupons nos super
mercados Breithaupt. Os
ganhadores de uma moto

Honda Biz foram: Claudia
,

E G. Herrmann, Valmor
Kuester, Marcia Aparecida
Fagundes, Adriana Bona

de J araguá do Sul e

Jaqueline Junkes de

Guaramirim.

A auxiliar administrati

va Adriana Bona, que
mora na Ilha da Figueira,
ainda não acredita�a que
havia ganho o prêmio. E
não era para menos,
Adriana foi sorteada com

o único cupom que havia

colocado na urna do su

permercado da Rua \'V'alter

A partir da esquerda Valmor Kuester, Adriana Bona, Claudia Herrrnannj"?" Bartel

Roberto Breithaupt, Errol Sasse, Jaqueline Junckes, Marcia Fagundes

Marquardt, "Eu cheguei: a
ligar no outro dia para o

Breithaupt para confirmar
meu nome, porque não

acreditava. Foi uma alegria
muito grande porque eu

�ão tinha um veículo para
ir trabalhar", conta feliz a

auxiliar que garante que vai
ficar com a moto.

Estiveram presentes na

entrega representantes da

Sasse Alimentos, da rede

Breithaupt, da KG Motos,
,

além dos amigos e familia

res dos ganhadores da pro
moção, "Nos últimos me

ses foram sorteados qua
tro automóveis gol e de

zenas de outros prêmios.
Acreditamos que nossos

clientes, depois das suas

com-pras, tem voltado

para suas casas muito sa

tisfeitos. Primeiro porque
os preços são efetivamen-

te os melho-res possíveis.
Segundo porque são bem

atendidos. E, terceiro, nós

proporcionamos vantagens
adicionais: como a possi
bilidade de ganhar um au

tomóvel e agora as cinco

motos Honda Biz," obser
vou Pedro Lopes de Oli

veira, Gerente deMarketing
da empresa Comércio e In

dústria Breithaupt S.A.

(CElICE GIRARDI)

Desfile alusivo ao aniversário de Guaramirim acontecehoje
GUARAMIRIM - Du

rante todo este mês diver

sas atividades estão sendo

desenvolvidas para marcar
os 54 anos de emancipa
ção do município de

Guaramirim. Ontem, fo
ram oficialmente entregues
as pavimentações das ruas

Agostinho Valentin do

Rosário (com 520 metros),
Atiradores (288 metros) e

Valdir Marcelino (190
metros) todas no centro da
cidade.

Hoje um desfile agríco-

la deve contar com a par

ticipação de diversas enti

dades, sociedades, associ
ações, clubes de tiro e

CTG's, somando aproxi
madamente 19 grupos or

ganizados, o que deve so

mar 500 pessoas segundo
previsão dos organizado
res. O desfile acontece a

partir das 14 horas na Rua
J

•

28 de agosto, e finaliza no

campo de futebol do Avaí

onde será feita uma con

fraternização dos grupos.
''A novidade para este

ano é uma parceria entre a

Associação de Moradores

que trará a comunidade

para o desfile a agriculto
res também. Estamos tra

balhando para que seja um
evento muito bonito",
aposta Acibaldo Pereira

Germann, secretário de

agricultura, pecuária e

meio ambiente.

Para o dia 27, Quarta
feira está prevista a inau

guração das ruas Expedi
cionário Olímpio José
Borges (1.368 metros) e

Aldano José Vieira (568
metros) no Bairro Avaí e

para dia 29, será inaugura
da a rua Garrone Tavares

de Mira (197 metros) no

bairro Nova Esperança.
As pavimentações incluem
drenagem, meio-fio, sina
lização vertical e horizon

tal. O custo total das obras

estão avaliadas em R$
1,1milhão, adquiridos atra- •

vés de emendas parlamen
tares do governo federal

que fazem parte do orça
mento de 2001 e 2002. (CG)

�
SÁBADO, 23 de agosto de 2003
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Colégio Marista São Luís
INCENTIVO A EXPERIMENTAÇÃO ATRAVÉS DA

ROBÓTICK EDUCATIVA

Desenvolver a criativi

dade para a resolução de

problemas diversos é ape
nas um dos inúmeros ob

jetivos do Projeto Robó

tica, coordenado pelo Nú
cleo de Tecnologia e Infor

mação do Colégio Marista

São Luís. A introdução de

conceitos de lógica de pro�
gramação e de automação
também faz parte do pro

grama.

Segundo a coordena

dqra do programa, Lucia
ne Schwalbe, as formas de

trabalhar com robótica

educacional podem variar

bastante. Algumas aborda
gens priorizam o segui
mento de instruções e ma

nuais, enquanto outras dão
maior liberdade para que
o estudante crie e experi
mente soluções, na cons

trução de protótipos e

programas para controlá

los. Para a professora, é

importante que os alunos

participem de todas as eta

pas, desde o planejamento
e a organização dos proje
tos até a construção e ope

ração dos modelos.

Ao final de cada proje
to, os demais alunos do co

légio,professores e pais são

convidados.para uma apre·

sentação feita pelos própri
os alunos. A avaliação tam

bém é feita pelos estudan

tes, como forma de incen

tivar a autonomia e o espí
rito de responsabilidade.

A Oficina de Robótica
é uma atividade extraclasse

que iniciou esta semana

com alunos de 6" a 8a série

do Ensino Fundamental.
As aulas acontecem sema

nalmente e possuem 2h de

duração.

"A fé vem pelo
ouvir; e o ouvir

pela Palavra
de Deus".

Romanos 10: 17

_. Participe!-
Rua Max Wilhelm, 289
Baependi ;. Jaroguá do Sul
Fone: (47) 370·6180

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FEIJOADA
Os acadêmicos do 6° período de Administração da

Unerj promovem um feijoada, no próximo dia 6, no
Salão daComunidadeRainha da pazVilaNova, a partir
das 11 horas. O cartão está sendo vendido a R$ 6 pelos
próprios alunos e no Jornal Correio do Povo com a

possibilidade, inclusive, de levar porções. Informações
pelo telefone 275-0105.

DESFILE
Os formandos do curso de estilismo do Senai

promovem, no dia 26 deste mês, um desfile de
encerramento do curso. O evento, denominado de "O

Corpo Fala", tem a intenção ele mostrar ao público a

produção dos formandos e sua capacidade de criação.
A partir das 20 horas, na Scar.

LAZER
Neste sábado os moradores do Bairro Rio Cerro podem
se divertir com as brincadeiras recreativas proporcionadas
através da ''Tarde de Lazer", que acontece na RuaAluísio
Boing, na Estrada Pedra Branca.

PASSEIO
O Conselho de Segurança Comunitária do Bairro Vila
Rau promove, neste domingo, a partir das 8h30,passeio
ciclistico. A saída dos ciclistas acontece em frente do

supermercado Brasão. Depois do passeio, apresentação
do programa Viola e Gaitaço.

COMUNIDADE
A Associação Brasileira de Odontologia, através do
núcleo de Jaraguá do Sul promove hoje, das 14 às 17

horas, na EscolaJaraguá 84, mais uma edição do projeto
ABO-Duas Rodas- Comunidade, que consiste em levar

informações sobre saúde bucal aoS moradores de bairros
carentes. Haverá teatro infantil com a apresentação da

pela "Doce Ilusão- Doce Lição", palestras para os pais;
distribuição de lanches

.

Artigos em Fios e Lés, 8iquinis,
Maiôs, FItne5$ (aC8demia)

275-3290
371-0058
)'i1ngfhsldan@uw..com;.br

_._-----------_._--_._----_._-----,

INSTALADORA
• I

�alerelll.
I A Casa do Instalador i

Especializada: Comércio e Instalações Elétricas em I
Geral, Sistemas de Segurança e Portões Eletrônicos . I

GERAL CORREIODO rovos
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I PREOCUPAÇÃO: DIRETOR DO SAMAE AFIRMA QUE A FALTA DE CHUVAS PODE PREJUDICAR ABASTECIMENTO

Estiagem causa problemas
de abastecimento em JS

]ARAGuA DO SUL� O

leito dos rios que cortam

Jaraguá do Sul estão com
.(

pouco volume de água. A
estiagem prolongada re

vela o volume de pedras
elos leitos dos rios, causan
do apreensão entre a po
pulação e preocupação à

diretoria do Samae ( Ser
viço Autônomo Municipal
de Águas e Esgoto), que
teme a continuidade da
seca. "Caso não chova em

15 dias, vai faltar água em

algumas regiões, mais es

pecificamente nos Bairros
Santa Luzia e Morro da
Boa Vista", exemplifica o

diretor administrativo do

Samae, Nelson Klitzke.
De acordo .com

Klitzke, o problema de

abastecimento de água
potável pode acontecer

nos locais onde funcio

nam os sistemas indepen
dentes, como Ilha da Fi

gueira, Rio Molha e ain-

Rios estão com pouco volume de água, em toda a região do Itapocu
Vicky Ba-tel

da Santa Luzia e Morro
da Boa Vista. Klitzke ex

plica que na Ilha da Fi-
.

gueira, servido pelo siste

ma de Águas Claras e

Krause, o problema está

sendo contornado com

interliga-ções com outros

sistemas, mas no Santa

Luzia e no Morro da Boa

Vista esse recurso não

pode ser utilizado. "Nes-

três prefeituras do Vale do

Itapocu faz parte da política
de descentralização empre
endida pelo governador
LuizHenrique da Silveira nas
29 secretarias de desenvol

vimento regionais. O secre

tário-adjunto salienta que a

iniciativa deve agilizar o pro
cesso licitatório, permitindo
que as prefeituras contratem
o serviço de empreiteiras lo
cais, valorizando a mão-de

obra da região. A partir de
2004, o Estado passará os

recursos diretamente aos

tes bairros estamos soli

citando que os morado

res economizem água,
porque pode faltar", avi
sa o diretor do Samae.

Ele explica que a capaci
dade produção nestes sis

temas independentes teve
uma redução de até 50%.

Quanto ao .abasteci
mento gerado pela capta
ção de água do Rio

Agiliza reformas nas escolas

Se estir se sentindo
, de um tempo nos

o dia para pensar
isolamento também
ssário no romance.

Cor: Pre

Virgem - O seu charme
vidência. Saia para
m os amigos e

te nova. Um garoto
m as saus emoções.

ocê vai querer sair
uerer fazer

i!'irentes hoje. O
ó amoroso estará

p�Tdõ:'pêl� astros. Cor:
Tons claros.
Escor ião - O cantata

igos vai ser muito

je. Saia para se

squeça os problemas.
starão a mil. Cor:

]ARAGuA DO SUL - A

24' Secretaria de Desenvol
vimento Regional (SDR)
está contatando as prefeitu
ras de Jaraguá do Sul,
Massaranduba e Schroeder

para que passem a licitar

obras em quatro escolas es

taduais, orçadas em R$
786.818,59, montante que
será assumido pelo gover
no do Estado, repassado
pelo Deinfra. Segundo o se

cretário-adjunto Nilson

Bylaardt, a assinatura de ter
mo de cooperação com as

mUnlClplOS conveniados.
Das quatro escolas benefi
ciadas com obras de ampli
ação e reforma, duas estão

em Jaraguá do Sul: Escola
de Ensino Médio Abdon

Batista, que receberá quadra
polivalente coberta com ar

quibancada, de 627 metros

quadrados, orçada em R$
201.953,59; (. Escola de

Educação BásicaHeleodoro
Borges, com a conclusão da .

quadra de esportes coberta
com iluminação e constru

ção de reservatório de água.

Í)fi,,-, s �\seu jeito
P{!sta\l iff em a Ita e a

relaçãq 6s seus parentes
será a' odora. O romance

vai est heio de
cumplicidade. Cor: Amarela.
Touro - Chame os amigos
par ir

·....
00 perca a

eh onhecer gente
acionamento
se fortalece/Cor:

Você estará em

com o pessoal de
ao. lado deles. Um

reme.

Câncer - Uma viagem
po entar esse final de

'�-se em

amigos.

Itapocu, O problema, se

gundo Klitzke, não é tão

crítico. "O nosso .rio está

com um bom nível de

água, embora não fique
cheio desde o início do

ano, quando houve outra

estiagem prolongada", re
lata o diretor. Segundo ele,
água, por enquanto, não
vai faltar. "Mas não sabe
mos até quando", avisa.

Em Massaranduba, a con

templada será a Escola de

Educação Básica General

Rondon, que já está em

obras, e terá ampliação
dos sanitários (110
metros quadrados), orça
da em R$ 95 mil. Já em

Schroeder a obra será na

Escola de Educação Bá

sica Elisa Cláudio de

Aguiar, com a conclusão

de galpão de atividades

recreativas de 311 metros

quadrados, estimada em

R$ 100 mil. (CG)

Sagitário - Os parentes

ter.ã,o �7h;;PÕ�...
I

imP.Oriantehaj . cií' ces de iniciar um

ro" Dê:.. m trato no visual
re para seduzir. Cor:

Capricórnio - Use o bom
ra não criar intrigas em

cê vai estar sem
as pessoas. Uma

rá se tornar um
serro. Cor: Creme.

:.I��,o�;�t��e�everó
;����i:OsVea�, :�Z:rn�s
amigos vão cobrar mais

atenção. Cor: Verde.
Peixes - O dia seró exelente

que gasta.
aos contatos

a conquista vai

ixonada. Cor:
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IPM: CONDUTOR PODE SER MULTADO POR NÃO DAR A PREFERÊNCIA AO PEDESTRE QUE ATRAVESSA NA FAIXA

10 CORREIO DO POVO

Pedestres e motoristas devem

respeitar faixa de segurança
}ARAGuA DO SUL - o estão atravessando a rua, ou grante de um guarda de tenções para que os pedes-

desrespeito ocorre dos dois dos próprios pedestres que trânsito. Como a incidência tres percebam se podem
lados. Tanto motoristas não utilizam a faixa de se- é muito grande, ocorre uma atravessar ou não- E depois
quanto pedestres devem ter

gurança e fazem ziguezague tolerância dos policiais, que que começam a travessia, os
mais consciência no trânsito entre os carros. percebem que a imprudên- condutores não devem ace-

no que se refere à faixa de Conforme o artigo 214 cia acontece dos dois lados. lerar e apressar as pessoas",
segurança. Onde não há se- do Código Brasileiro de Pedestres 'não podem ser salienta.
máforo, a preferência é das Trânsito, o motorista que notificados, então temos de Arlene acredita que a

pessoas, mas antes de cru- não permite a travessia de contar com a educação de mudança do comportamen-
zar a via, elas têm de ser co- um pedestre que está na fai- cada um, já os motoristas to no trânsito é uma questão
erentes e analisar a velocida- xa de segurança está come- sabem que podem pagar de educação- Através de pa-
de e proximidade dos veí- tendo uma infração consi- caro pela imprudência", ava- lestras e seminários, crianças
culos, para que os conduto- derada gravíssima, culmi- lia a tenente do 140Batalhão aprendem nas escolas as leis
res tenham tempo suficien- nando em multa de apro- da Polícia Militar, Arlene de trânsito e cobram dos pais
te para frear e permitir a ximadamente R$ 190,00, Villela. Ela destaca que pa- a atitude correta. "Muitos
travessia. O que ocorre, em mais o aditivo de sete pon- rar o veículo sobre a faixa adultos dão mau exemplo e

muitos casos, é a imprudên- tos na carteira. "Mas para de pedestres também impli- são repreendidos pelos filhos,
cia de algunsmotoristas que que o condutor seja multa- ca notificações. "Os moto- o que é bom sinal", diz.
não respeitam as pessoas que do é preciso que haja fla- tistas têm de sinalizar as in- (FABIANE RIBAS)

"Osmoto
ristas de
veriam

respeitar <'

mais os

,pedestres,
às vezes

eu vou

atraJes
sara rua

e tenho de
fazer
meio cor

rendo porque sempre vem algum con

dutormais apressado que não,quer nem
saber em reduzir a marcha. Eles que
rem que as pessoas sejam mais caute

losas, mas também precisam prestar
atenção nos próprios atos", argumen-
ta Vilma da Luz, 32 anos, auxiliar de
cozinha.

"Nunca
tive proble
mas nesse

sentido.

Quando
vou atra

vessar a

rua sempre
utilizoafai
xa de segu
rança.mes
mo quando
preciso dar

uma volta maior até chegar àfaixa. E a

maioria das vezes, os carrosparam quan
do estou efetuando a travessia. Oproble
ma acontece quando aspessoasnão respei
tam as normas de trânsito, e cruzam as

vias em qualquerponto, correm nafrente
dos carros", considera Olímpio Jung, 67
anos, aposentado.

"Fui atra
vessar a

rua e tive
de fazer
correndo

porque vi
nhamduas
motos. em

alta veloci
dade.Acre
dito que

falta edu

cação de
trânsito no caso de alguns motoristas,
que se acham os donos das ruas, mas
concordo quemuitas pessoas abusam
também. Trata-se de uma questão de
cons-cientização, mas de ambas aspar
tes", destaca Juliana Catarina Rosa,
20 anos, professora.

PABST & HADLlCH
ADVOGADOS ASSOCIADOS

HUMBERTO PRADI
ADVOCACIA

Comunicam que a partir desta data passam a atuar em conjunto no atendimento esc

pecializado em Direito Comercial, Tributário, Societário, Internacional e Trabalhista,
em Jaraguá do SUl e região.

Rua GuilhermeCristianoWackerhagen, 163
Te!:: (47) 273.6543 -,Jaraguá do Sul
E-mail: phadv@phadv.com.br
E-mail: humbertopradi@netuno.com.br

li

Rua Amadeu da Luz, 100 -"H andar
el.: (47) 329.0333 - Blumenau

Av. Hercílio Luz, 599 - 6° andar
Te!.: (48) 3028.2431- Florianópolis

Rua Dona Francisca, 260 - Sala 1406 - 14° andar

Te!.: (47) 422.2090 - Joinville

Faleceu às 11:00 horas de 20/8 o Senhor Ari Leverens

com idade de 66 anos, deixando enlutados 1 irmã, 1

irmão, cunhado, cunhada, sobrinhos e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado em 21/8 às

16:00 horas, saíndo o féretro da sua residencia

seguindo para o Cemitério do Centro.

Faleceu às 2:30 horas de 20/8 o Senhor Elias de
Carvalha com idade de 53 anos, deixando enlutados a

esposa, 2 filhos, sogra, cunhados, irmãos e demais
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em

21/8 às 9:00 horas, saíndo o féretro da Capela
Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério da
Vila Lenzi.

Faleceu às 19:15 horas de 20/8 o Senhor Alcides
Rabello com idade de 52 anos, deixando enlutados a

esposa, filhos, filhas, genros, netos e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado em 21/8 às
15:30 horas, saíndo o féretro da Capela Mortuária da

Corupá seguindo para o Cemitério Nereu Ramos.

Faleceu às 22:15 horas de 18/8 o Senhor Hellio
Nunes Ramos com idade de 84 anos, deixando
enlutados a esposa, 1 filha, 2 netos familiares,
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 19/
8 às 16:00 horas, saíndo o féretro da Igreja Nossa
Senhora das Graças seguindo para o Cemitério do

Centro.

Faleceu às 11:00 horas de 20/8 a Senhora Eleticia

Rudolf com idade de 87 anos, deixando enlutados 2

filhos, 3 filhas, genros, noras, netos, bisnetos e

demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 21/8 às 9:00 horas, saíndo o féretro da sua

residencia seguindo para o Cemitério São José -

Massaranduba.

Faleceu às 12:00 horas de 20/8 Lilian Deretti com

idade de 24 anos, deixando enlutados os pais, irmã,
avó, tios, tias e demais parentes e amigos. O

sepultamento fcii realizado em 21/8 às 10:30 horas,
saíndo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi

seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 10:40 horas de 19/8 a Senhora Roschen

Hornburg Winkler com idade de 89 anos, deixando
enlutados 2 filhos, 2 filhas, genros, noras, netos,
bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 20/8 às 10:00 horas, saíndo o féretro
da sua residencia seguindo para o Cemitério Cristo
Bom Pastor.
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nacionais e Importados
Iele-vendas: (47) 372-2280 ou 9:1:12-6:11.7

E-mail: bia:s@terra.com.br
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Abertas as inscrições para
,

,

o Aberto de Futsal
]ARAGuA DO SUL -

A FME (Fundação Mu

nicipal de Esportes)
abriu as inscrições ao

Campeonato Aberro de

Futsal/2Ó03, que po
dem ser efetuadas até o

dia 12 de setembro, de

segunda a sexta-feira,
das 7h30 às 11 h30 e das

, 13 às 17 horas, median
te o pagamento de taxa

no valor de R$ 50,00
por equipe. "A inscrição
é feita com a devolução
da ficha com a relação
dos jogadores", alerta a

diretora de Promoções
e Eventgs/FME, Cleide
Mosca. A competição é

destinada

a atletas com idade a

partir de 17 anos, sen

do que os participantes
devem residir, trabalhar
ou estudar em Jaraguá
do Sul ou em municípi
os da microrregião:
Guaramirim, Se h ro-

ESTADO DE SANTA CATARINA
PRÉFEITURA MUNICIPAL DE 'JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS

eder, Massaranduba e

Corupá.
Cleide Mosca infor

ma que o congresso téc

nico está agendado para
o dia 16 de setembro, às
19h30, no auditório da
Escola Wizard Idiomas.

O evento premiará os

quatro primeiros colo

cados com 100 quilos,
80 quilos, 60 quilos e 50

quilos de suíno, respec
tivamente. Além disso,
as equipes classificadas

,. •
!

ate o tercerro lugar re-
ceberão troféu e meda

lhas. Também haverá

troféu ao time que ficar

na �uarta posição, à

equipe mais disciplina
da, à defesa menos va

zada ,e ao artilheiro do

campeonato.iA realiza

ção do Aberto de

Futsal/2003 está pre
vista para acontecer en

tre 27 de setembro e 21

de novembro.

ESPORTE
esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

I BASQUETE: GRUPO PREPARA-SE PARA AS COMPETiÇÕES DO BRASILEIRO INFANTO-JUVENIL DE SELEÇÕES

CORREIODO POVO 11

Técnico e atletas jaraguacnses
compõem a seleção catarinense

]ARAGuA DO SUL - o
trabalho desenvolvido pela
Ajab (Associação Jaragua
ense de Basquete) e o de

sempenho dos atletas foi
reconhecido pela segunda
vez em âmbito Estadual.
O técnico da entidade es

portiva,Júlio Patrício, jun
tamente com Luis Ernani

Buerguer (Unisul/Tuba
rão), será o treinador da

seleção catarinense que vai
disputar a divisão de aces

so ao Campeonato Brasi
leiro Infanto-juvenil de Se

leções de Basquete, até 16
anos.

A equipe contará com

atletas de seis diferentes

agremiações do Estado,
tendo como base as equi
pes da AABB/Chapecó e

da AJAB/Jaraguá. A
armadora jucinéia For

migari, a pivô Josiane da
Rosa Campos, ala/pivô

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul (SC), através do Fundo

Municipal de Saúde e da Secretaria de Saúde comunica aos

interessados que estará credenciando Clínicas especializadas,
sediadas em Jaraguá do Sul (SC), para prestarem serviços de .

OBJETO - Credenciar prestadores .especlalizados em serviços de Consultas
em Assistência Especializada em Fonoaudiologia - GRUPO 07 e Fonoterapia
,Individual - GRUPO 38 (conforme Tabela de procedimentos ambulatoriaiS'
do SIAjSUS), para atendimentos de pacientes referenciados pela rede
assistencial da Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul (SC).
PRESTADORES':': Pessoas jurídicas com sede no município de Jaraguá
do Sul (SC), aptas a prestarem serviços especializados constantes do

objeto deste edital e que atendam as condições do Edital de
Credenciamento.
R.EMUNERAÇÃO - A remuneração pela prestação de tais serviços será
efetuada ao preço determinado pela Tabela de Procedimentos do Sistema

SIA/SUS.
lDITAL - O fornecimento do edital completo, será feito pelo Setor de Controle
e Avaliação da Secretaria de Saúde, em sua sede, nesta cidade, a pártir da
data de 27/08/2002.
INSCRiÇÕES - De 28/08/2002 a 06/09/2002, na sede da Secretaria de

Saúde, situada à Rua Jorge Czerniewicz, nº 800, município de Jaraguá do
Sul (SC), (FONE/FAX: 372.8400), no horário das 7:45 às 11:45 hs e das
13:00 às 17:00 hs.

Jaraguá do Sul (SC), 23 de agosto de 2002.

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

,

, Fotos Divulgação
Atletas tiveramdesempenho reconheciddo pela federação

Luiza Schmitz e a alaJéssica
Souza são daAjab e vão atu

I
ar na competição nacional.

O Município foi esco
lhido parà sediar os treina

,

mentos da seleção. O téc

'nico explica que serão dois

períodos de treinamento

em Jaraguá do Sul, sendo
o primeiro de 3 a 7 de se

tembro. Após este perío
do, três atletas serão dis

pensadas e apenas dez te

rão de se reaprésentar, no

dia 19 de setembro, para
os últimos preparativos vi
sando o Brasileiro, que será

disputado na cidade de

Palmas/TO, entre os dias

22 e 28 de setembro.
As demais atletas rela

cionadas para a primeira
fase de treinamento são:

Ana Paula Cichowicz

(AABB/Chapecó), Camila
Campos Pinto (AABB/
Chapecó), Carla Gohr

(Bandeirante/Brusque),
Catarine Bender (AABB/
Chapecó), Emillie Michels

(Unisul/Tubarão),
Gabriela Cavalet (Clube de

Basquete/Xanxerê), Iamar
Machado (AABB/Chape
có), Larissa Rechia (Uni
sul/Tubarão)" Marcele

Cerutti (Clube de Basque
te/Xanxerê), RenataGuol
lo (AABB/Chapecó) e

Thais Bolognini Viana
(Salesiano/Ttajaí). (FR)

Equipe de JS no Moleque Bom de Bola
,

]ARAGuA DO �UL - A

equipe femi'nina da Escola

Municipal de Ensino Funda
mental AnnaTõweNàgel
que representaomunicipio
conquistou a terceira coloca

ção na fase regional Leste/
Norte do 12° Campeonato
Escolar de Futebol ''Moleque
Bom de Bola", realizada de

12 a 16 deste mês, em

Pomerode, classificando-se
para a etapa estadual da com

petição. Para alcançar este re
sultado, o time jaraguaense
venceu a EBM Rogério
Zattar/São Fraricisco do Sul

(2 x O), a EEB Zenaide Cos

ta/Gaspar (1 x O) e empatou
com a EBB Maria Avelina

Furtado/Papanduva (O x O),
chegando às quartas-de-final,
onde goleou a EEB João

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 005/2002

Rocha/Joinville (4 x O).
Corno o regulamento

prevê ,que os quatro primei
ros colocados passariam para
a etapa estadual do Moleque
Bom de Bola, marcada para
outubro, a equipe de Jaraguá
do Sul foi para a semifinal já
com vaga garantida na pró
xima fase do campeonato e

conheceu a única derrota na

regional Leste/Norte diante

da EB São Bento/São Ben
to do Sul (1 x O), ficando fora
da final.No entanto, asmeni
nas não se abalaram e con

quistaram o terceiro lugar su
perando a EEB Padre João
Kominek/Santa Terezinha
em jogodecidido nos pênaltis
(4 x 2), depois de empate sem
gols no tempo regulamentar.
Envolvendo 16 equipes, a eli-

minatória de Pomerode teve '

EB São Bento e EEF Frei

Valentin/ltapoá corno cam

peã e vice, respectivamente.
Sob o comando do trei

nador Mauricio Berti, as me
ninas da Emef Anna Tôwe

Nagel obtiveram os seguin
tes resultados nas fases anteri

ores do Moleque Bom de

Bola/2003: campeãs invictas
(cinco vitórias e um empate)
da etapa municipal, que en

volveu 11 participantes; vice
campeãs, com duas vitórias e

uma derrota, da disputa
microrregional, realizada em

RiQ Negrinho e contou com

representantes de seis municí

pios. Desde o início do cam

peonato, a equipe jaraguaense
já marcou 29 gols e sofreu

apenas seis,

EQUIPE INFANTO DE VÕLEI_-'--- _

A equipe masculina Infanto da ADV/Marisol/FME este e Blumenau desde ontem

competindo na terceira etapa do campeonato estadual damodalidade. A disputa envolve
oito times, divididos em duas chaves. Aprov/Chapecó, Eliane /Criciúma e Barão/
Blumenau serão os adversários dos jaraguaenses na busca por vaga à semifinal da fase.

Ocupando a terceira colocação, com sete pontos, os representantes de Jaraguá do Sul

visam permanecer entre os quatro melhores pontuados na competição para disputar a
grande final em data a ser definida.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.VELOCIDADE: FEDERAÇÃO CONSIDERA A PISTA DE MASSARANDUBA UMA DAS MELHORES DE SC

Massaranduba vai sediar a

sa etapa de Motovelocidade
MASSARANDUBA - o

Motódromo de Massa

randuba vai sediar este final
de semana a oitava etapa do

Campeonato Catarinense
de Motovelocidade. Os

organizadores do evento

prevêem a participação de

aproximadamente 140

adeptos de velocidade e

adrenalina, vindos de cida
des dos estados de Santa
Catarina e Paraná. Hoje pela
manhã, a partir das 9 horas,

.

a Federação Catarinense de
Motociclismo vai efetuar as

inscrições, no local das pro
vas. No período da tarde
vão acontecer os treinos li
vres para que os pilotos
possam se ambientalizar
com a pista.

Informações do site da

entidade esportiva apontam
que a estrutura do

CI

Velocidade e adranalina vão atrair cerca de140 pilotos

motódromo de Massaran

duba é uma das melhores
do Estado, avaliando a ex

tensão, a largura, a qualida
de do piso, estrutura de

camping, banheiros, ilumi
nação, entre outros fatores.
"Certamente será uma pro
va que vai contar commui

tos pilotos, pois o campe-

d cassincacao O ampeonato rasi erro e ute O
1° r».......;rn 52 27 10:;: 7 5 O:;:R ,'" ... , "'AO/n

2° Santos 51 27 15 6 6 50 30 20 62%
3° São Paulo 50 27 14 8 5 48 34 14 61%
4° Internacional 47 27 13 6 8 40 31 9 58%
5° Coritiba 46 27 13 7 7 44 31 13 56%
6° Criciuma 42 27 12 6 9 37 33 4 51%
7° São Caetano 41 27 10 11 6 28 22 6 50%
8° Atlético-MG 40 27 10 10 7 48 41 7 49%
9° Flamengo 38 27 10 8 9 40 43 -3 46%
10° Corinthians 38 27 9 11 7 42 32 10 46%
11° Guarani 37 27 10 7 10 40 39 1 45%
12° Figueirense 37 27 10 7 10 30 33 -3 45%
13° Parana 36 27 10 6. 11 46 41 5 44%
14° Vitória 34 27 9 7 11 32 41 -9 41%
15° Atlético-PR 33 27 9 6 12 35 37 -2 40%
16° Paysandu 33 27 8 9 10 47 48 -1 40%
17° Vasco 33 27 8 9 10 32 39 -7 40%
18° Goiás 31 27 7 10 10 41 42 -1 38%
19° Ponte Preta 30 27 8 10 9 35 42 -7 37%
20° Juventude 29 27 6 8 13 26 44 -18 35%
21° Bahia 28 27 7 7 13 29 46 -17 34%
22° Fluminense 27 27 7 6 14 30 46 -16 33%
23q Fortaleza 26 27 7 5 15 31 45 -14 32%
24° Grêmio 23 27 6 5 16 26 41 -15 28%

BELEZA É NADA SEM COnT80DO
SORTE QUE NÓS UNIMOS OS DOIS PARA VOCÊ!

NOVO SUPlfMENTO MENSAL

conT80DO
só o CORREIO DO POVO tem!

CORREJO DO POVO

PARA ANUNCIAR E ASSINAR:371 1919comercial@jornalcorrelodopovo.com.br

anato está parado há mais
de um mês, e todos estão

afoitos pela disputa. E nos

so motódromo tem uma

pista 100%, é realmentemui
to boa", considera um dos

organizadores, Antônio
Wust. Ele enfatiza que a

competição está chegando
nas últimas etapas, pois além

B OI
°

desta, haverá apenas mais
duas.

Amanhã pela manhã, a

parir das 9 horas, acontece
rão os classificatórios e, à

tarde, começam as provas
nas categorias Mini-motos
até 50 cilindradas automáti

cas, CG Standert, Street Es
pecial,DT 180, Força Livre
Nacional e Força Livre Es

pecial.
Os organizadores têm

expectativa de contar com
público de aproximada
mente quatro mil pessoas.
O valor dos ingressos é de

R$ 5,00, válido para os

dois dias. Crianças até 12

anos não pagam entrada.
O local oferece serviço de
bar e cozinha completos e

dispõe de excelente área

para camping. (FABIANE
RIBAS)

d F b 1

RIJIO Presidente E itácio Pessoa, 108/ - 47 2'15-186'2

NOTA
ADEMIR FONSECA PREPARA JOINVILLE
O Joinville está se preparando para enfrentar o Remo, neste
sábado em Belém. O técnico Ademir Fonseca conversou com
os jogadores sobre a importáncia de vencer esta partida, já que
o time catarinense ocupa a 21 a

posição, com 19 pontos, e está
.

bem próximo da zonade 'rebaixamento. Porém, a equipe ainda
sonha com a classificação para a próxima fase da Série B.
Ademir tem algumas dúvidas para armar o time. No meio

de-campo, Coracini, Jean Carlos e o reserva Senegal estão
no Departamento Médico. O treinador espera que eles se

recuperem a tempo de participar do confronto.

SEJA VOLUNTÁRIO

ENTRE -

NESSA
CAMPANHA

É uma entidade sem fins lucrativos que trabalha como

uma câmara de vereadores: Seus membros apresentam
projetos de ações sociais, que são discutidos e se

aprovados todos trabalham para realizá-los.
Alguns projetos já implantados são: contribuição para
a campanha do agasalho, distribuição de sementes de

hortaliças e campanha de conscientização no trânsito.

Quem ela atende

A comunidade de Jaraguá do Sul

De que tipo de voluntário ela precisa

Com quem falar

• Pessoas de 18 a 40 anos, que
queiram doar seu tempo
e talento para contribuir na
melhoria das condições de
vida das pessoas.

Denilson de Souza.- Fone: 371-0667/9975-3650
Marcelo de Melo Silva - Fone: 372-4999

coração($>vo lunlá rio
Todo mundó tem. Só[alta começa r a agír.

-
TransjormantÍo enerqia

em sotuções +tp,,"'+&'1d[ I

·�·f;

oAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




