
A Câmara de Vereadore's de
Jaraguá do Sul realizou, na noite
de quinta-feira, sessão itinerant€

,na Unerj, com a participação de
centenas de estudantes uni
versitários e do ensino médio.
Página 3
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Conforto com muita Qasse

www.mannes.com.br

CARGAS, ENCOMENDAS E
DOCUMENTOS

NACIONAIS E INTERNACIONAIS

371 0363
www.brasilaerocargo.com.br
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www.duasrodas.com

Encontro dos .Motociclistas
fomenta o turismo na região

�l ,_

�. L,

César Junkes

o 12° Encontro dos Motociclistas, promovido pelo Clube Motogiro, reúne aproximadamente três mil adeptos deste

hobby. O evento beneficia o turismo da região com o aumento na movimentação do comércio e rede hoteleira, Página 11

Fiscalização eletrônica .reduz
índice de acidente de 'trânsito

Cesar Junkes
A Prefeitura de JS instalou mais 'dois controladores de velocidade em duas ruas da cidade. A funcionabilidade
dos aparelhos contribuiu para reduzir o número de acidentes registrados nos últimos três anos. Página 10

Unerj promove seminários Corupá investe no turismo
A Unerj promoveu, nos últimos dois dias, o 2°

Seminário de Extensão e o 4° Congresso de Iniciação
Científica com a participação da comunidade e

acadêmicos. PÁGINA 9

A administração municipal de Corupá está

investindo em melhorias para o setor de turismo,
com õbras de incremento em vários pontos de

atração turística. PÁGINA 5

Arquitetos representam
JS em Conferência

Estudantes e profissionais de

arquitetura participam de evento

relacionado a conservação do

patrimônio histórico. Maquete
retrata com riqueza de detalhes
São Francisco do Sul da década

de 40.

PÁGINA7

Grito dos Excluídos
acontece no domingo

Sindicatos de trabalhadores e

outras lideranças participam, a

partir das 9 horas de domingo, no
centro de Jaraguá do Sul, do Gri
to dos Excluídos.

PÁGINA 5

Fórum Estadual de
Turismo é lançado
em Santa Catarina

PÁGINA 8

Ginásio de esportes
será inaugurado hoje
em Massaranduba

PÁGINA 12
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Sete de Setembro
RONALnO RAULINO -.-DiretorAdministrativo
CEIJ- Centro Educacional Integrado Jaraguaense

,

Comemoramos este mês 181 anos de Independência do
Brasil de Portugal.
A data, é um marco da nossa história e representa uma

.. etapa vencida deste país que precisa ser do presente para
tornar-se uma esperança no futuro.

Falar de Independência nos dias de hoje soa como algo
abstrato, longe da nossa realidade cotidiana. De que

Independência falamos? Qual Independência
\

comemoramos? Pois vivemos hoje outros tipos de

dependências. ,

Livr�}l� d,qfnfrt�o.português,·o ,Brasil do ano 2003 está

preso às ��gris das potências mundiais e às imposições dos
organismos financeiros internacionais, do protencionismo
agrícola.
A n�ssa Independência de Portugal custou muito caro,

até hoje sentimos os efeitos da negociata de 1822. A dívida

externa, que alguns estudiosos dizem que começou com a

Independência, beira os 900 bilhões de reais, exigindo
sacrifícios da população e limitando o' desenvolvimento

<'
do país.

Além do atrelarnento aos modelos globalizados, o BrasilI

é refém do capital estrangeiro. Nossa dependência
I

tecnológica em diversas áreas é assustadora.

O pouco caso com que os governos trataram a educação
no Brasil e a falta de recursos contribuem de forma decisiva

para a manutenção de nossa deperidência aos países ricos

e seus modelos.

Nós do CEI] temos como lema: Educação para a

Liberdade. Não se trata de um slogan, de uma frase de

nossa escola para se colocar nos outdoors. Ele traduznossa
filosofia e nossa maneira de ver o mundo, pois acreditamos
firmemente que a educação seja o carriinh� mais rápido e

eficiente para romper as barreiras das desigualdades sociais

e conquistar o nosso lugar tão merecido neste mundo

glooalizado e extremamente competitivo.
Acreditamos também que o caminho do

desenvolvimento' passe pelo amor ao BrasiL

Como lutar para construir um país melhor' se não o

trazemos no coração? O civismo é o norte dessa bússola e

os símbolos da pátria são os sinais para se chegar ao

processo.
.

.

,

Aprendam a respeitar e a defender a bandeira e o hino

nacional e caminhem firme para consolidar o Brasil entre
,

as grandes nações.
No dia sete de setembro, muito mais, do que

comemorações, precisamos refletir sobre o nosso papel da
construção do país que sonhamos e queremos.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro,
ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramatir.a.is necessárias.

.

QpINIÃO
redacao@jor,nalcorreiodopovo.com.br

SÁBADO, 6 de setembro de 2003
�

o governo das boas intenções
rO governo' obteve, esta

semana, uma vitória impor
tante na Câmara com a apro
vação em primeiro turno da
reforma tributária, mas o

texto acertado até aqui pe
los deputados está longe de
ter chegado à sua versão de
finitiva. No Senado, os par
lamentares pretendem fazer

não apenas alterações sim

ples mas também modifica

ções estruturais.

O placar inédito de 378

votos favoráveis a uma re

forma constitucional foi

construído a partir de con

junção de fatores que rara

mente acontecem na políti
ca, nesse caso, envolvei per
sistência e muita negocia
ção.

E é a negociação a prin
cipal ferramenta do governo
federal, que, no dia seguin
te á aprovação da reforma

I

tributária, não fez muitas

promessas e o presidente
Lula anunciou que descarta

qualquer possibilidade de

redução drástica na taxa de

Juros.

Apesar das críticas que o

A atual

administração
federal tem 'dado
mostras que, ao
contrário do que
muita gente

pensa e gostaria,
está com respaldo
popular para
garantir as
mudanças
propostas _J

governo de Lula está sofren

do por parte de vários seg-
,
mentos da sociedade brasi

leira, a atual administração
federal tem dado mostras

que, ao contrário do que
muita gente pensa e gosta
ria, está com respaldo popu
lar para garantir as mudan

ças propostas.
Por ser um ,governo basi

camente de negoéiação, a

população brasileira, de um

modo geral precisa entender
que pode e deve decidir so

bre o seu destino e tem con-

dições de colaborar com a

reorganização social do Bra

sil e isso, sem dúvida, repre
senta independência.

Apesar das boas inten

ções do governo Lula, que
deu início a projetos sociais

de magnitude, como a Fome

Zero, o governo federal ain

da não conseguiu convencer

�todas as camadas sociais de

que está no caminho certo.

As críticas são abundantes,
mas, mesmo quem não quer
admitir, tem que reconhecer

o esforço de Lula e de seus

ministros em oferecer mais

dignidade ao povo brasilei-
\

roo

Embora os resultados dos

programas sociais ainda não

sejam visíveis em algumas
regiões do País, não pode
mos ignorar o respaldo po
pular ao governo de Lula,
que, após meio ano de go
verno, 'continua s�ndo trata- r�

do como ídolo das massas e

ainda é visto, pela grande
maioria da 'população, como
o líder popular que todos

esperavam para mudar os

destinos da nação.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guida

Mantega, divulgou esta semana o conteúdo do Plano

Plurianual de investimentos do governo federal para o período
2004-2007 (plano Brasil de Todos) que prevê um montante

global de recursos na ordem de R$ 1,8 trilhão, Ao fazer a

apresentação do novo plano do Governo Federal para os

próximos quatro anos oMinistro do Planejamento disse que
o Plano Brasil de Todos éum plano realista, que contém projetos
e ações exeqüíveis,Mantega informaque 73% dos recursos são

oriundos do Orçamento Fiscal e Seguridade e que para a área

socialestarão direcionados 63%do total deprogramas finalísticos

contidos no PPA, equivalentes a R$ 1 trilhão, incluindo R$ 697
bilhões daPrevidênciaSocial, que, em várias regiões brasileiras, é
um grande programa de transferência de renda,

ENTRE ASPAS, _

"Nosso trabalho é voltado para a população". A
afirmação é do presidente da Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, Carione Pavanello (PFU ao referir
se à sessão itinerante realizada na noite de quinta
feira, na Unerj.

"Pois é pela graça
que sois salvos,
por meio da fé". -- Participe! -

Efésios 2:l'\a Rua Max Wilhelm, 289
8aependi - Jaraguá do Sul
Fone: (47) 370-6180

'__'_"
PoLÍTICA

_
CORREIQDQrQYO:1

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
INOVIDADE: SESSÃO ITINERANTE DA CAMARA DE VEREADORES REALIZADA NAS DEPEND�NCIAS DA UNERJ

Câmara vai doar. R$ 500 mil

para os hospitais do município
JARAGuA DO SUL - A

Câmara de Vereadores vai re

servar R$ 1 milhão do orça
mento do ano que vem para
doar aos Hospitais Jaraguá e

São José. A quantia será divi
didameio ameio e deverá ser

usada para aquisição demate
riais e equipamentos. A infor

mação foi anunciada na quin
ta-feira à noite, pelo presiden
te da Câmara de Vereadores,
Carione Pavanello, durantea
sessã� itinerante realizada na

Unerj. Na mesma oportuni
dade, Pavanello anunciou ain
da os nomes que integram a

CEI ( Comissão Especial de
Inquérito) para investigar as

possíveis irregularidades nos

HospitasiJaraguá e São José.
Ficou definido que integram
a CEI dos Hospitais os vere

adores Lia Tirone (PSDB),

8 ANOS EM SOlUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

INSTALAÇÕES ELÉtRICAS
INDUSTRIAIS

MONTAGENS 'DE
PAINÉIS ELÉTRICOS

SOLUÇÕES �ARA
AUTO'!'AÇÁO INDUSTRIAL

Teclla Eletrolndustrlal Ltda.
Automação e Instalações Elétricas Industriais

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

Centenas de estudantes participaram da sessão itinerante

Jean Carla Leutprecht (PIB),
Roque Bachmann (PSDB),
Marcos Scarpato (PI) e Pau
lo FIoriani (PP)

De acordo com o presi
dente da Câmara, a CEI dos
hospitais terá o cronograma
pronto e anunciado na sessão

de segunda-feira. ''A C]�lJ não
foi instaurada para perseguir
ninguém, prova disso é que
vamos doar essa quantia para
os hospitais", argumenta
Pavanello, que assegura um

trabalho minucioso da CEI.

"Queremos transparência e

confiança da população em

relação aos problemas en-

destinado a subsede da

coorporação de Nereu Ra

mos.

Os estudantes presentes
questionaram os vereadores
e palestrantes ao final da ses-

.

são sobre diferentes temas da
atualidade envolvendo cida
dania. Também aconteceu

uma palestra sobre cidada
nia com a participação do

coordenador do curso de
Direito da Unerj, Cícero
Dietrich e o auditor e con

sultor fiscal e membro do

Rotary Clube de Jaraguá do
Sul, Marco Antônio More
no de Lima.

frentados pelos hospitais",
afirma.

Acompanharam a sessão

itinerante alunos do Curso de
Direito da Unerj, da Escola

de Governo e Cidadania e

estudantes do ensino médio'
da Escola Julius Karsten.

Durante a sessão foram

aprovados por unanimidade
três projetos de lei de autoria
do Executivo, inclusive o PL
número 144-03 que transfere

R$ 50 mil do Orçamento da
Câmara para o Executivo

repassar ao Corpo de Bom

beiros Voluntários deJaraguá
do Sul para equipar veículo

GritodosExcluídos quer soberaniaparaOBrasil
JARAGuADO SUL - Por- Brasil). alização imediata de audi-

tadores de doenças profis- Neste ano, o Grito dos toria pública sobre a dívida

sionais, índios, trabalhadores Excluídos traz o lema "Ti- externa brasileira, anulação
rurais sem terra, desempre- rem as mãos, o Brasil é nos- do acordo de cessão da

11.
z gados devem participar do so chão", numa alusão à Base de Alcântara aos Es-w

�. Grito dos Excluídos, a par- importância da soberania tados Unidos, e pela con-

tir das 9 horas deste domin- para o país. Em setembro vocação de um plebiscito
go, 7 de setembro, no cen- de 2000,mais de 10milhões oficial sobre a Alca, ainda
tro deJaraguá do Sul. A co- de brasileiros votaram no em 2003.
munidade jaraguaense está plebiscito nacional sobre a A coleta de assinaturas
convidada a participar do Alca, decidindo contra a será feita durante o ato pú-
Grito, que é uma programa- entrada do Brasil na Área blico que acontecerá às

ção alternativa às comemo- de Livre Comércio das 10h30 defronte à Igreja São

rações 'da Semana da Pátria, Américas e contra a entre- Sebastião. Às 11 horas está

promovida nacionalmente ga da Base de Alcântara previsto Culto Ecumênico

pelos Sindicatos de Traba- para o controle do gover- na Igreja. O objetivo do

lhadores, CUT ( Central no dos Estados Unidos. Grito dos Excluídos é de-
Única dos Trabalhadores) e Durante o Grito dos Ex- nunciar a exclusão, questio-
a igreja católica, a:través da cluídos, neste domingo, os nar toda forma de discrimi-
·CNBB ( Confederação manifestantes estarão cole- nação e dominação e anun-

Nacional dos Bispos do tando assinaturas pela "re- ciar novos valores sociais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.INCREMENTO: EVENTO REALIZADO NA CIDADE ACARRETA BOM MOVIMENTO ECONÔMICO AO COMÉRCIO ,I N FORME
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Encontro do Empreender
reúne cerca de 600 empresários

]ARAGUA DO SUL - .I!
realização do Motogiro,
que acontece neste final se

semana em Jaraguá do Sul

está possibilitando urn in

cremento da economia lo
cal. Lojistas, donos de res
taurantes, bares e hotéis
estão felizes com a movi

mentação dos turistas; que
vieram para gastar e se di-

. vertir. Os principais hotéis
de Jaraguá do Sul estão

com a ocupação pratica
mente esgotada e os res

taurantes e bares inclusive
estão com dificuldades no
atendimento.

O recepcionista do
Hotel Nela, localizado no

Calçadão, Jéferson Lopes,
disse' ontem que dos 40

quartos disponíveis, prati
camente todos estão ocu

pados. O mesmo aconte

ce nos Hotéis Parthenon. \

Cesar Junkes

Hotéis de Jaraguá do Sul estão lotados devido ao Motogiro

Etalan e Itajara, que estão

com quase 100% de sua

capacidade ocupada.
Na avaliação do recep

cionista do Hotel Etalan,
Osmar Tibes, eventos

grandes como esse não

são comuns, mas quando
acontecem representam

urna chance de se ganhar
mais dinheiro, Dos 60

apartamentos disponíveis,
todos estão ocupados. "O

. mês de agosto não foi

muito bom. Este mês está

ótimo e para outubro es

peramos repetir a dose

com as festas típicas que

..... "
..

acontecem na regtao ,ana-

lisa o recepcionista. A re

cepcionistaVivian Lorenz,
do Hotel Parthenon tam

bém afirma que a ocupa
ção está boa, com 83% dos

.

apartamentos disponíveis
ocupados com o pessoal
do motogiro e espera au

mentar o percentual hoje.
Na avaliação do secre

tário de Produção da Pre

feitura,DieterJansen, even-
. tos como o motogiro, que
trouxe para Jaraguá do Sul

3 mil motociclistas, são

importantes para
incrementar o turismo e a

.ecorromia da cidade e da

região. "É uma maneira de

Jaraguá do Sul ganhar urn
dinheiro novo, porque dá

retorno para todo o co

mércio" analisa. (MARIA HE

LENA DE MORAES)

·Shopping Center Breithaupt atrai novos investidores
]ARAGuA DO SUL - Foi

inaugurada na noite de quin-
�.ta-feira a moyeria Bierbude,
no segundo piso do Shop
ping Center Breithaupt. O
proprietário da casa, empre
sário da área da alinientação,
Amarildo Melo e Silva pre
fere não divulgar o quanto
gastou na reforma 'e locação

. do espaço, mas garante que

espera retorno do investi

mento no prazo de dois
anos. Melo e Silva também é

oproprietário do Restaurán
te Samuara, que funciona no
Shopping. Ele foi o primei
ro dono de restaurante a irn-

I

plantar a comida servida em

quilo em Jaraguá do Sul e

acredita na diversificação e es-
.' pedalmente na potenciaI

Vicky Bar!el

Nova choperia foi inaugurada no noite de quinta-feira

lidade do Shopping.
"Estamos acreditando na

nossa capacidade de traba

lho e na capacidade do

Shopping no que se refere a

movimentação constante de

pessoas",analisa Melo, e Sil-

va.

A choperia está atenden

do de segunda a domingo,
para almoço e janta, oferecen
do um cardápio variado. De
acordo com a sócia-proprie
tária,RegianeGomes Silva, os

preços são acessíveis e vari

am de R$ 3,50 a R$ 35,00.
Ela comenta que todo o es

paço foi remodelado e am

pliado em dobro, com capa
cidade para 64 mesas. O pro

jeto arquitetônico é da arqui
teta Rute Borgmann e da ar

tista plástica Celaine Refosco,
responsável pelos desenhos e
frases dos banheiros.

.
O empresário Roberto

Breithaupt, um dos proprie
tários do Shopping, afuma
que 98% da áreabruta locável

está ocupada e a previsão é

de que, até o final de outu

bro, mais dois empreendi
mentos venham para o

Shopping, um do setor ali

mentício e outro do vestuá

rio. (MHM)

SÁBADO, 6 de setembro de 20·03

PR�MIO
O presidente do Banco Central, Henrique de Campos
Meirelles, é o primeiro agraciado com o título
"Personalidade de Finanças do Ano", premiação criada
este ano pela Associação Nacional das Instituições de

Crédito, Finanças e Investimentos. O anúncio foi feito �

pelá presidente daAcrefi, RicardoMalcon, em Salvador,
dhrante o XXV Encontro Nacional das Financeiras .

Meirelles recebeu o prêmio logo após a conferência de

abertura o evento.

Exso 2004
O presidente daApevi (Associação dasMicro e Pequenas
Empresas do Vale do ltapocu, Valéria Junkes, anunciou
esta semana a datada realização da Exp02004, feira
multisetorial que acontecerá no período de 13 a 18 de

julho, no Parque Municipal de Eventos. O lançamento
da feira acontece no final deste mês e, segundo
informações do empresário, a comercialização dos
estandes começa em outubro. O objetivo da feira é

mostrar a força e a pujança dos setores produtivos .

EXPOSiçÃO
Como forma de mostraro que aprenderam durante o

curso de Pós-graduação em Design de Móveis da Unerj
os formandos estão expondo seus trabalhos à

comunidade. Os 15 trabalhos foram criados pelos
próprios alunos e desenvolvidos durante a disciplina de

Planejamento emDesign, que teve como tema "Sentar".
Através das orientações do professor e designer Geraldo
Coelho, de Belo Horizonte, os trabalhos estão sendo

apresentados no auditório daUnerj. Em tamanho natural,
estão expostos cadeiras, sofás, pufs e estofados. Durante
o curso, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer

a linha de produção de estofados de empresas da região
e ainda conhecer as tendências e projetos das indústrias
de estofados.

,.<'tnu,iov..,-d.e-·r1.e-·

flft»''i-1i>1,·lR.m",t/o.-e91uu#-

F VIDRAÇARIA
Arte Vidros

mr·igs@l.rra.com.br I
.•"'!I ..�r"!lr,4! .. Q9r,,"y.�!aI .. �"Qi

Compra
2.9208

2.9400

Venda

2.9216
3.0200

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

acessórios
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AGENDA
A Secretaria de Produção, por meio da Divisão de

Turismo, já iniciou o levantamento de informações

parti elaborar .a Agenda de Eventos de 2004. A

assistente de Promoções e Divulgação, Rosilene
Koch, alerta que os interessados em participar da

versão impressa deverão encaminhar os dados (
nome do evento, local, data, entidade realizadora,
telefone e contato) até o final do mês de novembro,
ou através do telefone 372-8093, do e-mail

eventur@jaraguadosul.com.br ou do fax 370-8147.

De acordo com Rosilene, a coleta de informações
era feita até o final do ano, mas como isso provocava
atraso na confecção do material, que vinha sendo

disponibilizado normalmente no mês de março.

Com a mudança do prazo, o início da'distribuição
dos impressos passa para fevereiro. O objetivo do

impresso é divulgar gratuitamente os eventos

realizados em Jaraguá do Sul, como festas religiosas
e comunitárias, promoções culturais e esportivas,
seminários, encontros, congressos e outros. Quem
encaminhar as informações depois de novembro terá

sua promoção divulgada somente na versão

eletrônica, que fica à disposição no site

www.jaraguadosul.com.br. onde é atualizada

permanentemente. Esta será a sétima edição da

Agenda de Eventos e a quarta com opção impressa.

GERAL CORREIODÓPOVOS
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IINCREMENTO: SECRETARIA DE TURISMO E PLANEJAMENTO DE CORUPÃ INVESTE EM MELHORIAS

Mirante valoriza ponto de

atração turística do município
CoRUPÁ - Incrementar

os pontos de atração turistica

domunicipio, privilegiado em
belezas naturais, tem sido a

.meta do secretário municipal
de Turismo e Planejamento,
Ernesto FelipeBlunk. Ele cita
como exemplo desse empe
nho da administração pública
em investir no turismo a re

cente instalação deummiran

te tioMorro doSuessembach,
a 1,5 quilômetros do centro

da cidade, indo na direção da

Rota das Cachoeiras, na Rua

FranciscoMees.

O mirante, segundo o se-
cretário BIUnk, custou .aos co
frespúblicos aproximadamen
te R$ 3,5 mil. Do mirante

pode-se ver o rio e os fundos
,

do Seminário Sagrado Cora

ção deJesus.A paisagem é re

-almente deslumbrante e com-

ESTA NOTÍCIA É DE SEU INTERESSE

A Assembléia Legislativa de Santa Catarina transformou-se num dos prin
cipais centros de debates do País. Com o trabalho dos deputados e servido

res, o Legislativo buscou soluções para os principais problemas sociais. Foram
realizadas mais de 40 audiências públicas, em todas as regiões. Em Plenário,
foram aprovados mais de 250 projetos de interesse dos catarinenses. Em ju

lho e agosto foram realizadas 29 audiências públicas do Orçamento
Regionalizado, para que a sociedade ajudasse a definir como, será investido o

dinheiro público no Orçamento Estadual de 2004 e no Plano Plurianual (2004/
2007).Com um controle rigoroso do dinheiro público, a Assembléia investe no

que de fato é mais importante: democracia, transparência e participação.
Tudo para você ter mais qualidade de vida. Tudo para que todos tenham mais

cidadania. E esperança.

v

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVADO ESTADO DE SANTACATARINA

oniosa com o seu
,

, ink e creme.

Câncer� Você terá
facilidade paro expressar

'Siil!>.amentos e as

Cor: Azul,

ará os seus pés
corra atrás da
de. Cor:

Cesar Junkes

Secretário Blunk quer valorizar os pontos turisticos

prova a vocação do municí

pio para o turismo ecológico.
Outra novidade no setor

turistico é aconstruçãodeuma

ponte de ferro na 12° cacho
eira. De acordo com o secre

tário, já foramconstruídaspon
tes na primeira e segunda ca

choeira e também na quarta,
onde foi colocado ummiran

te e ponte pênsil. Ano passa-

do foi construída uma ponte
na 14° cachoeira.Asmelhorias,
segundo Blunk, são para au
mentar a segurança dos turis
tas que sobem as cachoeiras.

,

Para o final do ano está

prevista ainda a cobrança de

ingressos, (R$ 5,00) aoParque
EmílioBatiste1a,que atualmen
te é administrado pelaAssoci
ação de Preservação e Eco

TurismoRota das Cachoeiras.
Neste inverno a Associação
aproveitou para recuperar as

trilhas fazer amanutenção das
pontes.

O ParqueEmílio Batistela
é reconhecido, pela lbama,
desde o ano de 2002, como
reserva particularde preserva
ção danatureza.Durante todo
o ano, o Parque está à disposi
ção de escolas da região que

desejam conh� as variadas

espéciesda tloralocal Parabre
ve,�do Blunk, será dado
irúcio ao estudo da fauna do

Parque.O Parque tem415mil

metros quadrados, sendo que
100 hectares são de preserva
çãopermanente.Atéo final do
ano, aindasegundoBlunk,aes
trada que liga o centro ao Par

que e a Rota das Cachoeiras
deverá ser asfaltada numa ex

tensão de 14 quilômetros. (MA
RIA HELENA DE MORAES)

Jaraguá 84 recebem orientações de saúde
]ARAGUÁ DO SUL - A

importância da prevenção
para a saúde bucal tem sido
um das preocupações da se

ção de Jaraguá do Sul da
ABO ( Associação Brasileira
de Odontologia), que, desde
o ano passado, tem realizado
trabalho cujo foco principal é
aliar educação com lazer e
cultura. Através de apresen
tações de teatro, um grupo
de odontólogos tem dissemi
nado entre as crianças caren
tes deJaraguá do Sul as práti
cas de saúde que garantam
uma boa saúde bucal.

Desde o ano passado já
foram realizadas sete apresen-

ia certo para
r urno promoção.
eirismo no seu

r Cor: Branco,
preto e zul.

- O seu senso de
.

ratodos,
que você ama.

o, amareloe branco.

tações teatrais da peça ''Doce

,
ilusão", encenada por 'filhos
de dentistas.O texto foi escri

to pela odontóloga Nanci
Batalha e reflete os cuidados

que se deve para evitar as cá
ries e outros problemas
dentários. A atividade já foi
realizada na Vila Machado,
NereuRamos,TifaSchubert,
Morro da Boa Vista, Três
RiosdoSul eJaraguá84.Tam-,
bém foram feitas apresenta
ções na empres� Duas Ro

das, que patrocinou a ativida

de, e na Apae.
De acordo �om o presi

dente daABO deJaraguá do
Sul, Sérgio Luiz Pacheco, a

idéia é envolver a comunida
de dos bairros carentes em

projetos. de integração entre

escolas, pais e professores,
além de levar conhecimento
e cultura às crianças e adoles
centes. Em todos os eventos,
além de orientações sobre os
cuidados com os dentes, as
crianças recebemumkit com
escova e pasta dental e ainda

cachorro-quente. Na última

apresentação, realizada no

BairroJaraguá 84 ryo final do
mês de julho, aproximada
mente 400 pessoas participa
ram da atividade e foram ser
vidos 600 cachorros-quentes.
(MHM)

erá virara sua

dã��':IfÉ3�� rosa e verde.
Escorpião - Sucesso ao
li o público. Na

rosa, você estará

upada. Branc;,
elho.c

distandamento.
e, azul e branco.
rnio - Deverá se

dar bem na área da
ão. Na conquista, os

-

aumentor. Cor:
anco e azul.

I

��raeaqualidcxJe
�.Mudançasde
I-tw�otadas à noite.

�r�riho�marrom e azul.
Peixes - Vai 'se dar bem

us colegas. Nõo
idez estragar a
Cor: Laranja,
vermelho. ,
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.SEGURANÇA: BRIGADISTAS DE EMPRESAS PARTICIPARAM DA SÉTIMA EDIÇÃO DAS BRIGADAS CONTRA INCÊNDIO

Brigada contra incêndio da
WEG vence competição anual

}ARAGuA DO SUL -

No dia 30 de agosto, foi
realizada a sétima compe
tição das brigadas contra

incêndio entre as principais
empresas de ]araguá do

Sul e região. Participaram
da competição equipes da

Belmec, Cryovac, Dalila,
Duas Rodas, Malwee,
Mannes, Marisol, Prefeitu
ra Municipal, WEG e

Wiest. As provas foram

realizadas no campo de
Treinamento do Corpo de

Bombeitos, na subsede de

]oão Pessoa, em ]araguá
do Sul.

Segundo o subcoman

dante. do Corpo de Bom
beiros Voluntários de

]araguá do Sul, Neri Beno
Graunke, que organizou as

provll:s, o objetivo desta

competição é integrar as

brigadas e ao mesmo tem- .

. po testar as habilidades e

pôr em prova os treina

mentos realizados nos cur
sos oferecidos pelas em

presas.
Foram quatro provas.

A primeira, chamada de

Divulgação

Brigadistas participaram de quatro provas com obstáculos

pinheirinho, era combater
o fogo que saía dos canos

galvanizados, com chamas

de cerca de dois metros.

Nesta prova o extintor uti
lizados era de pó químico
ou C02. A Segunda pro
va, os participantes apaga
ram S fogo de um círculo

chamado de maracanã. A
terceira etapa era na hori
zontal uma trincheira em

formato de retângulo tam
bém com canos galvaniza
dos exalando fogo teve

que ser extinta. A última

prova era em formato de

cruz, com o mesmo pro
cedimento. Nas três últi-

mas etapas o extintor utili
zado foi de água.

Antes de elimiriar o fogo,
que era o principal objetivo,
os participantes tinham que
sair de determinado ponto.
pré fixado, passar por um
corredor, atravessar um tú

nel de seis metros, desligar
as luzes, tocar a campainha,
estourar um lacre de portão
e por fim, apagar o fogo.
"Fizemos da prova um en

saio para um eventual sinis

tro com todos os obstácu-
.

los que possam aparecer, e
com o procedimento cor

reto. Valia quem fosse mais

rápido e eficiente", explica

Scar apresentahoje e amanhã apeça ''AsHienas'

}ARAGUA DO SUL -

Acontece hoje no teatro da
Scar- o espetáculo ''As Hie
nas". A peça foi selecionada
entre doze no estado para
participar do 13 o Festival de
Teatro Catarinense de Tea
tro (Fecate) que acontece

entre 16 a 20 de setembro
em Criciúma.A história, es
crita pelo dramaturgo

. Bráulio Pedroso durante a

ditadura militar, foi adapta
da no final do ano passado
pelo Grupo de teatro da
Soar (Gats) para o cotidia
no que também impõe um
tegime ditatório.
·A peça ''As Hienas" foi

adaptada pela professora
Sandra Baron e pela colega
MeryPetty durante aulas do
curso de artes cênicas que
freqüentam em Blumenau.
Além deMery Petty, que in-

Divulgação
As Hienas será apresentada na sala alternativa da Scar

corpora o
:

personagem
Pietra e SandraBaron como

Ana, o ator Andersen dos
Santos também está no elen
co interpretandoVitor. Cás
sio Correia também partici
pa. A direção é de Carlos

Crescêncio, com supervisão
de Pitta Belli.

A� Hienas foi apresenta
da oiFt? vezes e assistida por
um público de 272 pessoas,
à meia-noite. O local e o

horário diferenciado tomou
o evento mais original, sain
do dos padrões. Segundo
Sandra, a peça faz o públi
co refletir sobre a ditadura

. do nosso dia-a-dia.
Serão realizadas três

apresentações, duas hoje, às
19 e 21 horas, na sala alter

nativa da Scar e a terceira
amanhã às 19 horas. O 'in

gresso custa R$ 10 e estu

dantes pagam a metade.

Declamações e desfile cívico

marcamodiadaindeperdência

Graunke.

Os vencedores foram:

em 10 WEG, em 20 Duas

Rodas e em 30 Mannes. O

primeiro colocado recebeu
o troféu transitório, e os

três primeiros colocadas

receberam medalhas.
As equipes de brigadas

contra incêndio são uma

necessidade para a empresa
obter o ISO 14000. O nú

mero de brigadistas vai de
pender da quantidade de

funcionários existentes e o

grau de risco da empresa.
Esses voluntários participam
do Programa Brigadista In
dustrial, com treinamento

contra incêndio e algumas
têm ainda primeiros socor

ros. (CELlCE GIRARDI).

ScHROEDER- Aprefei
tura de Schroeder realiza
amanhã seu desfile cívico
defronte ao ginásio de es

portes Alfredo Pasold. A

programação inicia às 9 ho
ras com o hasteamento das
bandeiras Nacional, Estadu
al e Municipal, com a pre
sença de autoridades, pro
fessores, alunos e público em
geral. Após o hasteamento
haverá a execução do Hino

Nacional, e a declamação de
poesia por um aluno da

EscolaMunicipal Professor
Santos Tomaselli, represen
tando a rede municipal de

ensino. Um aluno da Escola
de Educação Básica Miguel
Couto também fará uma

homenagem à Patria repre
sentando a rede estadual de
ensino. Em seguida o vice

prefeito,Orlando Tecilla fará
discurso, seguido do prefei
to municipal Osvaldo ]urck.
O hino da independência fi
naliza o cerimonial. Às 10

horas começa o desfile cívi- j

co partindo da rua 7 de se

tembro. Às 11 :30 inicia a fes

ta popularnaEscola de Edu
cação Básica Miguel Couto.
Às 18 horas acontece o

arriamento das bandeiras.

elA DE DESENV. DE JARAGUÁ DO SU L S/A
- eODEJAS torna público que requereu junto a

FATMA a Lincença Ambiental da Operação,
extração de saibro/argila, na Serra do Funil e

Ribeirão Alice, Jaraguá do sul/se.

NPM 815.522/99 e 815.406/03.
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"Criaturas" (Curitiba)

l

"Gasgop" (Florianópolis)

o melhor do rock
ALTERNATIVO

Guaramirim - Hoje à noite acontece' a
primeira edição do Brazuca Noise Festival,
evento que tem como proposta principal
reativa r os shows no Curupira Rock Clube,
reduto de roqueiros alternativos mas que
desde julho não abre suas portas. Quem
organiza o "Brazuca" é o músico Kélson
Marcelo Mendes, baterista da Banda
"Fty-X", através da KMM Produções, que
busca ativar o cenário musical local
promovendo eventos como esse de hoje, que
deve reunir. um público de aproximadamente
300 pessoas, lotação máxima que comporta
o espaço do Curupira.

Kélson argumenta que o Brazuca Noise
Festival está sendo realizado sem o apoio
de nenhuma instituição, pública ou privada.
"O festival está sendo organizado de maneira
totalmente independente, mesmo assim,
preza pelo profissionalismo, organização e

atendimento às bandas e público que venham
a prestigiar o evento", afirma Kélson, que
comenta ter procurado empresas, mas não
conseguiu apoio. "Acredito que ainda exista
preconceito em relação ao Curupira e às
bandas de rock alternativo", avalia Kélson.

O organizador do. Brazuca afirma que a

escolha do Curupira para sediar o evento
tem relação com a história do clube, que
existe há 13 anos e levou Guaramirim a

figurar no cenário do rock nacional com a

vinda de bandas famosas na cena

Underground, como "Ratos do Porão" (duas
apresentações), "Pin Ups", "Cólera", "Ação
Direta", "Dead Fisch", "The Power Of the
Bira", "Mqn", "Wry", "Júpiter Maça",
"Hateen", "Varukers (Inglaterra), "Olho
Seco", Jairo Guedes ( primeiro guitarrista
do Sepultura) com sua banda "Eminence",
"Zero Vision, "Wander Wildner" além de
bandas da Argentina, Finlândia e outras
nacionais.

O 1@ Brazuca Noise Festival começa
'HOJE - ãs 16 horas, no Curupira Rock
Club. Os ingressos custam R$ 10,00.
As bandas são as seguintes: "Fly-X"
(Guaramirim), "Superbug" (Florianó
polis), "Vacine" (Joinville), "Sadhana"
(Florianópolis), "Quem?!" (Rio de
Janeiro), "Criaturas" (Curitiba),
"Lauras Problem (Curitiba), "Reino
Fungi "(Joinville), "Hey, Miss!"
(Blumenau), e "Gasgop" (Florianópolis).

"Quem?!" (Rio de Janeiro)

"Fly-X" (Guaramirim) -

Kelson, organizador do evento (1Q E)

"Reino Fungi "(Joinville)

"Hey, Miss!" (Blumenau)
-------------------
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• CÂMERA OCULTA

Coisa de cachorro
o Pentacampeão Ronaldinho mora em Madrid e

tem como mascotes dois cachorros chow chow. Na
"

semana passada, o craque levou o maior susto; os

bichinhos se jogaram do segundo andar da casa,
quebraram as patas e precisaram ser operados às

pressas.

Flerte
Fofoqueiros de plantão contam que Maria

Fernanda Cândido e Dan Stulbach se encontraram

durante um desfile de modas no Rio de Janeiro e

trocaram olhares. Seria mais um romance no ar?

Só o tempo dirá

Praia
Luciana G imenez e o fi lho Lucas passaram o final
de semana curtindo o sol de Fortaleza. No entanto, .

a bela já está de volta, forte e firme gravando seus

programas, afinal em breve ela vai voar para
encontrar-se com Jagger.

Futuro
o tenista Fernando Melligeni resolveu investir no

futuro. Ele pretende viabilizar torneios de tênis
mirim. A gente torce pra que dê certo, afinal

. popularizar o tênis é uma boa iniciativa.

'Avó boazinha
Manoelita Lustosa, a vó malvada de Salete (Bruna

Marquezine),
-

em
\\ M ulheres Apaixonadas", conta

que na vida real seu comportamento não é nem de

longe igual ao de seu personagem na novela.
Manoelita adora o netinho Pedro, que tem um ano de

idade.

Nova novela
Elizabeth Savalla vai viver a astuta e

inescrupulosa Jezebel, em "Chocolate com

Pimenta", nova novela das seis, que estréia nesta

segunda na Globo. Trambiqueira de marca maior,
Jezebel aplica freqüentes desfalques nos negócios
e vive como uma rainha na fictícia cidade de
Ventura.

Garota-propaganda
Yoná Magalhães vai ser a garota-propaganda de
uma campanha que divulgará protéses dentárias.

E está dito.

CINEMAS
JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

FILME/HORÁRIO GÊNEROSALA

PIRATAS DO CARIBE
i snoo - 18hOO - 21hOO1 A

2

o GRILO FELIZ
14h4S - 16h45 O

A PROMESSA
19hOO - 21h30 O

VOANDO ALTO
ClShlS \}l

3
A DUPLA EXPLOSIVA
17hlS - 19h1S - 21hlS C

A-AVENTURt>/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMAai
F - Ra:)..cj R - ROMANCE!P - FUÜCIAL/Dc - JXX:UMENfÁRIO

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO
SALA FILME/HORÁRIO

1
PIRATAS DO CARIBE A
13h45 - 16h30 - 19h15 - 22hOO

2
TRATAMENTO DE CHOQUE C
13h30 - 15h40 - 17h45 - 19h45 - 21h45

PROCURANDO NEMO An
14h15 - 16h15 (Sábado e domingo)

3
O EXTERMINADOR DO FUTURO

A
15hOO - 18hOO - 21h15(Segunda à sexta) ) I
O EXTERMINADOR,DO FUTURO A
18h15 - 21h15(Sábado e domingo)

4
LISBELA E O PRISIONEIRO R
14hl0 - 16h45 - 18h50 - 21h40

5
O HOMEM DO ANO A
14hOO - 16h30 - isnõo - 21h30

LARA CROFT 2 -' A ORIGEM DA VIDA
A

13h45 - 16hl0
6 ...

O VINGADOR P
19h15 - 21h50

A-AVENTURt>/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMAai
F - Ra:)..cj R - ROMANCE!P - RlUCIAL/Dc - JXX:UMENfÁRIO

SALA FILME/HORÁRIO

1
FECHADO PARA REFORMAS

LARA CROFT 2 - A ORIGEM DA VIDA
14hOO - 16h30

A

2
LISBELA E O PRISIONEIRO
19hOO - 21h30

C

PIRATAS DO CARIBE
13h45 - 16h30 - 19h15 - 22hOO

A3

A-AVENTURt>/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMAai
F-RCr)r:I R -ROMANCE!P-FUUCIAL/Dc-JXX:UMENfÁRIO

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

e confira.
I I

;�
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I
DOLORES AVILLON

Avelã sem pele
Para tirar a pele da avelã coloque
numa panela fermento em pó com

água fervente, na proporção de 1

xícara de água para cada xícara de

avelã, com 1 1/2 colher (sopa) de
fermento em pó. Ferva por 3 minutos,
escorra e deixe secar no forno até
torrar ligeiramente.

Limpando o processador
Depois de usar o processador de
alimentos para preparar massas em

geral, sempre fica uma porção
grudada na pá no processador. Para
facilitar o trabalho de limpeza,
esvazie o processador e ligue-o
novamente. A pá fica limpa num

segundo.

Alcaparra é flor
A alcaparra é o botão da flor do
mesmo nome, nativa da Ásia e do
Mediterrâneo. É comercializada em

conservas, numa solução de água e

vinagre ou com sal. Tem um sabor
acentuado. Antes de usá-Ias, lave
as em bastante água corrente para
retirar o sal. ,

Gelado bate melhor
Para obter um resultado melhor ao
bater creme de leite fr-esco,
experimente fazer isso com o creme

de leite gelado.

Quanto vale o mel
Quando quiser substituir o mel por
açúcar,saiba que 4 colheres (sopa)
de mel correspondem a 5 colheres
(sopa) de açúcar.

Café gelado
O pó de café conserva melhor e

mantem o seu aroma por mais tempo,
se ficar guardado na geladeira, num
pote hermético.

H idratando gelatina
Quando uma receita pede gelatina
em pó, sem sabor, esta deve ser

hidratada antes de usar, pois caso

contrário, os grãos não se dissolvem

.l homogeneamente. A medida de
água é 1/4 de xícara para cada
colher (sopa) de gelatina. Coloque a

água num refratário e polvilhe a

gelatina em pó. Misture. Deixe
hidratadar por alguns minutos. Leve
o refratário ao banho-maria até que
a gelatina fique totalmente

, dissolvida.

Gosto de nozes

Para deixar a torta de frutas com

uma crosta crocante e gosto de nozes,
salpique germe de trigo sobre a torta,
10 minutos antes de tirá-Ia do forno.

Café dá cor

Para pincelar tortas e empadas,
misture bem a gema com óleo de
depois acrescente uma pitada de
açúcar com algumas gotas de café

.' forte.

I SUPERAPETITE GB EOIÇOES POR AGNI!Z HASSE

Sirva a Torta Quadriculada acompanhada de carne
assada e vinho

Recheio:
6 cenouras;

( 1 colher (sopa) de manteiga;
sal a gosto;

,

1 colher (chá) de açúcar;
5 folhas de alface;
pimenta recém-moída;
1/23 xícara (chá) de leite;
parte branca de sels.alhos-poró:
3 colheres (sopa) de creme de leite;
noz-moscada ralada;
1 maço de salsinha.

INGREDIENTES:
Massa:
2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
1 xícara (chá) de manteiga;
I ovo;
1 colher (café) de sal;
2 colheres (sopa) de creme de leite;
manteiga para untar a fôrma.

Preparo da Massa: Peneire a farinha de trigo e faça uma cova no

centro. Coloque aí a manteiga picada, o sal, ô ovo e o creme de leite.
Com a ponta dos dedos comece a incorporar os ingredientes àfarinha,
até que a massa esteja bem homogênea. Cubra com um pano e leve'
à geladei(a por cerca de 30 minutos. Depois desse tempo, abra a

massa com rolo e forre com ela uma fôrma para torta de fundo

removível, de cerca de 25 cm de diâmetro, untando bem. Fure o

fundo da massa com um garfo, cubra com papel aluminio e coloque
sobre este grãos de feijão para que a massa não estufe. Deixe assar

em forno quente por cerca de 30 minutos. Preparo do Recheio: Coloque,
a manteiga no fundo de uma panela edisponha por cima das cenouras

raspadas e cortadas em rodelas finas. Espalhe o açúcar sobre as

IOICAS DE BELEZA

cenouras e cubra-as com as folhas de alface. Tampe bem a 'panela e

leve ao fogo baixo para que as tenouras cozinhem em seus sucos e

nos das folhas de alface, por cerca de 20 minutos. Lave e pique os

alho-porós cozinhe-os no vapor por cerca de 30 minutos. Esmague as

cenouras cozidas (descarte as folhas de alface), tempere o purê com

sal, pimenta e o leite. Misture bem e reserve. Amasse bem os pedaços
de alho-poró cozidos, junte o creme de leite, o sal, a pimenta e a noz

moscada. Retire a massa da torta do fogo, remova o papel alumínio e

os feijões e marque uma .dlvisão em cruz na massa, formando quatro
partes iguais. Distribua os recheios em partes alternadas. Torne a

levar ao forno por mais 5 minutos. Guarneça com a salsinha e sirva

comoacompanhamento de carne assada.

As tinturas podem ser valiosas aliadas no tratamento dos cabelos
Como dizia as nossas avós:

"Eles são da natureza". É ver

dade, mas nem por isso é pre
ciso deixar que tomem conta

das nossas cabeças. Quando
aparecem os primeiros fios de
cabelos brancos, o fato é logo
associado' com idade.Chi!! fu
lano tá ficando velho, olhe os

cabelos brancos!' Pura crendi

ce, porque os fios de cabelos
brancos também estão associa
dos a fatores genéticos, heredi
tários e de raça. Pessoas de pele
muito branca tendem a ter ca-

A linha Intensiv Color Fashion da
Vita Derm possui sete produtos
especialmente desenvolvidos
para colorir e tratar os cabelos

belos grisalhos logo, os amare
los demoram um pouco mais e os negros só mesmo na velhice. Normal
mente os primeiros fios brancos aparecem por volta dos 40 anos..

, Existem multas maneiras de disfarçar os fios grisalhos e se for o caso

de assumi-los tem produtos específicos para evitar que fiquem amarela
dos. Os fios brancos são muito vulneráveis aos efeitos nocivos do sol, cloro
e poluição por isso é preciso_tratá-los e proteqê-los,

Creme ou xampu tonalizantes podem ser uma alternativa paradisfar
çar os fios. Um tonalizante-dourado aplicado em cabelos castanhos deixa
os fios brancos levemente castanhos e semisturam aos naturais. Mas se

você quer mesmo esconder os brancos, o jeito é partir para a tintura. Daí
você pode optar pela cor original do seu cabelo, ou um tom mais claro, ou
aproveitar e mudar totalmente o visual. Para isso existem excelentes pro
dutos que, além de mudar a cor; tratam o cabelo.

Para quem optar pelo branco total, uma boa opção é usar rinçagem.
Este produto acaba com o amarelado dos fios, sem colorir os cabelos. As

rinçagens não encobrem os cabelos brancos, mas dão brilho, além de
deixá-los com reflexos de tons cinza, pérola, fumê, prata ou ouro.

É bom saber que quando o fio de cabelo se torna branco é porque teve
a sua melanina substituída por ar e o fio fica transparente e mais grosso
e muito mais suscetível ao sol, cloro, sal, e poluição. É mentira aquela

estória que se um fio branco for arrancado, nascem dois no lugar.
E tem mais, não é de hoje que colorir os cabelos faz parte .do desejo

universal de homens e mulheres de se tornarem mais bonitos, diferentes,
exóticos ou, quem sabe, apenas para satisfazer anseios pessoais. Há mui
to tempo foi constatada a utilização de diversas substâncias e métodos

para a coloração dos cabelos. Freqüentemente os egípcios mudavam as

cores de suas barbas para vermelho e azul utilizando henna e outros

corantes naturais.

Atualmente há uma infinidade de produtos no mercado que colorem
os cabelos de maneira bastante satisfatória.

Seguindo esta tendência, a Vita Derm acaba de inovar sua lista dos
cosméticos da linha Intensiv Color Fashion, que até então era composta
por Shampoo, Recondicionador e Leave-In, lançando o Intensiv Color
Fashion Coloração em Creme.

,

A nova tintura em creme possui 45 diferentes cores. Os técnicos da
Vita Derm explicam que o produto é enriquecido com Phytoshine, um
composto que promove o brilho ao cabelo por mais tempo.

Tem ainda a Intensiv Color Fashion Loção Reveladora, disponível em
20,30 e 40 volumes, este produto protege a estrutura do cabelo no ato da

coloração, garantindo uniformidade e brilho no resultado; Intensiv Color
Fashion Pó Descolorante, possui fórmula desenvolvida com uma proteína
que minimiza os danos por fixar na fibra e deve ser escolhido de acordo
com o tipo de cabelo e o resultado a ser obtido; Intensiv Color Fashion Gel
Protetor; substituto definitivo da vaselina este gel protege a pele coni
suavidade e conforto, além disso é hipoalergênico e dermatológicamente
testado podendo ser aplicado em volta do rosto, orelhas e nuca para faci
litar a remoção de pontos de tintura; o Intensiv Oolor Fashion Shampoo
contém complexo desmineralizante que evita o alaranjamento e o

esverdeado dos fios que, combinados ao D-Pantenol, deixam o cabelo mais
brilhante e fácil de pentear; o Intensiv Color Fashion Condicionador
H idratante conta com a ação protetora da Vitamina E e também com filtro
solar quaternizado que, mesmo após o enxágue, permanece nos fios e

neutraliza a carga eletrostática deixada pelo shampoo; e o Intensiv Color
Fashion Leave-in, produto sem enxágue, enriquecido com Vitamina E e

filtro solar quaternizado, hidrata os cabelos e proporciona melhor fixação
da tinta rnesmo.cepois dos banhos de piscina ou de mar.
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4aFesta das Etnias

Agradecimentos: ,

Queremos agradecer a presença das autoridades presentes, e ao público que esteve presente, tornando
a festa cada vez maior.
Merece elogios, o esforço de todas a etnias participantes, através de seus membros, e em especial a

Comissão Organizadora, que não mediu esforços para a realização desta bela festa.
Queremos aqui deixar registrado, o nosso agradecimento as entidades e patrocinadores, que apoiaram
na divulgação e realização da 4" Festa das Etnias.

-

Patrocinadores:
Duas Rodas Industrial
Marisol S.A.

Menegotti Malhas Ltda
Gaivota Paineis e Adesivos
Weg S.A.
Pro Imagem

Apoio:
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Fundação Cultural
Secretaria do Desenvolvimento Social

Associação de Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do itapocú
, Imprensa em Geral I

Pessoal do Banco do Brasil S.A.
Policia Militar

Encontro Mensal - Jantar Tlplco

No próximo dia 26 de setembro, com inicio às 20hOO, na Sede
Social do Circulo Italiano, será realizado o nosso encontro

mensal,.com o tradicional "prato típico", destacando-se a

polenta e o macarrão caseiro, regado ao um bom vinho. 3'71' 822'2',

Ingressos antecipados, na Sede (370-863ç), na Floriani
' .' "

,

-"
,

. '.

Equipamentos e com membros da Diretoria e Coral.
Valor do ingresso: R$ 10iOO (dez reais).

f' Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Adquira seu ingresso antecipadamente.

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

Sete de setembro, Dia da Pátria! Feriado

Nacional. Dia de discursos, desfiles ... Nas

escolas nos ensinaram a ter orgulho de

nossa pátria e a festejá-Ia.
A pátri'a é nosso lar maior. É onde devemos

nos sentir em casa como povo. Festejar este
-

dia só tem sentido quando a casa do povo

o CRISTÃO E A PÁTRIA

A luz da
Palavra

dá motivo para festas, quando os seus moradores e estão bem,
tem emprego, moradia, vida digna... Quando na casa há boa

convivência e reina a justiça e paz entre todos.

O bem da pátria passa pela rota em que o decisivo é imprimir
um espírito diaconal à profissão e à política, isto é, servir através
delas. Isto não se faz por lei. É uma questão de mentalidade, de
educação e de fé ... Feliz a nação cujo Deus é o Senhor (Salmo
33)

-

e que tiver autoridades promotoras do bem e repressoras do

mal (Romanos 13).
Para ser grande, não basta a, extensão geográfica do Brasil e

suas potencialidades futuras.. É preciso cultivar a justiça e a

paz. Então aumentará a qualidade de cidadania brasileira.

O maior inspirador da diaconia, porém, foi e continua sendo
.

,

Jesus. Que ele nos ilumine os caminhos, o conviver como

concidadãos e a festejar, agradecidos a Deus, sete de setembro,
Dia da Pátria.

ANILDO WILBERT

Paróquia Evangélica Luterana Barra do Rio Cerro.
1
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Oia6, sábado - 19h e 21h e

Dia7, domingo -19h
Ingressos a R$ 10,00 e estudantes a

R$5,00
Sala Alternativa -1o'Piso

Dia i- Domingo - 20:30h
Ingressos na bilheteria a R$ 10,00 e

R$5,00
Pequeno Teatro

A Grande novidade deste
semestre é-o início das Aulas de

Dança de Salão. Aprenda valsa,
bolero} salsa, merengue, samba e

muitos outros ritmos em um

curso muito dinâmico e aluai.
Aulas ministradas pelos
professores, Maycon dos Santos e

Fábio Simões da \\Cia dois pra

lá, dois pra cá" - Joinville, SC. O
curso tem duração de três meses,
e as aulas são todas as quartas
feiras das 19h às 21h. Estamos

estudando a possibilidade de
abrir turmas .a o s sábados devido

a grande procura. Essa é sua

chance de aprender a dançar!

Dia ll/quinta-feira 20:30
Espetáculo Projeto SI(R
Ingressos à R$ 10,00 e estudantes à

R$ 5,00
Grande Teatro

Missas NOSSA MENSAGEM

"Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar"Sábado
15hOO - Matriz
19hOO - Matriz
17h3 O - Rai nha da Paz
17h30 - S. Luiz Gonzaga
17hOO - São Cristovão
17h30 - Perpétuo Socorro

A surde-z e a cegueira como limitações físicas reduzerna
capacidade de integração da pessoa à sociedade. Por isso,
a ação de Deus na História, como nos relatam as escrituras,
mais que, reforçar uma visão milagreira da vida, busca levar
o crente a sua ignorancia, tornando-o sujeito e participante
das transformações. A ação de Deus, ao levar as pessoas a

superarem a surdez e a cegueira, reintegra-as no convívio
social e significa a ruptura com todos os mecanismos
políticos, sociais e culturais que submetem as pessoas
humildes aos interesses dos grandes e exploradores.

Domingo
07h30 - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
10hOO - Perpétuo Socorro
lOhOO - São Benedito

4 FESTA DAS ETNIAS

A 4' ediç-ão da Festa das etínias que aconteceu no último dia 30 de agosto, DO ParqueMunicipal
de Eventos foi um sucesso! A Associação da Cultura Polonesa. de Jaraguá do Sul, agradece todos

que prestigiaram o evento e ao Grupo de danças polonesas GruWesoly Dom (Casa Feliz), de
Araucária, Paraná, pelo belísslmo espetáculo apresentado durante anoíte.

�ATROçrNlo--------------------------__---1
VEJA �

�g PAULISTA

AUTOMÓVEIS ---=,71-1577 Kazmierski VEíCULOS
370.2044/370-238S ,_ 370-4757/370-4909 370-80861370-9023
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ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H CHOCOlATE COM PIMENTA -

18 H KUBANACAN - G LO B O 19 h Mwt:RESAPPlJ{CNIJAS - 21 h VIVA As CRIANÇAS -'- SST - 20:30 h

SEGUNDA - Luisa ganha a luta e pergunta a

Heitor se ele vai aceitar que as equipes voltem

para a competição. Heitor concorda, não muito
satisfeito. Todos comemoram. a vitória de Lulsa.
Drlca -sugere que Júlia dê aulas particulares de
matemática para ganhar uma grana extra e poder
visitar Pedro em Sao 'Paulo. Rê cria um plano
para se vingar de Maciel. Carla fica com ciúmes
ao ver Victor conversando com Luisa. Victor
avisa a Carla que detesta namorada ciumenta.
Beta fica radiante ao saber que Vilma e Solene
vão voltar de viagem. Cabeção pega um pacote
para o cliente de Vinicius e desconfia que seja
alguma coisa ilegal. Kiko pede que Drica o

perdoe, em vão. Maumau e Cabeção resolvem
abrir o pacote do cliente de Vinicius. Murilo

percebe que Luisa revelou uma foto do Victor
em seu laboratório.

SEGUNDA - O pai de Ana Francisca avisa que o

Coronel Leitão veio grilar suas terras, e a manda /

fugir. Ele morre na luta contra os homens do
Coronel. Ana é perseguida, mas se joga no rio
e consegue fugir até a casa de seus padrinhos.
A madrinha de Ana lhe dá algum dinheiro para
que ela chegue na casa de sua avó, em Ventura.
Terêncio avisa a Olga que a fanfarra terá que
se atrasar, pois o prefeito e Jezebel ainda não

chegaram no palanque. Vivaldo apressa
Bárbara. Danilo se irrita por ter que marcar

passo com a fanfarra. Jezebel consegue
localizar Ludovico em Buenos Aires e conta que
será homenageada pelo prefeito. Ludovico avisa

que vai voltar para o Brasil e fiscalizar a fábrica.
Terêncio vê Jezebel chegando e deixa que a

fanfarra siga em frente. Margarido apanha Ana
na estação e 'segue de carroça para a cidade.
Vivaldo dá a chave da cidade a JezebeL O cavalo
de Margarido dispara quando Ana está sozinha
dentro da carroça.

SEGUNDA - João diz a Marcela que vai devolver
o dinheiro e ela não concorda. Lucas, Damião
e Yuyl aprontam uma brincadeira com o Sr.
Pascoal e derrubam sua barraca de frutas.
Sofia comenta com o marido sobre a 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 Marlsol e

Slmoninha que a professora Luplta vai rifar o
bebê entre as meninas da sala. Marlsol e
Slmoninha brigam para saber qual das duas
levará a menina e são castigadas pela diretora
Caradura. Sofia' diz a Geraldo que pediu a

ajuda de Leonel para conseguir adotar a menina.
Inês caminha pelas .ruas e desmaia.

Até O

fechamento
desta edição os

capítulos não
haviam sido
editados

Até O

fechamento
desta edição' os
capítulos não
haviam sido
editados

QUARTA - Carla explica que não pode fazer o

site porque está estudando muito e não tem

tempo. Vilma avisa a Beta que Solene se

interessou por um primo durante a viagem. Beta
fica arrasado. Maciel percebe que agiu mal e
concorda em suspender o teste que dera para
a turma. Júlia descobre que Rodrigo, seu aluno

particular, é' interessante. Murilo não gosta de
saber que Luisa vai trabalhar com Victor, mas

acaba aceitando. Solene fica feliz ao saber que
Beta preparou uma festa de boas-vindas para
ela. Luísa e Victor começam a trabalhar. Carla
tenta convencer Murilo a ir atrapalhar os dois,
mas ele não concorda. Vilma avisa a Solene

que sua audiência de separação foi marcada.
Sol pede para conversar com Beta, o que o

deixa radiante. Victor e Luisa se beijam. Carla
vê tudo.

QUARTA - Danilo é gentil com Ana, deixando-a
embasbacada. Olga fica com ciúmes e não gosta
de saber que Ana vai estudar com eles. Jezebel
avisa a Klaus que alguns dos números da fábrica
não estão' batendo e pede sua ajuda. Kla,us
garante que não pode fazer nada. Roseli ouve
tudo. Ana consegue um emprego de faxineira
na fábrica de chocolate. Márcia desconfia que
Ana esteja interessada em alguém. Olga vê
Danilo conversando com Ana e fica furiosa:
Danílo tenta se explicar, mas Olga avisa que só
vai perdoá-lo se ele a ajudar a humilhar Ana.
Ludovico chega em Ventura, Reglnaldo vê Celina
e Guilherme namorando e fica furioso. Ludovico
avisa a Jezebel que vai verificar os livros da

empresa, delxando-a preocupada. Jezebel
derruba uma xlcara de chocolate quente em

cima do livro de co_ntabilidade. Ludovico acaba
se sujandO e coloca uma roupa de operário.

QUARTA - No auditório da escola, Ismael reúne
pais e professores para falar sobre o assalto
ao banco e a atitude digna do Sr. João em

devolver o dinheiro. Ele comunica também que
entregará ao Sr. João uma medalha de cidadão

exemplar. Depois, Ismael diz ao João que o

banco lhe ofereceu uma casa e um emprego.
Marcela se emociona. Luz pede a Inês que vá
até a sapataria que fica perto da escola. Do
lado de fora da escola, Ângelo diz que a menina

que foi abandonada ficará na casá de Marisol.
Inês encontra Marlsol, pede pará ver a menina
e chora ao se despedir dela. Logo depois, na
casa de Marlsol, as meninas comentam a

atitude suspeita de Inês ao, ver o bebê. Inês
volta à escola e diz para o Sr, Joaquim que
velo buscar a criança.

i SEXTA - Murllo vai embora muito magoado.
III Solene cai na gargalhada e revela a aeto que

seu primo é gay, Daniela e Paulo descobrem

que seus filhos estão bem. Solene não tem

coragem de contar a Beta que a audiência de

separação já, foi marcada. Victor sugere que
Kiko dê uma poesia para, Drica. Carla pede que
Victor não termine' com ela, mas ele garante
que precisa pensar. Bruno e Mônica voltam da

excursão, para alivio de Paulo e Daniela. Caria
tenta convencer Murilo a perdoar Luisa. Júlia
tenta conter os avanços de Rodrigo. Maumau
mostra as fotos para os outros meninos. Vilma

pergunta o que os meninos estão olhando.

SEXTA - Ludovico espera que Ana não seja
magoada. Jezebel irnpeoe que Ludovico comece

a examinar os papéis da fábrica, avisando que
marcou um jantar com o prefeito. Danllo convida

Ana para ir ao circo e a convence a sair escondida
de casa. Márcia avisa a Carmem que Ana está
interessada em alguém. Dália concorda em

ajudar Ana a escapar para sair com Danllo e a

arruma com um laço de fita cafona. Olga vê Ana

chegando com Danilo no circo e fica satisfeita.

Ludovico descobre que Jezebel' inventou o jantar
em cima da hora e deduz que ela o lezpara
Impedi-lo de examinar os papéis. Reginaldo
confessa a Ludovico que seus negócios -vão

mal e ele o chama para trabalhar na fábrica.

SEXTA - Lucas e Marisol saem. Sofia diz que
a menina está no quarto mas, todos ficam

surpresos quando vão até o local e não a

encontram. As críanças .garantem ,ao juiz e à

prdfessora tuptta q�e Mar-lsol não está na

casa da árvore; Llj'plta e O' Jüiz chegam à casa

de' Benedito. Lupita pergunta ao Lucas o�de
está Marlsol e ele jura que não sabe do

paradeiro da amiga. Lupita volta para casa de
Sofia e, diz a Inês que não conseguiu encontrar
Marlsol: Marlsol voita pa,ra casa e jura não
saber nada sobre o paradeiro da criança. D

juiz tenta tranqüilizar Inês e diz que vai ordenar
uma busca por toda a cidade.

OS RESUMOS DOS CAPiTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDllNÇASEMRJNÇÃO [)\EDlç6.0U<\SNOVEIA'5
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NASCIMENTOS
•

3/8
Juliana dos Santos

Riskowski

7/8

Évilyn Gabriel Adriano

9/8
Kauã Alexandre Soares

Bueno

'13/8

Rayanne Alexia Caldas

18/8
João Guilherme Schneider

da Silva

Larisa Carvalho Sarda

Dequech

22/8

Erlck Richard I<owalski

24/8
Gustavo Luis Maestri

25/8
Maria Eduarda Vieira

27/8
Victor Augusto I<arger
G rossklags

28/8

Anthony Rafael' Schalinski

29/8
Manuele Langa
Gustavo Eduardo S tefan

Maira Luiza Võlz

31/8
.

Gislaine Dias Missio

1/9
Arthur Maba Ferreira

2/9
Bruna Rux

Lucas .Zóllner
•

Karine Fontanive completa hoje 7 anos. Os

padrinhos Drayton e Heloisa desejam muitas
Willian de Limo completou 6 anos no felicidades
dia 4 de setembro. A madrinha Jussara
manda muitos beijos e abraços

Matheus Rodrigues dos Santos

completou no dia 4/9 um aninho.
Os seus avós, seus tios e tias, sua
amiga Lucimar e seus pais Nair
e Eder desejam muitas felicidades

Willian Vinícius Petry
completa neste sábado 3 anos.
Os seus pais Ronaldo e TeIma
desejam feliz aniversário!

A simpática Gabriella, que
completa hoje 6 anos, com a

irmãzinha Camile no colo

Júlia Mohr Ewald completou seu

primeiro aninho no dia 4/9. Os

pais Sandro Luís � Deise, os avós
e tios desejam muitas felicidades

Fotos: Divulgação

J(�.

Estaremos cantando parabéns, nesta

quarta-feira, dia 10, para o nosso "Tuti"
Marco Antônio Potter que completará
5 aninhas. Quem deseja são seus pais
Marcos e Ana Paula e o irmão Paulinho

A gatinha é Jéssica Hohl de
Medeiros que completou 10
anos no último dia 31/8

Brenda Dias de Araujo e o gato
Xuxu embelezando ainda mais
nossa coluna

Guilherme Stein completou 5
anos no dia 4/9. Seus pais
Andreia e Marcildo e os avós
Antenor e Anjta desejam
felicidades pelo seu aniversário

Quem acaba de chegar é Lucas
da Silva, que nasceu dia 27/8.
Os padrinhos Wilson e Cintia

desejam muito amor e saúde

c
®

CQnfecções 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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vanessactg@jg.com.br

Curiosidades ...
São deveres do Tradicionalista Gaúcho:

1- Observar e fazer observar

a Carta de PrinCípios do M 0-

vimento Tradicionalista Gaú
cho'I
11- Cumpri r e fazer cumpri r o
Estatuto, o Regulamento e de

mais regras existentes ou que
venham a ser instituídos;
111- Preservar, em sua condeta

social, a honra, a nobreza, a

dignidade, a retidão de cará

ter, próprias aos cidadãos

conscientes das suas obriga
ções;
IV- Zelar pela reputação pes
soal e da sua condição de tra

dicionalista;
V- Primar pelo decoro, leal
dáde e boa-fé, quer no meio

tradicionalista, quer no âm-

bito da sociedade;
.

VI- Zelar pelo bom nome do
M ovimentd Tradicional ista

Gaúcho;
VII- Desempenhar com ho

nestidade, dedicação e isen

ção, os cargos a que for

guindade nas entidades

fi I iadas, em com issões tem

porárias e/ou órgãos do
MTG',
VIII- Não valer-se da cau

sa tradlcionalista para pro

moção pessoal, em detri
mento dos princípios
orientadores do tradicio

nalismo;
IX- Defender, val o r izar e

,promover a',tradição ga
. úcha.

@ TROTE AO GAIA!OO
�I ;tl) I) ij (.Iij� (Im (.]

Naeto«oL
des fandangos

C ro-,.,
Moto OKm
wm Individuai, Duplas, Patrões, Vaca Parada.

Missa Crioula. _,_._.'_"__-1

Gineteadas em Cavalos Apoio
.

__9..,.a R·l.1!ftIU'ijIjl,,·iileirrItal '�--

Montarias em Touros, Futboi,
Mesa da Amargura e provas surpresas.

Infórmações: (47) 371-0830 - noite - (47) 9973-3013 - Cilo

DEMAR.CHI CARNE

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
E OVELHA

SU�ER' FANDANGO

RODEIO

REFLEXÃO•••

'i'tmar é acordar a
cada dia eperceber

que a vida
continua com

sentido,porque
amamos epor amor

superamos
qualquer

obstáculo, fazendo
com que nós

motivemos a viver
e amar ainda

. "

mais

Bombas e
-

����
Bicos 'njerores

. j�Y'
Direção Hidráulica

� 310-2515 - 310-2562
-------

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

312-0280
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SE CORREIODOPOVO

CAROLINA TOMASELLI
Contato:
comereial@jomalcorreiodopovo.com.br
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258

Sérgio 80
Este é o nome da peça que o ator,
diretor e produtor Sérgio Britto
apresentará no dia 7 de setembro,
às 20h30, no teatro do Centro
Cultural. No espetáculo, Sérgio
contará histórias de sua vida e

também homenageará artistas
como Fernanda Montenegro,
Fernanda Torres, Ítalo Rossi, Eva
Todor, Jacqueline Laurenci, entre
outros. O ator, que completou 80
anos no dia 29 de junho, após a

peça abre espaço para que o pú
blico faça perguntas sobre sua

vida e carrei ra.

Big Bowlling
Com um repertório cover de ban
das como Led Zeppelin e Pink

Floyd, o grupo Immiqrant apre
senta-se hoje no 30 Encontro de
Motos do Big Bowlling.

Dança de Salão
o Centro Cultural Scar iniciou
nesta quarta-fei ra , em parceria
com a Academia Ufa, o curso de

dança de salão,
As aulas acontecem as quartas
feiras, das'19 às 21 horas, no Cen
tro Cultural. Ministrado por dois

especilialistas em dança de salão,
Fábio Simões e Maycon dos San

tos, o curso oferece aulas de val-
<.'

sa, samba, bolero, merengue, sal-
sa, pagode, entre outros, e é aber
to à todos os interessados.

Baile de Rei
.

A Sociedade Botafogo Futebol
Clube homenageará hoje as ma- "

jestades de tiro, a Sra. Dirce e o

Sr. Vilmar Krüqer, com o Baile
de Rei e Rainha. Os festejos inl
clarão às 14 horas com a concen

tração na sede social e, a parti r
das 19 horas, haverá o Baile, ani
mado pela banda Os Ritimistas.

Almoço
Um almoço com lasanha, risota e

saladas será realizado amanhã
pela Casa da Amizade, a partir
das 11 horas, no salão da Comu
nidade Evangélica Luterana, no

centro de Jaraquá do Sul.

R$ 10,00 para adultos e R$ 7,00
para crianças de 5 a 10 anos.

Espetáculo
No próximo dia Ll , quinta-feira,
o grupo de dança contemporânea
Cena 11 estará se apresentando
no Centro Cultural. O espetáculo
é recomendado para maiores de
16 anos.

•
Rolli Bruch, da

Terranova Imóveis,
foi homenageado
pela Associação

dos Corretores de
Imóveis de

Jaraguá do Sul,
em evento

realizado dia 27
no Parque

Aquático Krause

(I

SÁBADO, 6 de setembro de 2003

Rollil Bruch é homenageado no Dia do Corretor
César Junckes

• Confraternizando no restaurante Allegro, Renata
Afonso e o ator global Selton Mello, que esteve em

Jaraguá do Sul no dia 31 de agosto, apresentando a

peça Zastrozzi

.0 Senador leonel Pavan (e), ao lado da secretária
de Desenvolvimento Regional de laguna, Maria de
Fátima Martins, do Ministro do Turismo, Walfredo
dos Mares Guia, e da secretária de Estado de
Desenvolvimento Regional, Niura Demarchi dos
Santos, durante o Fórum Estadual de Turismo

CUnútl �i CiJ'"u'(Jitl ]Jlástútl
�stitietl i 7CiptlJ'tl��J'tl

7:>.-. .Ale;t�m�.-e lOe.-IIe.-
--..... C;;f;1f5n!1

(41) 422-2105 ou 433-4020
r, dr,werner@uol.com.br

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

ART & REQUINTE
Convites e Cartões

casamento - Batizado - 15 anos

la Comunhão - Nascimento de bebês
Anluersárlo e todas as ocasiões

,\J{'}f!'\
rone (47) 'Q,'l>ç'li
372-2452 0�
9118-0205 .j'"
R: mco Neglierlxm, 'I

nOII B - Chloo de Paula �

t�
r

• A presidente da AIJS, Dalma Sãlai(e), ao lado de Almir

Menegotti e Cecília Rolling, homenageados pela AIJS em

2001 e 2002, respectivamente

• Aline Ramos, que comemora hoje seu aniversário

·Vicky Bartel

• Participando do Fórum Estadual de Turismo, reali
zado em Joinville dia 2 de setembro, o gerente de

organização e lazer da Secretaria de Desenvolvi
mento Regional, Jorge luiz Souza(e) e Gilmar

Knaesel, secretário de Organização e lazer de SC

ESPECIALISTA EM
ORTODONnA

E ORTOPEDIA FACIAL

275-2006
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Imobiliária Menegotti ltda.
•

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

f?f:
Associaçãodaslmobiliárias

delaraguádoSul

I M o 8 I L I A R I A (47') 371-0031 R B
-

d R' B 545 C t'
MENEGOTII

' ua arao o 10 ranco, - en ro •ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

Preço venda:

•

==VENDA== 5466 CASA - JARAGUA 99 - RUA 737 - JOÃO MAASS, 191- CASA EM
ALVENARIA 02 QUARTOS, SALA, C-QPA, 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== 5408 TERRENO - NOVA BRASILlA - RUA;36 JOSE EMMENDOERFER
TERRENO PRIMEIRA LINHA 13,22M COM A RUA JOSE EMMENDOERFER;SEGUNDA
LINHA 25,43 M COM O LOTE D-3;TERCEIRA LINHA 42,85 M COM OS LOTES D-2
E D-3. LADO DIREITO 78,29 M. LADO ESQUERDO;72,00 M.
Área do terreno 5,868.65 m2 Preço venda: 151,000.00

==VENDA== 5471 TERRENO - BARRA DO RIO CERRO - R. WILLY GUNTHER
TERRENO COM 434,00M2 (14,00 X 31,00)
Área do terreno 434.00 m2 Preço venda: 12,000.00

==VEr<JDA== 5474 PREDIO
CENTRO

•

RUA 36- JOSE DEQUECH.
P�EDIO 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== 5476 SOBRADO - CENTRO - FREDERICO BARTEL; 200 -

SOBRADO DE ALVENARIA 540,00 M2 ;TERRENO 9QO,00 M2. SALA DE

ESTAR; SALA DE JANTAR; COPA; COZINHA; LAVANDERIA; DEPENDENCIAS
DE EMPREGADA; SALA TV; 03 QUARTOS; 01 SUITE; 02 BW; 01 BWC;
CHURRASQUEIRA; SALA DE JOGOS; ADEGA; DEPOSITO;GARAGEM PARA
04AUTOMÓVEIS.' •

Área do terreno 900.00 m2 Área Benfeitorias 540.00 m2 Preço venda:

380,000.00

==VENDA== 5480 TERRENO - NEREU RAMOS - RUA EDMUNDO KOCK. EM
FRENTE AO N; 1088. TERRENO= 45000 M2; FRENTE=220
L.D =204 M L.E. = 204 M FUNDOS= 220 M.
Área do terreno 45,000.00 m2 Preço venda: 50,000.00

==VENDA== 5482 TERRENO
TRES RIOS DO SUL

LOT. JOãO GUALBERTO ROCHA,
LOTE:l02

TERRENO COM 340,32M2 (
14,1'8 X 24,00)

Área do terreno 340.32 m2

Preço venda: 12,000.00

•
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RANCHO IMÓVEIS - MARIMAR IMÓVEIS - IMOBILIÁRIA A CHAVE - BERTA IMÓVEIS - GIRASSOL IMÓVEIS - IMOBILIÁRIA BARRASUL - VILSON IMÓVEIS - IMOBILIÁRIA SÉCULUS - PIAZERA IMÓVEIS - IMOBILIÁRIA MENEGOTTI

LANÇAMENTO
I

o Edifício:
* 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
* APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
* 02 'SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS,
* AMPLA ÁREA AJARDINADA
* PLAY-GROUND

rpORTÃO COM PORTEIRO ELETRONICO
* PROX. AO CLUBE A. BAEPENDI

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

vilson@parcimoveis.com.br

Corretor t'Imóveis Fone 371-2357

CASA EM ALVENARIA -

cj 2 quartos e demais

dependências. Rua Félix

Richert, lote 45, Estrada

Nova. R$ 180,00.

•

•

CRECI4936

I •
-

,

LOCAÇAO

APTO - Res. Jardim das
\ Mercedes. vila Nova. R$

280,,00

CASA EM ALVENARIA -

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

Projeto; Ana Heloísa PützerWQlt

'\"WOLFEPAR
CHãve

V�ndas: 275-1594

•

•
"

•
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•

RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820-J

•

CENTRAL DE VENDAS

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

GUARAMIRIM - SC

rancho@parcimoveis.com.br

VENDE-SE
CENTRO - GUARAMIRIM

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

Cód. 1167 - Casa sobrado em

alvenaria com 280,00m2 - 03

apartamentos - parte externa
semi-acabada - Terreno com

353,00ril2 - Rua José Dequech -

R$1 00.000,00 - NEgociável com
casa, carro ou terreno de menor

valor.

•

Cód. 1092 - Casa em

alvenaria com 99,00m2 -

02 quartos - 01 'suíte - 02
bwc - cozinha azulejada
até o teto - jardim -

varanda - Terreno com

448,00m2 - Rua Lauro
Zimmermann - Lateral -

R$35.000,00.

VENDE-SE
GUAMIRANGA - GUARAMIRIM

VENDE-SE
AVAí - GUARAMIRIM

....,

d>
co
O>

MARIMAR IMÓVEIS
•

E-mail:marimar@p�rcimoveis.com.br
C3
w
a:
()

MARIMAR
lMÓVEIS

•

Cód. 1090 - Casa alvenaria com

150,00m2 - 02 quartos - 01 suíte -

03 bwc - garagem - copa - cozinha

azulejada até o teto - jardim -

lavanderia - piscina - bwc com hidra
- sala de estar e sala de jantar -

murada com portão em alumínio -

Terreno com 366,00m2 - Rua Plácido
Afonso Raussisse - R$85.000,00.

Fone/Fax: 2('5-0051
,

Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi -

Próx. Recreativa Marisol

•

•

•

VENDE-SE
RIO BRANCO - GUARAMIRIM •

Cód. 1091 - Casa em alvenaria com

96,OOm2 - 02 quartos - 01 bwc -

garagem - cozinha - lavanderia - sala de
estar - sala de jantar - Terreno com

746,00m2 - Rua Verdolino Camer -

R$40.000,00 - Negociável com

apartamento em Jgua do Sul.

?{:;
essoctaçeo das Imobiliárias

de Jaragua do Sul

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

TERRENOS:

r--...;....-------,
CHICO DE PAULA - REF 82 -

I com área de 96.000m2. R$

I 70.000,00 (área mínima de
venda 20.000m2 - negociáveis)
L ....:._.J

CASAS:

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

I Barra do Rio Cerro - Ret. 26 -

I
I
Casa Mista, com 02 dormitóri-

Ios e demais dependências. Va-
I lar R$ 24.000,00 I
I Vieras - Ref. 83 - Casa de Alve- I
I naria com 65,00m2. Terreno I
com 2.453,00m2• Valor R$

II 25.000,00.
L .J

,

I
Ilha da Figueira - Ret. 80 -

Com área de 200,00m2 e

I terreno de 375,00m2, sendo
I 04 dormitórios, 01 suíte e

• I demais dependências. Va

[ lor R$ 65.000,00. '

• L .J

EstradaNova-Ref.33-Br200-Entrada perao
Rodeio- Uma casa de alvenaria a.:rn114,CXJm2,
sendo 03 dormitórios e demais dependências,
terreno com 430,OOm2. Valor R$ 45.000,00.
Aceila-se carro até R$ 10.000,00,

Barra do Rio Cerro - Ref. 79 - Casa
em alvenaria com 93,OOm2, terreno com
497,00m2. Valor R$ 35.000,00 (Aceita
casa até R$ 20.000,00)

Schroeder I - Ref. 81 - Casa em alve
naria com 196,00m2, terreno com

450,00m2. Valor R$ 28.000,00 - próx.
de escola, empresas (CSM e

Kolbach)

Amizade - Ref. 70 - Casa em alvena
ria com 140,00m2, terreno com

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

Guaramirim
Centro - Ref. 34 - ALUGUEL:

Sobrado c/ área r-------,
const. de 700m2, e I' Apartamento com suite

Iterreno c/750m2. mais um dormitório e de-
Sendo 4 aptos e 1 sala I mais dependências. va-I
comercial. R$ Ilord?Aluguel R$550,00 I

... ...:3::.5.:;0.:.;00.:;0::;,0:.:0=--__...:.1 LP/me.::.. --'- .J

TERRENOS:

r
- -

-,-
- -

--,

I Schroeder I - Terreno com I
I
600,00m2. Valor R$ 10.000,00
(Aceita-se parcelamento) I

. 'I Rio Molha - Ret. 85 - c/ área de I
L 1�4m2. R$ 45.000,0� _ .J

Bana doRio Cerro-Ref. 36-Terreno
fazendo frente em 28,00 com a Rua
Bertra Weege a área total de

7.500,00m2, com uma casa em alvena
ria de 100,OOrn". Vabr R$ 140.000,00.
(Aceita-sec/partede pagél1lE!l1tocar
ro, casa, apto. ou teneno).
APARTAMENTOS:

1:-------

I
I
I
I

I��!!!!!!!!!!:!!.I
I Vila Lenzi - Ref. 48 - Com área d

I 74,17m2, 03 dormitórios e demaíq
L
dependências. Valor R$ 50.000,�

,
'

•

PRESTAMOS ASSESSORIA PARA SEU FINANCIAMENTO IMOBiLIÁRIO •
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DÊ ESTA SEGURA"CA PflRA SOA FAMíliA.., . -

ôiêfõ Seguro
VOCÊPODE TERUMA

BELAVISTA

c······,·,I
1"

REF. 604 NOVA BRASILlA - (aso totalmente
reformado, cll suíte, 2 dorm., e demaí;
dependências, 143m2, terreno c/456m2•

RS 9q.000;00

REF.'5012

CENTRO
•

Sala comercial na Av. Mal.

üeodcro, 903 Edifício Pícolli.

RS 20.000,00

"01 suite, 02 dormitórios
.. SaCClch com churras�eira
.. 01 ou 02 vagctll eH: garagem
,. Salão de festas
.. PtaY'"groLrld
.. Locolí%ClÇÕo: Vila Nova
*...i.andares

•

Iondiçêes facilitados de pagamento
direto com o construtora

REF. 702 VILA LENZI- (aso de madeiro com terreno

de 517,OOm2. Ruo: Germano Stolf. RS 22.000,00

CENTRO - Ed. Klein, Ruo Barão do Rio Branc�, solo
comercial c/; 53,50m2• RS 50.000,00 aceita imóvel
de menor valor

Rei. 3801- CENTRO - APTO ED. MÔNACO - no 22 andor,
c/ 2 dormitórios, socado, solão de festas, playground, ótimo
localização. Pagto cóm entro e pore. em 24x

Salas Comerciais para Loca!ãa
Avenida Marechal Deodoro do Fonseca, 1085 - com 450m2, de esquina.
Rua José Teodoro Ribeiro encima da MTR
Rua: Venâncio do Silva Porto, 21 - sala 04 com 130m2 e sala 05 com 260m2

Apartamentopara Locação
Rua: Procópio Gomes de Oliveira, 01 suíte + 02 dorm.
Rua: Carlos Egger, com 02 dorm.
Rua: João Planinscheck, com 03 dorm.
Rua: GuilhermeWackerhagen, com 03 dorm.

Galpões para Locação
Vila lenzi com 270m2
(zerniewicz com 300m2 com amplo
estacionamento

UI t r T n

.fIN�l P�llZ

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

'

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

aconstrutoro. Ótima localização

•

BAEPENDI- (asa naFritz Barlel, com 217m2, terreno
com 548m2• RS 170.000,00

,

IMPERDIVEL
Casa Comercial com 96,00m2 de área construída, 03 bwc,
terreno dá 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 - Rua Felipe Schimit, prédio comI. e res. c/
440m2• RS230.000,00

.

REF. 2402 VILA LENZI-Terréno com 500,OOm2
Rua: João André dos Reis. RS 21.250,00. Entrada + Bo"a- lotes próximo o Prefeitura com

parcelamento 375,OOm2. RS 27.000,00

Vila Lenzi - Rei. 2403 terreno próximo
Escola Giordini lenzi com 67J,OOm2. Valor RS
23.450,00 c/ entrada + parcelamento.

VILA LENZI- Reei. 2404 terreno próximo Escola
Giardini lenzi com 892,OOm2. Valor RS 27.850 c/

.

estrada + parcelamento.
RAU • (aso c/ J 40m2, terreno c/300m2• Ruo Anton

Jrerich. RS 65.000,00

•

•

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

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

• • •• • ••
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CENTENÁRIO - casa alv."
3 qtos, sala, coz., bwc, cf

197m2 construido.
R$ 49.000,00 +

parcelas

sÁBADO, 6 de setembro de 2003
, CORREIO DO POVO 7

CADERNO PARCIMOVEIS .

CENTENÁRIO - terreno, esquina
687m2 Práx. Weg II.

R$ 35.000,00

CENTENÁRIO - casa de alvenaria,
cf 3 qtos, 2 bwc, sala, coz., lav.,
dispensa, piscina e churrasq.

R$ 100.000,00.

CASA LOCAÇÃO - BARRA -

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

• APTO ANITA GARIBALDE - 1

por andar, com ou sem acabamen
to, suíte master, 2 suítes, 2 salas +

dep. Área total 392m2. R$
125.000,00 + pare. BAEPENDI - terreno 392m2,

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

GUARAMIRIM - terreno práx.
Boliche 28. R$ 10.000,00

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

4.000,00 + 60x

R$ 200,00.

CENTRO . Lanchonete Mobiliada e

com estoque, em funcionamento.
R$ 14.000,00
negociáveis.

Chácara, localizada na Barra do Rio
Cerro cf 60.000m2 e casa de

alvenaria.
R$ 75.(;.00,00
NEGOCIÁVEIS

LOT. BEIRA RIO - terreno com

350m2, Guaramirim. R$ 6.000,00
+ pare.

BAEPENDI - terreno 360m2.
R$ 22.000,�0 negociáve-is

CENTRO

•

•
----------------------�

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

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

R$ 62.000,00 + parco
R$ 249,00 SD
R$ 13.000,00

•

,

casa de alvenaria, cf, 3 qtos, 2
salas, coz., bwc, lav., garagem

R$ 45.000,00.

LOCAÇÃO
.Ilho da Figueira -

Casa mista, c/
3 quartos.

R$ 280,00 aluguel.

SÃO LUIS - Sobrado cf 1

suíte + 3 qtos, 2 salas, coz.,
copa, lav., bwc, gar., R$
135.000,00 ou R$
70.000,00 + parco •

JOÃO PESSOA - 1

suite, quartos, salas,
dep. casa cf 210m2 e

terreno cf 1400m2•
R$ 95.000,00

•

VILA RAU - cf 3 qtos,
2 salas, cOZ., bwc, lav.,
eh u r. e ga r. terreno cf

570m2• R$
55.000,00

GUARAMIRIM - terreno

no centro, cf 9.538m2 •

R$ 250.000,00

VILA BAEPENDI -

terreno cf 585m2 • R$
37.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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fiirassol
IMÓVEIS

371-7931irPABX
CRECI1741-J E-mail: girassolimoveis@terra.com.br

Cód. U67 - Centro -

Casa alvenaria com 400m2 -
.

terreno 1.000 m2 - 01 suíte + 05

quartosedemais depend. Com
05 vagas degaré€em.
R$ 300.000,00-

a;:eita 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.U77 - casa alvenaria

130 m2 - Chico de Paula-

03 quartos e demais

dependo Lot. Corupá - R$
31.000,00

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

suíte + 02 quartos e demais

dependo R$ 85.000,00

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

Cód. 3U9 - Terreno com 17.788,75 m2-
Rio da Luz (próx. ADV Aurora) -

R$ 450.000,00 - Estuda Parcelamento.

Coo. U76 - Sobrado - 316m2 - Rio Molha-
01 suíte + 04 quartos e demais dependo (próx.

Prefeitura). R$ 140.000,00

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

entrada + 84x de R$ .220,00

3155 - Terreno -

cf 483m2 14x34,60,

Lot. Versailles II.

R$ 35.000,00

cee, 3119 - Terreno - 13.651 m2 -

Amizade. R$ 60.000,00

Cód. 2066 - Apto 01- 02 qtos + dep. Coo. U79 - Sobrado - 212m2 - Vila Lenzi

Empregada- 02vagas garagem. - centro - -01 suíte+02 quartos e demais dependo
R$ 85.000,00 - permuta Ilnóvel menor valor. R$ 80.000,00

I

Cód. 3027 - Czerniewicz - terreno com

339.5m2 - Rua Richard Piske R$ 24.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Barra
A UnI:!bilim a da E lUTa

CORREIO DO POVO 9

RUA ANGELO RUBINI, 1046
376-0015

barrasul@netuno.com.br

SAO LUIZ - Sobrado com '504,OOm2, terreno

465,OOm2(15x31). 12 piso área comercial com

234,OOm2, 4 BWC, piso superior com 270,OOm2,
4qtos, sendo um suíte com hidromassagem, 3 BWC,
sala, copa, cozo lavanderia, despensa, sacada, salão de
festas com churrasqueira, garagem para dois carros,
instalação a gás pronta, localizada na Rua João Franzner
nO 400 - São Luiz - R$ 210.000,00 - aceita outra
casa até R$ 70.QOO,OO, 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 e/forro madeira

150,OOm2 -terreno c/ 485,OO(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 gol ou corsa, fiesta

BARRA DO RIO CERRO' - sobrado semi-acabado c}
234,OOm2, terreno com 405,OOm2 (13,50x30,OO),
piso inferior com 138,OOm2, garagem, sala de estar,
copa, coz, lavanderia, BWC, churrasqueira, totalmente
pronto, toda murada e parte superior 96,OOm2, c/03
qtos, sendo uma suíte, sala, BWC social, Rua 522 s/
Nome, R$ 70.000,00 - aceita carro até R$ 10.000,00
ou terreno comercial ou casa até R$ 35.000,00.

JARAGUÁ 99 - casa alv.c/115,00m2, 3qtos, sala,
cozinha, lavanderia, BWC, despensa, terreno com

322,00m2(14x23), Rua João Maass, lote nO 19
- R$ 25.000,00 ou R$ 20.000,00 mais 17

prestações de R$ 315,00

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

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

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

imediações.

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

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

casa até R$ 50.000,00 como parte de pagamento

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

Res. Phoenix - Apto 102, c/ suíte
+ 2 qtos e demais dep., Rua Barão
Rió Branco, 2 vagas de gar., s/
acabamento. R$ 107.000,00.

Casa na Barra do Rio Molha em

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

demais dep, edícula salão de

festa, piscina. Terrenó com

800m2, com frente p/ 2 ruas.

Valor R$ 175.000,00

Jaraguá Esquerdo - Casa cl
140m2, el 1 suíte, 3 qtos e

demais dep. R: Henrique
Bortolini, 106. R$ 79.000,00
• , -' :.

APARTAMENTO - el 3 qtos e

BARRA DO RIO CERRO _ Rua demais dep. Rua Arthur

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

Rua Luis Picolli - sobrado el
270m2, el 1, suíte + 2 qtos,
sala de estar I jantar I íntima
e demais dependênctas.
garagem p/ 2 carros. Valor
R$ ,145.000,00 aceita-se

apto menor valor como parte
do pagto.

TERRENO com 388m2•
.Prõx, a Malwee.
R$ 16.000,00

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

305, c/123m2 - suíte + 1 qto. e

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

R$ 1.050,00 corrigidas pelo Cubo

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

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

Centro - Residência pi fim
eomereial- Rua MaxWilhen, 901,
el 260m2 e terreno el 680m2•
R$170.000,00

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

I LOCAÇAO RESIDENCIAL I
I• Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) -

Rua Adolfo Saeani, 36, apto c/ suítel
I master + 2 qtos e demais dep., 2 vagas de I
I garagem. A partir de R$ 1.100,00 I.• Ed. Vila Nova - Rua 'Guilherme

IWaekerhagem, c/ 03 qtos e demais dep., I
I eoz mobiliada. R$ 430,00

_ I
I. Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, c/ I
I
suite + 2qtos, dep. empregada, �$ 800,00 I

•

• Ed. Antúrio (Jaraguá Esquerdo). Rua

I Eleonora Satler Pradi. Apto c/ 2 quartos e I
(Idemais dep., c/ garagem. R$ 380,00 I
• Casa alvenaria (Guaramirim- prôx, Casan)
L Rua João Batista Olinger, c/ 3 qtos e demais I
I dep. R$ 450,00 I
I. Casa Madeira - Rua Fritz Bartel- Baependi I

- c/ 3 qtos e demais dep. R$ 300,00
I. Casa alvenaria - Rua Wilmar Spieker -I
I Próx. ao Rodeio - c/ 2 qtos: R$ 250,00 I"
I. Apartamento - Rua José Teodoro Ribeiro I

- Ilha Figueira - 2 qtos. R$ 290,00.
I. Casa madeira (Rio Molha) - Rua Adolfo I
I Puttjer, 409 - Fundos 01 - c/ 3 quartos e I •

I demais dep. R$ 300,00 I
I• Casa .alvenarla (Vila Nova) - Rua José

IKrause, 83 - c/ 3 quartos e demais dep. R$
1480,00 I
I. Ed. Tulipa (Centro) - Rua Emil Burow, I
I
próx. Beira Rio - apto c/ suíte + 2 quartos e

Idemais dep. R$ 535,00 •

I
_

I
I LOCAÇA0 COMERCIAL I
I• Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 -I

•

salas, c/40m2, 12 andar - R$ 400,00
I. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 -I
I salas, c/40m2, 2º andar - R$ 350,00 I
I• Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer, I'1549 - 1 sala térrea - 36m2 - R$ 200,00

•

I. Ed. Tower Center - salas de 101m2 a I
1138m2, c/ garagem. R$ 400,00 a R$I
600,00
I. Centro Comercial - R. Mal. Deodoro, I -

11594 - salas diversas, c/32m2 cada. R$I
..

1280,00/250,00 I
I• Loja térrea - R. Preso Epitáeio Pessoa, c/ I230m2 - R$ 1.900,00
I. Sala comI., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, I
Ide 30 a 48m2. R$ 300,00 a R$ 470,00 I
I• Terreno' Rua 25 de Julho (ao lado campo Ide futebol). R$ 220,00 •

I I
I VENDAS RESIDENCIAIS I
I• Centro - Casa c/164m2. Terreno c/ I

•

900m2 - R. Mal. Deodoro - R$ 211.000,00
I (próp. p/ comercial). Aceito parte pgto, 11
I apto central, 3 qtos I
I• Casa em alv. - Champagnat - R. Celestino

IDepine, 394 - c/200m2 de área eonst. c/
I suíte + 2 qtos e demais dep. - R$I
1130.000,00

I

I
I• Apto, 1 quarto, sala, eoz., área de

Isérvlç o . R: Jorge Lacerda, 169. R$
132.000,00 I

� �. Vila Lenzi - sobrado em alv., c/ 250m2 I
I (suíte

+ 3 qtos) - R. Francisco Piermann. R$I200.000,00 '

I. Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep. -I
ITrês Rios do Sul. R$ 35.000,00 I
I'. Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep., ISÃO LUIZ-terreno el 364m2• Rua piscina, salão de festas, terreno c/800m2.

Arduino Pradi. R$ 25.000,00 I Rua Adilio Esbardelathi, 97. R$175.000,00 I
I. Casa cf suíte + 3 qtos e demais dep., I
Iterreno c/680m2. Rua Max Wilhelm, 901'1

•

R$ 170.000,00
I I
I VENDAS TERRENOS I
I• Terreno - R. Marajó - Ilha da Figue!ra - c/ I450m2 - R$ 35.000 00 •

I. Terreno em GUara�irim, local nobre para I
..

I residência. R$ 22.000,00 I
I. Terreno c/786m2 no Cond. Azaléia - R$I58.000,00 I

I. Terreno - Rua Wille Bartel - Baependi, c/ I
1420m2 - R$ 40.000,00

'

I
I. Terreno em Ubatuba - Praia Grande, c/ I
��m':': R$ �0�,00 ...J

ALUGA-SE OU VENDE-SE
GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

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

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

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

VENDE
OU

,ALUGA
(próx. Justiça

Federal) - Rua Adolfo

Sacani, 36, apto el
suíte master + 2

qtos, dep. de
empregada e demais

dep., 2 vagas de

garagem.
Aluguel R$ 1.100;00

BARRA DO RIO
MOLHA -

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

• • •
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ALUGA-SE - qtos e quitinetes.
Tratar: 275-3227 el Nieolini.
(proprietário)

. -- .

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

I

Z · I -l;dif(cio
I rn o-r-o s

L?cali'Za�o 'Notrre
planta inteligente

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

12 apartamentos
Terraço com piscina na cobertura

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

Rua Constêncis Ronchi (Luiz Marangoni)-Vila Nova

Rua Walter Marquardt, 744 - sala 7
Vila Nova - Jaraguá do Sul I se

rrame@netuno,com,br
37007122 19105-4572 I 9125-9258

FRAME
engenharia

BARRA - vende-se, el 177m2,
4 qtos, coz., sala, banh., lav.,
próx. ADV Au rorajTritee.
R$50.000,00. Tratar: 376-
2506 ou 370-2200 el Eliziane.
(proprietário)

'BARRAVELHA-vende-se, mad.
boa, el 40m2, mobiliada, boa

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

• Garagem para 2 carros;
• Salas de estar e jantar;
• Lavabo;
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copá;
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• Sala íntima;
• 1 Suíte Simples;
• 1 Suíte el Closet;
• 1 Suíte Master cl closet e
Banheira;

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

CENTRO - vende-se, próx. ao
Kohlbaeh, excelente casa em

alv., el 3 qtos, 2 banh., sala
visita, copa, coz., ehur., área
festa, gar. PI 2 carros, ter. el
420m2, todo murado.

R$53.000,00 negociáveis.
Tratar: 371-6069.

(proprietário)

(proprietário)

CORUPÁ - vende-se, ter. cl
18.000m2, todo cercado, el
casa, alv., el 9 cômodos, Bom
Plante.Tratar: 375-0340.

(proprietário)

CZERNIEWICZ - vende-se, alv.,
R. Ilda Formigari, 197, ej3
qtos. R$45.000,00. Tratar:
9997-2020. Creci 7402

CENTRO - vende-se, próx. Duas
Rodas. Tratar: 371-4276.

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

Projetos / 'Execução /
Administração

e Gerenciamento da obra

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97,
Ed. Dlener, sobreloja· Jaraguá Sul
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2 CORREIO DO POVO CLASSI

COD 420 - FIGUEIRA - RESIDENCIA
medindo 208,OOm2, 1 suíte, 2 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 3 garagens -

Valar R$ 95.000,00

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

R$ 55.000,00

SÁBADO, 6 de setembro de 2003

COD 446 -:- CAMPO SAN PlERO - RESIDENCIA
EM ALTO PADRÃO 364,00M2 -1 suíte, 2

quartos, sala em dois ambientes, cozinha, lavanderia,
área de festas, adega, banheiro, lavabo, piscina, 2
vagas de garagem - Valor R$ 230.000,00

COD 463 - MOLHA - 3 RESIDENClAS :...

próximo à prefeitura - terreno medindo 1.500,OOm2
- Valor R$ 120.000,00

COD 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, trilhas,
pomar, documentos em ordem - medindo 15.000,OOm2
- com asfalto até a entrada - Valor R$ 210.000,00

COD 465 - CENTENÁRIO - RESIDENClA 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

Realizando seu sonho imobiliário
FONE/FAX (047) 275-2990

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

COD 453 - CZERNIEWICZ - SOBRADO
medindo 285,OOm2 - 1 suite, 3 quartas, sala,

copa, cozinha, lavanderia, 2banheiros, 2 garagens
- Valor R$135.000,00

COD 5203 - ESTRADA NOVA - 2
APARTAMENTOS + 1 RESIOENClA EM COD 5210 - CHAMPAGNAT - RESIOENCIA em COD 5224 - SÃO LUIZ - SOBRADO

COD 500 - CENTRO - APARTAMENTO - COD 5192 - CZERNIEWIZC - COMERCIAL E AL VENARIA - Residência medindo 105,OOm2 3 alvenaria medindo 187,OOm2 - 1 su�e com doset, 2 medindo 212,OOm2 - 1 suite, 2 quartos, sala,
1 suite, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, RESIDENCIAL - Sobrado medindo 313,14m2 com quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheira, quartos, sala em dois ambientes, escritório, dispensa, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, dispensa,
banheiro, sacada com churrasqueira, garagem - sala comercial pronta para panificadora, apartamento garagem, área de festas - 2 apartamentos com 2 quartos, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 2 vagas de garagem, área garagem, sala comercial com banheiro - Valor
falta acabamento - Valor R$ 110.000,00 com 3 quartos, 2 banheiros - Valor R$ 170.0ÓO,00 sala, cozinha, lavanderia - Valor R$ 55.000,00 de festas com churrasqueira - Valor R$ 150.000,00 R$ 11 0.000,00

VENDAS GALPÕES PARA LOCAÇÃO Cond. Amizade. Rua: Domingos Da Rosa, 85 - Apto 01 KITINETES PARA LOCAÇÃO
Bairro: Amizade Bairro: Ilha Da Figueira

Vende-se ou troca-se um sobrado com 230m2, Temos 03 galpões conjugados novos com pé direito RS 400,00 Prox: Morro Da Antena Kitinete De Alvenaria eom 01 Quarto,
300m. longe da praia na cidade de Piçarras, em 5,OOm. medindo 200m2 cada no bairro Jaraguá RS 270,00 + RS 25,00 Cond. Banheiro, lavanderia.
contendo 01 suíte, 04 quartos, 02 banheiros, esquerdo. Apartamento Com 02 Quartos, Sala Cozinha,

Apartamento' Com 02 Quartos, Sala, Cozinha,
Rua: Domingos Da Rosa S/N2

O 1 garagem coberta e fechada, 02 garagem Banheiro, lavanderia E Garagem. Bairro: Ilha Da Figueira
cobertas, churrasqueira aberta, cozinha, sala APARTAMENTOS PARA LOCAÇÃO Rua: Quilombo Dos Palmares Banheiro, lavanderia, Dep. Empregada, Sacada. Próx: Morro Da Antena Ou Poslo Behling
de jantar, sala de TV, sacada - RS 140.000,00.- Bairro: Vila Rau (Frente Para Rua). RS 150,00

Apartamento Com 02 Quartos, Sala, Cozinha, Próx: Posto Saúde . Rua: Av. Marechal Deodoro Da Fonseca, 364 - Ed. �
VENDE-SERESIDÊNCIA NA VILA LENZI, Banheiro, lavanderia, Garagem. (Jardim Das RS 260,00 SI Cond. Joana - Apto 103 Kitinete Com 01 Quarto, Cozinha,
c/s QUARTOS, SALA, eoz., LA V., BWc;. Mercedes) Bairro: Centro lavanderia.

ESCRITÓRIO, ÁREA DE FESTAS C/ Rua: Osvaldo Glalz, Apto 204, BI 05( 22 Piso) Apartamento Com 01 Suíte, Sala, Cozinha, Banheiro, Prox: Em Cima Da Ravelli Rua: José Emmendoerfer, 188 (Fundos)

CHURRASQUEIRA, DEPENDENCIA DE Bairro: Vila Nova lavanderia, SI Garagem. RS 370,00 + Cond. E IPTU Bairro: Nova Brasília

EMPREGADA, GARAGEM. RS Próx: Ponte Beira Rio Rua: Marechal Deodoro Da Fonseca,
Próx: Sindicato

100.000,00. TROCA-SE POR IMÓVEL RS 300,00 Mais Cond. Baírro: Centro Apartamento Com 02 Quartos, Sala, Cozinha, RS 300,00
DEMENOR VALOR. Próx: Center Som Banheiro, lavanderia E Garagem. Kitinete Alvenaria Com O 1 Quarto,

Apartamento Com 02 Quartos, Sala, Cozinha, RS 380,00 Rua: Adolfo Putjjer, 1133 - Apto 05 Banheiro, lavanderia.ende-se um terreno distanle 22km do centro Banheiro, lavand�ria, Garagem. (Jardim Das Bairro: Rio Molha Rua: Antônio Frerechs lote 29
da cidade na localidade do Garibaldi, medindo 'Mercedes) Apartamento Com 02 Quartos, Sala, Cozinha, Próx: Prefeitura Bairro: Vila Rau
35m de frenle e fundos lado direito e esquerdo Rua: Osvaldo Glatz, Apto 301, BI 08 Banheiro, lavanderia E Garagem. RS 300,00 + Cond. Próx: Supermercado Brasão
em 400,OOm. com água que passa dentro do Bairro: Víla Nova Rua: Joõo Planincheck( Ed. Mathedi) RS 180,00
terreno na parte da frente. RS 10.000,00 - Próx: Ponte Beira Rio Bairro: Nova Brasília Apartamento Com 02 Quartos, Sala, Cozinha,
ceita-se moto acima do ano 2.000. RS 300,00 Mais Cond. Próx: Banheiro, lavanderia E Garagem. Kitinete De Alvenaria Com 01 Quarto.

RS 330,00 Rua: Vaimor lonta Rua: Ernesto lesmann S/N2
Vende-se uma Ehácara no Garibaldi medindo Apartamento Com 02 Quartos, Sala, Cozinha, Bairro: Centenário Bairro: Vila lalau
35 morgo distanle 25km. Do centro da cidade Banheiro, lavanderia E Garagem. Apartamento Com 02 Quartos, Sala, Cozinha, Próx: Rua Da APAE Próx: Posto Saúde
RS 50.000,00- Negociável.- Rua: Arthur Gunther Banheiro, lavanderia E Garagem. RS 300,00 RS 170,00

COD 436 - ANA PAULA - RESIDENClA em
, alvenaria 3 quartos, 3 salas, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - falta terminar - Valor R$

50.000,00

COD 459 - VILA NOVA - PROXIMO A
PREFEITURA - RESIDENCIA em alvenaria - 1 su�e, 3
quartos, 3 salas, cozinha, lavanderia, 3 banheiros, área de
festas, pisàna,,2 vagas de garagem, dep. De empregada,

escritório, dispensa - Valor R$ 130.000,00

COO 474 - VILA LALÁu - 2
RESIDENClAS MISTAS GERMINADAS -

terreno medindo aproximadamente 2.000,OOm2
- Valor R$ 68.000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'V 2 ou 3 dormitórios com

dependências de serviço
Salas de estar e [ontor
Todos ambientes com

iluminação natural

yI'" Sucedo com revestimento
metalizado

Aquecimento a gás (opcional)
Hall com piso em granito

Segunda vaga de

garagem (opcional)
Sacada com churrosqueiro
em aço InOX

Alto padrão de acabamento

Super Localização:
Rua Cabo Harry Hcdlich
lateral da 'Reinaldo Rau

Sem juros de bancos

Construção pelo Sistema
da Condomínio Fechcido

'

a Preço de Custo

Projeto Flexível e Inteligente,
com arquitetura arrojada
Taxa de condomínio reduzida

CRECI 643·J
'

Compra • Vende • Aluga • Administra

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

Vendas
(7r Terrenos com 480m2, Lot. Juventus.
R$ 20.000,00 ou entro + pare.
rJiP Terrenos com 4·20hl', bairro Amizade.
R$ 10.000,00 ou entr, + pare.
(7r Terreno com 329m2, t.ot. Zançuellnl,
R$ 3.000,00 + 60 x R$ 250,00.
rJiP Terrenos entre Champaqnat e Versalher
com 388m'. R$ 25.000,00 ou entro + pare.
(]F. Terreno com 388m2, bairro Amizade.

R$ 25.000,00 ou entro +Parc.

<Jf" Terreno com 4 20m', próx. Rodoviária.
R$ 4:0.000,00 ou entro + Pare.
rJiP Terreno com 350m', bairro Amizade.

R$.10.000,00 à vi�ta aLI entro + Pare.
<Jf" Apartamento coms dormitórios, centro.Encima
do Ponto Frio R$ 60.000,00.
W Chácara à. 100m da Igreja Nossa Senhora.do
Rosário - Rio Molha - el 200.000m2. R$ 80.000,00
<:ir Chácara à 600m da Igreja Nossa Senhora do
Rosário - Rio Molha - eI335.QOOm'. R$ 90.000,00

Ir

CREDITO PARCELA
\

-R$ 15.000/00 R$ 167/00--
-R$ 25.000/00 R$ 277,00--
_._.... R$ 40.000íOO R$ 443,00__
__o R$ 75.000/00 R$ 775,00__
_

.

_R$ 100.000,00 R$1095,QO...____
_ R$ 184.500,00 R$2024,OO,__

INFORMAÇÕES: (47) 9981,...3627 (47) 326,...6654 cl Paulo - Qualquer horário

2000 - VILA RAU -

casa de alv. cf
117, 00m2 e terreno

cf 2.407,00m2•
Próx .. a Unerj, a 3 km

do centro, ótima

localização.
R$ 145.000,00

SÁBADO, 6 de setembro de 2003 Q

A tHOE,tLtÁl<tA QAHPEA
� CHACARÁ com ÁREA de 20.100,00 M2 (08 MORGON), TODA CERCADA, CONTENDO CASA

de MADEIRA, LAGOA, ÁGUA em ABUNDÂNCIA. LOCALIZADA NA ESTRADA DUAS MAMAS, BAIRRO

DUAS MAMAS EM SCHROEDER. R$ ;25.000,00.

� 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. LOCALIZADO

NA RUA JOÃO KLEIN, PRÓXIMO ANTIGO. SALÃO UNIÃO, BAIRRO VILA LENZI. R$ 55.000,00.

� ÁREA PARA CHACARÁ com 15.000,00 M2 (75X 200), CONTENDO ÁGUA CORR.ENTE PARA

LAGOA. LOCALIZADA NA RUA ESTRADA RIO HERN, BAIRRO RIO HERN EM SHROEDER. R$

15.000,00.

LAVANDERIA, GARAGEM. TERRENO com 450,00 M2. LOCALIZADA ['lA RUA ELPíDIO MARTINS,

PRÓX. AO COLÉGIO GIARDINI LENZI, BAIRRO VILA LENZI. R$ 58.000,00.

CASA de ALVENARIA com 70,00 M2, CONl'ENDO 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC,

(01 com CHURRASQUERIA). GARAGEM. SALÃO de FESTAS, PISCINA pelo SISTEMA CONDOMíNIO.
....

I I

LOCALIZADO NO EDIFICIO PEROLA, RUA MARINA FRUTUOSO, CENTRO. R$ 120.000,00.

APARTAMENTO com ÁREA de 01 SUíTE, 02 QUARTOS, SALA, COZINHO, BWC, 02 SACADAS

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

Jaraguá do Sul S/C

CI-8i44"·�!!�A NOvA-T::eno tot. Primavera, r)469,35m:--'�-""="--'--::::::�:-l
1036 - ILHA DA FIGUEIRA - R: Sergipe, terreno r) 21.331,16m' R$ 100.000,00 I
1040· ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406,00m' R$ 16.000,00 �I1045· NEREU RAMOS - tot. Zanguelini, área de 391,00m'. RS 13.000,00
1046· NEREU RAMOS, tot. Zanguelini, área de 321,00m'. R$ 11.000,00 I
1.04.8' NOVA BRASIL IA • Rua José Emmendoerler, terreno r) 484,50m'. R$ 38.000,00 1.1.'bJ2�.•;.,.,.VtLALENZl

• R. João Meurer, lerreno r) 364m'. R$ 20.000,00 1
Alif';>8 I2002 - AMIZADE - tot, Versalis II, casa alv. r) 150m' ·terreno de 450m' (em const.) ,

aceita nego cf sala coml, no centro da cidade valor a combinar �
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. Terreno de 450m' . R$ 116.000,00 !
2031 - CZERNIEWtCZ - ótima localização. r) 155,OOm' R$ 120.000,00 I
2035 - BARRA DO RtO CERRO - mini-chácara, r) terreno de 2900m' e casa r) 87,50m' R$ 75.000,00 i
2056 - FtGUEIRINHA �.R. Anélio Nicochelli - casa afv., r) 176m', terreno r) 450m' R$ 45.000,00
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L. Santana, sobrado r) 186m' e terreno r) 350m' R$ 70.000,00
2071 - NEREU RAMOS - R. Julio Tissi, r) 210m' e terreno r) 450m'. Aceito apto menor valor. R$ 95.000,00
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda 'Friedel Lafin, r) 100m' e terreno r) 360.72m', aceito apto R$ 25.000,00
2078, OURO VEROE - R. João Mass. Terreno r) 345m' e contr. r) 163,00m'. R$ 43.000,00
2084 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno r) 360m' e constr. C/202,00m'. R$ 200.000,00
2087· TIFA SCHUBER - R: Exp. Ewaldo Swartz, 1381, terreno r) 560,00m' e casa r) 240,00m'. R$ 80.000,00
2091 - CENTRO - R. Erich Mielke, 63, terreno r) 480m' e casa r) 170m'. R$ 110.000,00 !
2092· TIFA MARTINS - R: Paulo Leoni, terreno r)325,OOm', casa r) 45,37m' R$ 30.000,00 i
2095· NEREU RAMOS - R Angelo Floriani . tot. Zanguelini, Terreno r) 378,00m' e casa r) 70,00m'. R$ 35.000,00 I
2101 - CENTRO· R. Guilherme Weege, ólima Iocal�ação . imóvel resd, r) comercial. Sobrado r) 700m' e terreno r) 570m'. valor a combinar. !
2109'· SANTO ANTÔNIO - Rua Ilda Frida Lavin, casa com 124m' e terreno r) 360m'. R$ 25.000,00 I
2122 - TRÊS RtOS DO SUL· casa em alv. r) 142,00m' e terr. r) 10.880,00m' R$ 300.000,00 '

I!2124 - ÁGUA VERDE - Rua Frederique b. Henque, terreno r) 367,50m' e construção r) 175m'. R$ 110.000,00
2126· VILA RAU - Rua Joaquim Nabuco, casa r) 92m' e terreno r)300m'.· R$ 43.000,00 i \.
2127· RIO MOLHA· Rua Leocádio Cardoso da Silva, casa r) 92m' e terreno r) 323,75m'. RS 48.000,00 I!"
2129· VILA LALAU - casa de alv., r) 142m' e terreno GI 594m'. R$ 88.000,00 -, I
2132· JARAGUÁ ESQUERDO· Campo Sampiero I, casa r) 127m' e edicula de 70m'. RS 115.000,00 I
2133 • GUARAMIRIM - Casa r) 130m' e terreno r) 300m'. R$ 60.000,00 I
2137· NEREU RAMOS - rua Maria Madalena Lopes Santana, terreno r) 412,50m' e casa r) 98,93m' R$ 45.000,00 I
2142 - VIEtRAS • R. O\Jilherme Koeler, Cosntr. 140m' masi um aedicula de 80m' e terreno com 650m'. R$ 80.000,00 I
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 I
2145· VIEIRAS· Rua Guilherme Koeler, casa de alvenaria com 240m' e terreno com 450m'. R$ '70.000,00

IAceito carro ou terreno até R$ 15.000,00
2147· ILHA DA FIGUEIRA - casa de alvenaria em construção com 113m' e lerreno com 450m' . R$ 38.000,00 .

(vende ou troca por outro imóvel) �
2150 - JARAGUÁ ESQUERDO· R. João Carlos Stein. casa de alvenaria êt 100m' e lerreno r) 488m' R$ 45.000,00

li2152· VILA LALAU - R. Carlos Hegert, casa de alvenaria r) 145m' e terreno r) 456m' R$103.000,00
2160 - NEREU RAMOS· BR 260 KM 75, área comercial r) vàros imóveis. terreno r) 20.000m' R$500.000,00

���JI.� I
3024 • JARDIM DAS MERCEDES· Apto Vila Nova R$ 26.000,00+ financ.

I3039· CENTRO - Edifício Barão R$ 65.000,00
3045 - NOVA BRASíLIA· Condominio Leutprecht R$ 60:000,00 .

3048· CENTRO - Ccind. Phoenix. R$110.000,00
�DãIt.m. I

4003 • SANTO ANTONIO· Padaria com equipamenlos, construção de 185m' e terreno com 634,50m'. R$ 65.000,00 i

4005 - vence-se Panificadora completa, com carteira de clientes, ótima localização I
���RÊS RIOS DO NORTE· sem benfeitorias, co� área de 60.000m', r) água

I
9009 • SCHROEDER • R. Bom Pastor, r) área de 4.078m' !
9010· SCHROEDER • R. Marchal Castelo Branco, chácara r) terreno de 20.448m', r) casa alv. 130m' I

e

_J.�
1

2153- ESTRADA NOVA- R. Alfredo Alberto
Staler. Casa de alvenaria cf 166m2 e terreno
cf 518m2 R$ 65.000,00

2165 - ESTRAOA NOVA - R. Felix Richert.

Construição de 80m2 e terreno de 435m2•
R$ 25.000,00

EXCELENTE
. OPORTUNIDADE

2021- JGUA

ESQUERDO - R. João'
Januário Ayroso, 2820

- em alv. Terreno de
450m2 -

R$ 116.000,00

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

Engetec
Fone/Fax: (047)

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

ILHA' DA 'FIGUEIRA
TÉR REAS ",DE' EsQl.JiNAi CO
APROXIMADÂMÊNTE ,;i300M

,(ATUALM�NTE'DIVIDlbo EM' 2
': SALAS):PAVIM�NTO 9UPÊRlp�{"
'OOM 2\i\PTOS,'CQM"3'9tJARJQ§,\,'JY
2,�WC,

."

PRA�l?E

� AMIZADE
* Lot. Papp - Casa de 500,00m' cl terreno de

1.495;00m'. RS 360.000,00
* Terreno cl 7.211,00 m' frente pio asfalto.

RS 75.000,00
� BARRA
* Terreno na Rua Camil,a Andreatta. RS 30.000,00
* casamista, ruaAna Karsten, 184. RS 45.000,00
* Vende-se mini chácara cl 1. casa alv., terreno cl
900m'. RS 40.000,00
* Casa em alvenaria, 126m', copa, COZ., 3 qtos,
bwc, sala, garagem, churrasq. RS 65.000,00 (próx.
Tritec)

.

� CENTRO
* Apto. Ed. Juliana - RuaGumercindo da Silva - cl 1
suíte + 1 qto. - RS 62.000,00
* Apto. Ed. Leuprecht - Rua José Emmendoerfer,
cl 2 qtos e demais dep .. RS 55.000,00
* Apto Ed. Schiochet, 2' andar. RS 87.000,00
* casa em alvenaria, rua Exp. Antonio cenos Ferreira,
cl 2 suítes, 2 qtos e demais dep .. RS 400.000,00
* Apto cobertura Catarina Erching cl 300m',
cl 2 suítes, 2qtos, e demais dep. Valor a

combinar.Aceita-se carro ou terreno até

R$30,000,00.
� CHICO DE PAULA

*casa de alvl, cl 130m' e terreno cl 454m',
Rua Joaquim Francisco de Paula, 2358 - 4

qtos, sala, copa, coz., lav., lbwc, garagem.
RS 45.000,00
� CZERNIEWICZ
1021 - Terreno Rua Roberto Ziemann (próx.
Canarinho) cl 3.120,00m' (39x80) - RS
250.000,00
� GARIBALDI
* Sítio, local Ribeirão Cacilda, Rua Vitor

Schaldam, área de terreno cl 85.800m', cl
2 casas de madeira. R$ 65.000,00. Aceita
se carro até 10.000,00. Próx. ao Mercado
Furlan
� GUARAMIRIM
* CENTRO - Casa em excelente estado cl
270,OOm'. RS 110.000,00
* CENTRO - Casa alvenaria 133,45m', terreno
364m', bairro Avai. RS 85.000,00
* Casa 170m', terreno 460m'. RS
100.000,00
* Terreno cl 979m', cl construção em alv. R:
Luiz Palistieri , próx. Fameg. RS 400.000,00
�'ILHA DA FIGUEIRA
:l100-Casa em alv., cl área de 160m', terreno
cl 450m', cl divisão intema, 3 qtos, sala, copa,
COZ., área de festas cl chur. e gar. Rua Rodolfo
Sanson, 318 - Ilha da Figueira. RS 67.000,00
* Casa em alvenaria, rua 426 n" 172, próx. Posto
Saúde. RS 70.000,00
*Casa de 70m' de madeira, terreno 25xl00
= 2.500m', próx. Nossa Senhora Aparecida.
RS 40.000,00
�JARAGUÁ ESQUERDO
* Apto, rua Bahia, próx. Madri. R$ 58.000,00
� SCHROEDER I
* Casa alvenaria, 196m', cl 3 qtos, copa,
COZ., sala, 2 bwc, garagem pI 3 carros,
ehurrasq., murada. R$ 30.000,00
� JOÃO PESSOA
* Área com 2.000m', frente para a rua

principal, em 40m. RS 25.000,00, em

condições a eombinar
'

� TERRENOS
* terreno na Rua Vitoria Pradi, 27,50x 29,70
= 816,75m'. RS 28.000,00
*R: Arduino Pradi, cl 450m'. RS 27.000,00
*Próx. Prefeltura, cl 417m'. RS 37.000,00
*R: João Carlos .stein - Jguá Esquerdo, cl
4.80m'. RS 36.000,00
* Em frente Estádio João Marcatto - Jguá
Esquerdo, cl 297m'. RS19.500,OO
*R: Adolorata Davi Pradi, cl 450m'. RS
28.000,00
*terreno de :l:3,50x25,00 = 377,50m', lot.
Centenário, próx. Portal. RS 22.000,00
� TRÊS RIOS DO NORTE
*casa, bairro Santo Antonio. RS 23.000,00
*casa alvenaria. RS18.000,OO
� TRÊS RIOS DO SUL
*casa alvenaria. RS 38.000,00
=casa em alv.(em frente Rodeio Criolo) .RS
32.000,00
� VILA LALAU
* Casa em alv. cl 172.00m' e terreno de
675.00m'. RS 85.000,00
� VILA LENZI
* TERRENO com uma área de 442,28m', na
rua Epídio Martins. RS 18.000,00

.

� VILA NOVA
* Casa em alvenaria, cl 3 qtos e demais dep.
RS 45.000,00 + flnan.
� VILA RAU
* Casa de alv. com 110m'. RS 55.000,00
� PRAIA DO ERVINO
* Jardim Curitiba II, quadra 126, terreno 15x20
= 300m', com casa de madeira, 60m'. RS
17.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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\

CASAS:
-Vila Rau: Cpróx. UNERJ)--çlpiscina
área 2D�ODni, terreno 5D�DDni
- R$ 11D.DD�DD.
-Ilha Figueira: Cpróx.wEG II)-c/
área 15D,DDni, terreno esquina
5D�DDni - R$·65.DD�DD.
-Jguá Esquerdo: Cpróx. Urbano)
Nova c/ área 1D�DDni, terreno

38�DDni - R$ 65.DD�DD.
-Amizade: Cpróx. Salão Amizade)
alv.c/ área 18D,DDni, terreno

65�DDni - R$ 4D.DD�DD ou R$
25.DD�DD entrsds + fino de ü:
saláriomínimomensal.
-Giardine Lenzi: Cpróx. Colegio) -

c/ área 15D,DDm2, terreno

38�DDni:"" R$ 75.DD�DD.
-Vila Lalau: casa com área 2DDni,
terreno' (26x2D) c/ piscina - R$
18D.DD�DD (aceita apto centro).
-Vila Lalau: casa com área 13Dni,
terreno 52�DDni - R$ 95.DD�DD
(prox. Mariso/).
-Czemiewicz: casa com área
21Dni, terreno 35D,DDni - R$
75.DD�DD (próx. Pama).
-Amizade: (Lot Blumengharden I)
casa nova com área 75ni, terreno
35�DDni - R$ 55.DD�DD (aceita
apto até R$ 8D.DD�DD).
-VilaNova:sobrado c/éree 36Dni,
terreno 38�DDnj--c/piscina + sala
comercial - R$ 27D.DD�DD.

Vila Nau: (próx. Tecnosol/ - casa semi-neva cf área total de
175,DOm', sune + 02 donn., sala ampla, banheiro-social, rozinha,
área servko, garagem pi03 carros, área churrasqueira - terreno

400,00m' . Vaiar: RS 110.000,00.

Vila Rau: (próx. Posto
Cidade) - casa em alv. cl
área total de 1 02,OOm1, 03
dorm., sala ampla, banheiro
social, cozinha, área serviço,
garagem - terreno esquina

462,OOm1. Valor: RS
67.000,OO;_ Obs: aceita apto

no centro de Jaraguá.

Vila Nau: (próx. UNERJ)-casa alv. cf área total de 170,00m', suíte
-I: 02 dorm., 02 salas, bcnhelm-sedel, cozinha mobiliada, dep.
empregada, área serviço, garagem pi02 carros, área churrasqueira
terreno 360,00m'· Volor: RS 90.000,00

Apartamento
•
J'\'

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

champagne

CLASSI SÁBADO, 6 de setembro de 2003

pi o 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

OPORTUNIDADES:

,
.
'"

Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda .

()

�'iJ.
;::c
m

()

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaroguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582 I PLANTÃO: 9997-9471 Z
10

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br VI

,;:j
HÁ 22 A NOS, GARANTINDO BONS NEGÓCIOS I

.....

APARTAMENTOS:
Czerniewicz: apto novo c/8D,DDni
- '02 dorm., sala c/ sacada,
churrasqueira, garagem - R$.55.DDD
-Çentro; CEd.Catarina Erching) c/
área 9D,DDm2, suíte+D1 dorm.,
garagem e piscina-RI 82.DD�'OD.
-Centro: CEd.Schiochet) c/ área
155,DDni, suíte + '02 dorm., cozinha
mobiliada - R$ 85.'0'0'0,'0'0.
-Centro: CEd.Da Alzira) c/ área
13�DDni, suíte + '02 dorm., sala c/
sacada - R$ 5'0.'0'0'0,'0'0.
-centro: CEd.Marajó) c/ área
135,DDni, suíte + '02 dorm, cozinha
mobiliada - R$ 65.DD�DD.
-Centro: (Ed.Klein) c/ área
13'0,DDni, suíte + '02 dorm., apto
'novo - R$ 1DD.DD�DD.
-Centro: (Ed.Talismã) c/ área
14D,DDni, suíte c/ banheira + '02

dorm., '02 sacadas - R$ 13'0.'0'0'0,'0'0.
-Centro: (Ed.Don Lorenzo) c/ área
13D,DDni, suíte + '02 dorm, cozinha
mobiliada - R$ 1D7.DD�DD:
-Centro: (Ed.Carvalho) c/ área
14�DDni, suíte + '02 dorm; coemne
mobiliada - R$ 1DD.DO�DD.
-Centro: (Ed.Perola Negra) c/ área
173, DDw, suíte + '02 dorm., c/
garagem - R$ 12D.DD�DD.
-Centro:

.

(Ed.lmperiall c/ área
26�DDw, suíte c/ banheira, '02

vagas garagem - R$ 17'0.'0'0'0,'0'0.
-Centro: (Ed.Florenca) c/ área
15�DDni, suíte + '02 dorm, cozinha
mobiliada - R$ 13D.DD�DD.
-Vila Nova: (Ed.Porto Belo) c/ ár.ea

2DD,DDm2, suíte+D2 dorm., '04

vagas garagem - R$ 145.'0'0'0,'0'0.
-Vila Lalau: (Ed.Giovana) c/ área
13D,DDni, suíte + '02 dorm., '04
sacadas - R$ 65.'0'0'0,'0'0.
-Centro;__{!;d. Karine) c/ área
1iD,DDni, '03 dorm; '02 banheiros,
- R$ 65. '0'0'0, '0'0.
-Centro: (Ed.Arion) c/ área
15�DDni, suíte c/ banheira + '02

dorm., c/ garagem - R$
115. '0'0'0,'0'0.
-Vila Nova: (Res.Jardim Mercedes)
c/ área 6D,DDm2, '02 dorrn., c/
garagem - R$ 4D.DD�DD.
-Baependi: (Res.Barten c/ área
1DD,DDni, suíte + '02 dorm., c/
garagem - R$ 58.'0'0'0,'0'0.

TERRENOS:
'-Vila Nova: (Próx. Igteja Rainha

Paz) c/ área 392,DDni (14x28) -

R$ 45. '0'0'0, '0'0.
-Beependi; terreno com. R:
Bemado Dorbusch c/: área
1.79�DDni (3'0,5'0 frente) valor

negociável.
-Amizade: (Lot. Versalhes) c/ área
625,DDni - R$ 35.DD�DD.
-Amizade: (Lot. Piermann) c/área
278�DDni - R$ 3'0.'0'0'0/'0'0.
-Guaramirim: terreno tndustriet.
117m frente p/ BR - c/ área
57.DD�DDni - aceita imóvel Jguá.
-Nova Brasília: c/ área 375,DDni
(15x25) - R$ 45.DD�DD.
-Centro: terreno comercial R:

Procópio Gomes-c/ área 562,5Dni
(12/ 5Dx45, '0'0)-(negociáveis).

Vila Nova (próx.,ao FORUM)
bonita msqem construção cl áre
21 O,OOm1 - suíte + 02 dorm., sal
ampla, lavabo, cozinha, bwc-social

área serviço, garagem p/02 carro

- terreno 400,OOm1 - Valor: R

130.000,00 acondúir ou pronta co

piscina RS 170.000,00· (aceit
imóvel até RS10.000,OO n

negociação)

Centenário róx. lanotti Elásticos
casa mista. cl área 160,OOm1 - O

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

churrasqueira, garagem pi O
carros - terreno c/380,OOm1

Valor: RS 36.500,00 (negoéiáveis)

Ilha da !igueira:(oróx. Posto Pérola! rosa em alv. c/área 148,OOm'
-suíte c/banheira e doset + 02 quartos, 02salas, cozinha, área
serviço, garagem, terreno esquina cf 500,00m' . Vaiar: RS
65.000,00 ou entrada de RS 40.000,00 + Fin.

Centro - ótima casa em uma Iorol�ação privilegiada próx. Duas
Rodas Industrial·com área de 300,00m', suíte + 05 dorm., 03
salas, 04 banheiros, cozinha com armários, área serviço, dep.
empregoda, garagem pi02 carros, área de festa c/ churrasqueira
- terreno 700;00m' . valor a combinar - aceita imóveis em

Rorianópolis.

Centro-apartamento amplo no Ed. Riviera cl área 150,00m'
suite mobiliada cf banheiro + 02 donn. (sendo um mobiliado), sola
cf sacado, cozinha mobiliada, bwc·saaal, área serviço ampla, prédiq
cl elevodor, garagem pi 02 carros· Vaiar: RS 100.000,00
(negociáveis):

(zerniewiczlpróx. Pama)-casa em alv. cf áreo 150,00m'
- 02 dorm., 03 salas, cozinha, 02 banheiros, área serviço, si
garagem· terreno 350,00m'- Vaiar: RS 75.000,00 (aceita
automóvel no negocio).

-

lOCACAO:

Centro: Cobertura (dúplex) - Ed. Dianthus cj 400m2 _ 02 suítes + 02 dorm.,
\

dep. empregada cj bwc, 03 salas, cozinha mobiliada, bwc-social, lavabo,
'sacada coberta cj churrasqueira, área serviço, garagem p/ 02 carros - valor

a combinar.

Vila Lenzi: sobrado em alv. _ 04 dorm., 02 salas, coz, 02 bwc's, lavanderia,
garagem _ RS 500,00 _ R�a: Antonio Carlos Ferreira, nº '1129.
Vila Rau: casa em alvenaria .: 04, dorm., sala, cozinha, bwc-sociol.,
lavanderia, g�ragem _ RS 400,00 (próx. Posto Cidade).
Centro: Ed. Florença _ suíte + 02 dorm., sala cj sacada, cozinha, 02

\

banheiros, dep. empregada, lavanderia, garagem _ RS 550,00 (calçadão).
Barra Rio Molha: casa mista _ 03 dorm., sala, cozinha, bwc-sociol;
lavanderia, garagem _ RS 330,00 (ao lado Prefeitura Municipall.
Centro: ótima casa ampla comercial _ com varias dependências _ RS

I
�

1.800,00 (ao Iodo Smurfs Lanches).
Centro: Ed. Savi _ suíte + 01 dorm., sala cj sacada e churrasqueira,
cozinha, banheiro, lavanderia, garagem _ RS 320,00.

A IMOBL/ÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESTÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS

DHOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.

"
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CLASSI CORREIO DO POVO 7

R. DOMINGOS'DA'NOVA, 449
Plantão: 9131-0174

F()ne/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722

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

1113 • CASA EM ALVENARIA· CZERNIEWICZ porte
alto, cf 148m2, tendo suíte cf closed e hidra + 02

quartos = RS 90.000,00.

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

1315· VILA lENZI· SOBRADO cf 450m2 - 6 suítes, amplo 1074 ,·AMIZADE· CASA DEAlV. cf 120m2, terreno de
solo de visito e jantar, garagem pf 3 carros, churrasqueira. 360m2 ( 14 X 26 ) - 2 suítes, quarto. RS 85.000,00

Aceito cosa ou opto no negociação

1075· AMIZADE (próx. Chompognot) - CASA DE AlV. c/ 330m2 - terreno 570m2 ( 15X38)
suíte c/ dosed + hidra, 2 quartos, solo c/ lareira, lavabo, garagem 2 COITOS. RS 160.000,00

LOCACÁO:

601 . CASA ALV.. Amizade c/ 2 quartos, garagem pi 1 carro = RS 350,00
603 - CASA MADEIRA - CENTRO· c/3 quartos. RS 330,00
605· CASA- ILHA DA FIGUEIRA c/4 qtos, sala, cozinha, bwc, lavanderia = RS 270,00.
606 . CASA· NOVA BRASIlIA c/2 qtos e garagem pi 1 carro RS 300,00
611 . CASA DE MADEIRA - JOiO PESSOA (perto da ponte de Schroeder) . c/2 quartos. RS
220,00
614 . CASA - ILHA DA FIGUEIRA c/3 qtos, bwc, cozinha, lavanderia = RS 450,00
618· CASA· VILA LALAU c/ su'te + 2 qtos, dependOncia, piscina e garagem pi 5 carros=

RS 590,00.
620· CASA PI FINS COMERCIAIS· CENTRO c/ 2 salas de frente para a R. Em'lio Carlos Jourdan
(prox. ao Shopping Breithaupt) e no corpo da casa c/ 1 qto, 1 sala, cozinha, bwc, lavanderia.=
RS 880,00
630 - APTO - CENTRO· ED. DIANTHUS c/ su'te c/ saca + 2 qtos, bwcs cl armtrios, piso
cer%omico, garagem = RS 750,00
633· APTO - ESTRADA NOVA· QUITINETE pr-xima ao Supermercado Marcos= RS 120,00
637 - APTO - VILA BAEPENDI Res. Brotei· cl su'te + 2 quartos. RS 350,00
639· APTO· VILA RAU· pr-x.· UNERJ- c/2 qtos, piso crer%omico e garagem = RS 280,00
640 . QUITINETE TERREA DE MADEIRA· CENTRO cl 1 quarto = RS 120,00
644· APTO· ED SONIA MAGAlI- VILA LENZI· pr-ximo ao Supermercado lenzi- c/ su'te
;t 2 qtos = RS 380,00.
645· APTO· CENTRO cl 3 qtos, dependoncia, piso de madeira e garagem pi 1 carro = RS
440,00
648· APTO - CENTRO Ed. Isabella . cl su'rte + 2 qtos, garagem = RS 500,00
656 . QUITINETE - VILA NOVA c/ piso cer%omico = RS 180,00
659 - APTO - ILHA DA FIGUEIRA c/2 qtos e garagem pi 1 carro = RS 260,00
660· APTO· CENTRO·· proximu

'

JustiOa Federal- c/2 qtos e garagem pi 1 carro = RS
390,00

1372· VILA RAU (próx. Supermercado Brasão) •

CASA DEAlV. -cf 155,OOm2 - terreno cf 4780m2, suíte, 2
quartos. RS 110.000,00 - A combinar.

1213 • SOBRADO RESIDENCIAL/COMERciAL·
JARAGUÁ ESQUERDO - de frente p/ ruo principal cf 266,20

m2, tendo suíte + 2 qtos, socado, solo comercial = RS
130.000,00.

3058· CENTRO· APARTAMENTO· ED. MAGUILÚ - cf
2 quartos - úren útil: 64,2968m2. RS 45.000,00

1447· CASA DEAlVEANRIA • SÃO LUIS· cf 140m2 em

terreno de 900m2 (15 x 34), tendo 03 quartos e garagem p/
02 carros. Valor RS 115.000,00

COBERTURA
DUPlEX
EDIFíCIOARGUS-

, c/ 192 m2 de {rooúIi

;*�1:..��r'';' r. baixo: Solo intimo,
•

,.

suíte de casal cf
doset,l suíte solteiro, 2 quartos e bwc. Porte de aMA: solos de esflr e jontll',
lavabo, socado c/dlUrrosqueiro, cozinho, Ílrea de serviço, dependência c/
bwt Imóvel semi-mobiliado. Aceito opto c/ 3 qtos como porte de pgto.

663 . SALA COMERCIAL· CENTRO (pr-x. 2 Rodas) cl 60m2. RS 200,00 ,

666 . SALA COMERCIAL - ILHA DA FIGUEIRA - c/ 40m2, 1 bwc. RS 290,00
668 - SALA COMERCIAL· CENTRO Ed. FlorenO a . 1 \4 piso cl 140 m2, 2 bwcs, sacada= RS
280,00.

.

675.- SALA COMERCIAL· JARAGUç ESQUERDO· cl 60m2. RS 400,00
677 - SALA COMERCIAL· CENTRO prox." Joa V'deo Locadora. TOrrea c/ 250 m2 = RS
1.950,00 1 \4 piso 30 m2 = RS 270,00
684 . SALA COMERCIAL· CENTRO - R. Exp Cabo Harry Hadlich c/ 50m2 = RS 280,00
687 - SALA COMERCIAL· ED ROYAL BARG - c/ 18 m2 = RS 350,00
696 - SALA COMERCIAL- sio LUIS· ao lado da Igreja· c/ 170 m2 e estacionamento = RS
680,00
802 . GALPiO . CZERNIEWIU c/ 140 m2, 2 bwcs e 5mt de pO direito = RS 400,00
903 - TERRENO - CENTRO· (ao lado Wisdom) cl 500m2 = RS 300,00

VENDAS:

1004 - SOBRADO· CENTRO· cl 270 m2, terreno 899 m2,(31 X 29) tendo 2 su'tes, 2 quartos,
dependo ncia, cozinha e despensa mobiliadas, churrasqueira, garagem pi 2 carros, aquedmento
solar:. Aceita apto como parte do pgto.
1196 . CASA DE ALVENARIA- ILHA DA FIGUEIRA· c/ 240m2 em terreno de 870m2 tendo
su'te + 3 quartos, - Aceita outro im-vel = RS 120.000,00
1211 . SOBRADO· JARAGUç ESQUERDO - RUA ASFALTADA SEM SAêDA· pr-ximo ao

Condom'nio AzalOia - c/ 132 m2, constru'do nos fundos do terreno, tendo em cima: cozinha, .

lavandeira e sal <o de festa. Na parte de baixo: quarto, bwc, sala, garagem = RS 53.000,00.
1356 . CASA DE ALVENARIA· VI.LA NOVA - c/ 420 m2 em terreno de 1.200 m2 (30 x 40)
tendo su'te (c;'dosed + hidra) + 3 quartos, lavabo, piscina, canil e garagem pi 3 carros. Ed'cula
c. churrasqueira. Aceita i�vel.
1359 - CASA �OVA DE ALVENARIA - VILA NOVA· Servid<o da R. 25 de julho, cl 70 m2 em

terreno de 468 m2, tendo 2 qtos, bwc, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e abrigo para
o carro = RS 57.000,00

.'

1994 - SOBRADO EM JOINVILLE - BAIRRO NOBRE· c/ 310 m2 em terreno de 714 m2 (21
x 34), semi·mobiliada, tendo su'te c/ hidra + 3 qtos, escrit-fio, lareira, lavabo,churrosqueira,
piscina, garagem pi 3 carros.

2010 - TERRENO - CENTRO - (esquina) c/ 775m2 := RS 160.000,00.
1011 - TERRENO· CENTRO· - c/ 317m2 (12 x 26,50) = RS 55.000,00
2072 . TERRENO· AMIZADE - cl 346 m2 no Loteamento Blumengárten 11= RS 23.500,00
2092 . TERRENO - BAEPENDI .. pr-cimo

•

Rodovitria 420m2. RS 40.000,00 a vista, ou
Entrada de RS 5.000,00 e 45 parcelas fixas de RS 1.1 00,00.
2175 - TERRENO· CZERNIEWICZ· c/ 1.141,40 m2 prox PAMA parte alta = RS 28.000,00
2192· TERRENO· ILHA DA FIGUEIRA - c/ 2.018,50m2, prox. Hotel Panor%omico = RS
50.000,00
2193 - TERRENO· ILHA DA FIGUEIRA - cl 457,25m2 ( 15,50 x 29,50) parte alta. RS
28.000,00

1131 • CENTENÁRIO· CASA DEAlV. cf 196m2, terreno
392m2 ( 14X28 ) - 1 suíte, 2 quartos, dep, de empregado, área

coberto cf churrasqueira, garagem. RS 88.000,00
2199 . TERRENO· ILHA DA FIGUEIRA - de frente para R. JosO Theodoro Ribeiro - Pr-�.
Supermercado Kasmierski c/ 412,40m2 . RS 34.500,00
2211 - TERRENO - JARAGUç ESQUERDO _. parte alta c/ 409,60 m2 ( 13,65 x 30,00) - prox.
Korlache· RS 27.000,00

.

2213· TERRENO - JARAGUç ESQUERDO - cl 502,20m2 ( 16,20 x 31,00 . esquina) no
Loteamento Imperador, prox. Dalila Textil = RS 19.000,00
2216 - TERRENO - JARAGUç ESQUERDO ((oND. AZALjlAS) - cl 930,69m2 (18 x 52) = RS
48.000,00
2272 . TERRENO· LATERAL DA R.WAlTER MARQUARDT - Porte Alta· prox. Conl. Loni Mar
cl 496,85m2. (13,30 x 38,00). Aceita casa na praia = RS 26.000,00
2318· TERRENO - VILA LENZI· na Rua da WEG I parte Alta - cl 1.521,50m2 (40 x 37) =
RS 95.000,00. Aceita barco, carro, im-vel em Joragut, Joinville, praia.
2379· TERRENO -.VILA RAU _. pr:-ximo ao Supermercado Rau, em rua particular, c/ 725
m2 = RS 25.500,00.
2442· TERRENO· sio LUIS· prox. ao CAIC . frente pi R. Francisco Hruschka, c/900,OOm2
( 15,OOm X 60,OOm ) . RS 40.000,00
2443 . Tf.RR�NO NO ALTO - sio LUêS : cl 377,OOm2 (14,50 X 26,00) pr-ximo

•

Bellçrte
= RS 22.500,00
2444 - TERRENO - sio LUIS - ao lado do CAIC cl 325 mZ = RS 25.000,00
2460 . TERRENO - GARIBALDI - pr-ximo ao Wigando Meier - 3 km da Malwee - cl
6.322,50m2.(40 x 250). Frente para o calOamento e fundos para orio = RS 65.000,00
2461 - TERRENO· GARIBALDI . - 2 KM da Malwee. Frente para o caloamento, fundos para
o rio - cl 22.114,76 m2 (70 mt de frente) = RS 150.000,00
2982 . TERRENO· NA SC ENTRE GUARAMIRIM E MASSARANDUBA - KM 10 . RIO BRANCO
- c/ 42.372m2. Com 60 mt de frente para o asfalto. Totalmente aproveittvel e com nascente

de tgua = RS 40.000,00
3005 - APTO NOVO - ED. PHOENIX = c/ + ou - 100m2 de [ren retil- su'te + 2 quartos, sacada
c/ churrasqueira. RS 110.000,00. Falta parte do acabamento.
3011 . APTO· ED. JARAGUç -- EM BOM ESTADO -c/ 02 quartos, dep. empregada, garagem
- RS 65.000,00. Aceita im-vel atO RS 50.000,00.
3055 . COBERTURA DUPLEX . EDIFêClO ARGUS - cl 192 m2 de frea retil e 2 vagas de
garagem. Parte de baixo: Sala 'nfima, su'te de casal c/ deset, 1 su'te solteiro, 2 quartos e bwc.
Parte de CIMA: salas de estar e jantar, lavabo, sacada c/ churrasqueira, cozinha, trea de servi00,
dependoncia c/ bwc.lm-vel semi'mobiliado. Aceita apto c/3 qtos como parte de pgto.
3062 - APTO - ED. JARAGUç . c/ 2 qtos = RS 55.000,00
3353 - APTO· VILA NOVA - JARDIM DAS MERCEDES c/ 02 qtos. Entrado RS 23.000,00 +

50 X 0,72 Cubs.
4002· SALA COMERCIAL- ED. TOWER CE�TER cl 1 02,65m2 e 1 garagem. RS 43.720,000.

.

Faltam os acabamentos finais.
4009 . SALA COMERCIAL TJRREA . ED. FlOREN DA , cl 107,20 m2, bwc e piso cer%omico
= RS 60.000,00
4201 . GARIBALO I - CHçCARA (Estrada Jaraguazinho) . cl tgua, cl 294.800m2. RS
85.000,00 . Aceita carro, casa.

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

Aluga e Vende: Casa em alvenaria,
1 suíte + 2 dorm. Rua Preso Epitácio
Pessoa, 1440 (Centro). Aluguel: R$
00,00 I Preço: R$ 110.000,00

Vende: Casa demadeira (3 dorm.), cf
,

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

R$ 33.000,00 (Aceita chácara)

Vende: Casa em alvenaria (3 dorm.),
cf área total122 m2, em terreno de
455 m2. (Czerniewicz) Preço: R$
65.000,00

CLASSI

Vende: Apartamento contendo 2
dormitórios. Rua CeI. Procópio
Gomes - Resid. Maguillú (Centro).
Preço: R$ 47.000,00

Vende: Casa em alvenaria (1 suite
+2 dorm.), c/área 245m2• Rua

Thomaz Francisco de Goes (Próx.
WEG 1). Preço: R$135.000,00

Vende: casa em alvenaria cf235m2,
em terreno de 499m2• Rua: Ida

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

SÁBADO, 6 de setembro de 2003

Aluga: Apartamento.. contendo 1
suíte + 2 dorm. Rua João Marcatto

(Centro). Ed. Tower

luguel: R$ 650,00

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

terreno de 42I,72m2.Rua Richardt
Piske, 587 ( Czerniewicz)
Preço: R$ 62.000,00

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

(Vila Lenzi).Preço: R$ 48.000,00

VENDE: Terreno com área 6.500 m2. Rua
Bernardo Karsten - Lateral da Rua Walter

Marquardt. Preço: R$ 85.000,00

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

� Terreno c/ área de 4251112. Rua Waldemar Lessmann (Centro). Preço:
R$ 45.000,00

.

� Casa em alvenaria (3 dorm.), c/ área de 45 m2, em terreno de 1)50
m2. Estrada Rio Molha. Preço: R$ 25.000,00 (Aceita carro/moto)
� .Apartamento (1 suíte + 2 dorm.). Condomínio Bartel. Preço: R$
55.000,00 ou R$ 20.000,00 entrada + financiamento.
� Apartamento novo (1 suíte + 2 dorm.) e 2 vagas garagem. Prédio c/
salão de festas, quadra de esporte, piscina adulto e infantil (Vila Nova).
Entrega em dezembro/2003. Preço: R$ 95.000,00
� Casa mista (3 dorm.), em terreno de 500 m2. Rua Euzébio Depouy (Vila
Nova). Preço: R$ 55.000,00

'Rua Jóão Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E�maiJ: Jnterimoveis netuno.com.br I ' .imº�:el$ ..�,ç.cºm.br

Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



R. Marechal Deodoro da Fonseca, 972
Royal Bnrg Ceuter - Jamglllí do Sul- SC

CONSTRU.
"Inovando C onceitos de Vida"

CORREIO DO POVO 9, SÁBADO, 6 de setembro de 2003
I

:j
í' G

Mude seu conceito de viver
b�

(jarden� fi:

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 en t ra.da

saldo di re to c/a Cous tru tora

Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna cl ambiente de descanso,
Salão .de festas cjchurrasq. e bar, Home Theater,

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

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

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

Lazer: Prédio:

__ •• _.H.. __ •• _ •• __ ••• • • •• __ • __ ._. __ ••• M •• H. __ •••••__ •__ •• _. __ •••• _ •• __ .�__ • __ •••••••••• ••••• •• •• • __ • ._._._•• _ •• _. •• __ •••••__ ••••••• •• _. •__ •• ._._o_ _ .. _. __ . .__ ._._.. __ __ . __ ._. __ ._ .. _ .. __ .. _ _ .1.•••.•.__ ._ ••.••. _ •.•.. _.

• Fácil acesso

FINANCIAMENTO
I

EMPREENDIME,NTO

1» ..

co.vlsa

• Quiosque com churrasqueira

• Garagem coberta

CA'..)[A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAl

• 2 e .3 dormitórios

• Totalmente funcional

uunur.tepe ttt.cnrn.nrOi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: 8h30 às 12h. 13h30 às 18h30

• Aos sábados: ah30 às 12h

REF 2418 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA
WEEGE, 2340 - CASA ALV 150 M2, 4 DORM, BANH,
GARAGEM MAIS LANCHONffi 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 2170 - VILA LENZI - R: JAIME GADOTTl,
774 - SOBRADO ALV,4 DORM, 2 BANH, GARAGEM.
TERRENO 450 M2. RS 110.000,00

Aluguel
REF 7002 - NOVA BRASíLIA -

R: VENÂNCIO DA SILVA PORTO -

ALUGA SALAS COMERCIAIS 70 M2.
RS350,00

REF242 - - A
SEMI NOVA 80 M2, 2 DORM, BANH, COZ, SALA,
LAVAND. TERRENO 468 M2. RS 62.000,00

REF 2424 - VILA RAU - R: CARLA RUBIA DROSSE, '

REF 2425 - VILA NOVA - R: 25 DE JULH0,753 LOTE67 -SOBRADOALV200M2, 1 SUíTE, 2 DORM,3 REF 2411 - JGUA ESQUERDO -R: BAHIA, 103-
- CASA ALV 86 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, BANH, SACADAS, BANH, GARAGEM 2 CARROS E DEMAIS COMDUASCASASEMALV,SENDOUMACOM130M2,E
GARAGEM. TERRENO 476 M2. RS 72.000,00 DEPENDENCIAS. TERRENO 352 M2. RS 127.000,00 OUTRACOM 56M2.TERRENO 800 M2. RS85.000,oiJ

REF 2422 -ILHA DA FIGUEIRA - R: 911 - BERTOLDO
DREWS - LTO. D1VINÓPOllS -LOTE 77 - 2 CASAS DE ALV.
SENna UMA C/ 70 M2, 2 DORM, BANH, COZ, LAVAND E

GARAGEM, OUTRA 70 M2, 2 DORM, BANH, COZ.LAVAND,
GARAGEM. TERRENO 395,10 M2. RS 56.000,00

REF 2420 - AMIZADE - R: ORESJElRllA, 151, 2 CASAS AlV:
SENDO lJMII<!70M2, 2DORIv\ BANH,OUIRA80M2,3 DORIv\
EDfMAIS DEPENDENaAS.TERRENO 450M2. RS49.000,OO

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

REF 2405 - BARRA RIO CERRO - R: MARCOS
REF 2393 _ riFA MARTINS _ R: JOSE NARLOCH,

REF 1115 - CENTRClt!.: PRES. EPITAOO PESSOA, 111-
VALDIR GIROLLA, 450 - CASA ALV 140 M2, 1 SuíTE, ED.JARAGUÁ-APTO<!l SUÍlf,2DORIv\DEP.EMPREGADA,
1 DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO 1600 M2. 1482-CASAAlV139M2, 1 SUÍTE,2DORM,BANHSOCIA� GARAGEM. RS 110.000,00. FICAM MÓVEIS REF 3243 - BARRA RIO MOLHA- R:WALTER

RS 140.000,00
GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00 EMBUTIDOS COZINHA, LAVAND, E DORMITÓRIOS. MARQUARDT - TERRENO 360 M2. RS 22.000,00

REF 1118 - CENTRO - R: MAL DEODORQDA FONSECA
ED MONTE CARLOS - APTO 140 M2 PRIVATIVA, 1 suíTE,
2 DORM, BANH. SOCIA� SACADA COM CHURRASQ.,
BANH, GARAGEM 2 CARROS.RS 12à.000,oo

.

REF 3210 -JGuÁ ESQUERDO-R: JOÃO CARLOS REF 3111 - SÃO LUIS - R: EDSON CARLOS

STEIN - TERRENO 457,42 M2. RS 35.000,00 GERENT - TERRENO 323 M2. RS 18.000,00

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

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

.... (
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SÁBADO, 6 de setembro de 2003 CORREIO DO POVO 11

veis
L,eonlii LOTES FIN'ANCIADOS

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

*Loteamento Grün Garten, bairro Amizade. Aprovado peJa PM}S. Pronto para construir.
*Loteamento em fase de conclusão nos bairros: João Pessoa e Estrada Nova.

275-0606
CRECI-1959.J

Ed. Aléssio Berri -

Centro - I sufte+ 2 dorm. (206m2).
R$ 75.000,00 + parco pelo Cub

Financiamento direto com a Imobiliária
Entrada + saldo em 60 meses.

Consulte-nos e reserve seu lote!

1,18 - Vila Lenzi - Casa alv., 3

qtos + edícola. R$ 45.000,00

GOMES
ELETROMÓVEIS

Compre agora.·.
.

e pague em 5x semJuros

oupeir��
. MarJtttt ).R$103,34 /'. .��50,89

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO SÁBADO, 6 de setembro de 200,3 I

../ 2 ou 3 dormitórios com

dependências de serviço
../ Salas de estar e jantar
../ Todos ambientes com

iluminação natural

../ Sacada com revesfmento
metalizado

../ Aquecimento a gás (opcional)

../ Hall com pisoem granito

../ Segunda vaga de
garagem (opcional)

../ Sacada com churrasqueira
em aço InOX

../ Alto padrão de acabamento

../ Super Localização:
Rua Cabo Harry Hadlich
lateral da Reínoldo 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
•

CRECI643·)

Compra -Vende - Aluga - Administra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 6 de setembro de 2003 CORREIO DO POVO 13

Creci 1749-J

Ret. 5321 - Água Verde - Casa alvo cf
232,10m2 - suíte + 03 dorm - 02
bwc - terreno cf 434,00m2 ( 14 x 31)
- R$145.000,00 ou R$121.000,00
entrada + 50 R$24.000,00 - parcela
R$474,00 aomês - CEF (aceita imóvel
menorvalor como parte pagamento)

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

REPRESENTACÕES IMOBIUARIAS LTOA.

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

Ret. 3060 - Barra Velha -

Bairro Rio do Peixe - Parque
Aquático c] área
281.415,65m2 Áres
verdes cf trilhas para
camirihada - piscina - taba

água - 12 quiosques cf
churrasqueira - lagoas cf
peixes playground
lanchonete - banheiros -

estacionamento - cancha de
bocha - 02 casa alv (01
mobiliada) - Negociável

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

cozinha cf móveis - playground - Terreno

cf 1.859,08m2 - R$136.000,00 ou

R$70.000,00 entrada + 50

'\mr.i'tJ>.t I
Ret. 5340 - Amizade - Casa alvo cf
200,00m2 - 03 dorm - 02 bwc - Terreno

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

Ret. 5348 - Barra Velha - Centro -

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

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

Ret 4349 -

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

04 suítes -

bwc - dep ,

empregada cf
bwc - piscina
Negociável

Ret. 2546 - Centro - Terreno cf
252,00m2 (12,5 x 20) - R$52.000,00

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

Ret. 5343 - Czerniewicz - Casa alvo cf
135,00m2 - suíte + 02 dorm - bwc -

_

Terreno cf 443,25m2 - R$89.000,00

Ret. 5358 - Amizade - Tita
Schubert c Casa alvo cf 65,00m2 -

02 dorm - bwc - Terreno cf
690,00m2 - R$35.000,00

Ret. 5307 - Amizade - Lot. Blumengarten
II - Casa alvo esquina em construção cf
141,25m2 - suíte + 02 dorm - bwc -

Terreno cf 395,64m2 - Prazo de

entrega=60 dias - R$105.000,00

5180-JARAGUÁESQUEROQ
Sobrado cf 346,00m2 - suíte
master + 04 dorm - 02 bwc -

Terreno cf 826,00m2 - Negociável

Ret 4353 -

Centro - Ed.
Res. Arion -

a pto cf
156,35m2
01 suíte c]
sacada + 01
suíte + 01
dorm - bwc -

R$115.000,00

TERRENOS
2482 - Lot. Blumengarten II - Lotes cf 334,13m2 - R$23.500,OO
2483 - Loto Bella Vista - Lotes cf 378,75m2 - R$28.000,OO
2516 - Lot. Versalhes II - cf 644,00m2 - R$36.000,OO
2527 - Champagnat - cf 672,00m2 - R$58.000,OO
2497 - Barra - Lot. Siewerdt - ef318,50m2 - R$21.000,00
2504 - Barra - Lot. Dona Verônica - cf 360,00m2 - R$20.000,OO
2519 - Barra - cf 767,00m2 - R$36.000,OO
2447 - Rio Molha - cf 103.749,00m2 - R$70.000,OO
2362 Nereu - BR 280 '- cf 400.000,00m2 - Negociável
2496 - Centro - cf 1.218,87m2 '- R$370.000,OO
2502 - Centro - cf 512,10m2 - R$65.000,OO
2505 - Centro - cf 637,50m2 - R$135.000,OO
2530 - Centro - cf 1.778,00m2 - R$48.000,OO
2517 - Czerniewicz - cf 557,80m2 - R$30.000,OO
2525 - Estrada Nova - cf 565,16m2 (cornl- esq)- R$29.000,OO
2529 - Cond. Azaléias - cf 786,60m2 - R$55.000,00
2534 - Jardim São Luís - cf 325,00m2 - R$23.000,OO (Caie)
2532 - Lot. Casa Nova - cf 336,76m2 - R$12.000,OO
2515 - Rio da Luz I - cf 7.925,00m2 - R$140.000,OO
2526 - Vila Lalau - cf 13.110,00m2 - R$160.000,OO
2535 - Lot. Renascença - cf 581,00m2 - R$32.000,OO
2538 - Lot. Versalhes II - cf 474,58m2 - R$ 35.000,00
2540 - Centro - cf 833m2 - comi (próx. Kolhbaeh) - R$ 98.000,00
2541 - Jaraguá Esq. - Lot Campo Sampiero - cf 427,50m2 - R$26.000,OO
2542 - Centenário - cf 320,63m2 - R$25.000,OO
2543 - Vila Nova - Terreno cf 529,43m2 - R$48.000,OO
2544 - Ilha da Figueira - Terreno cf 570,00m2 - R$42.500,00
2547 - Amizade - Terreno cf 409,27m2 - R$22.000;00
2548 - João Pessoa - Terreno cf l1.757,30m2 - R$190.000,OO
2549 - Lot Blume" arte" n - Terreno cf 334,13m2 - R$24.000,00

Ret. 5345 - Vila Baependi - Casa alv.

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

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

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

- suíte + 02 dorm - 02 bwc -

Terrenc .c/ 480,00m2 (16 x 30) -

R$127.000,OO

Ret. 7021 - Jaraguá Esquerdo - Imóvel
comercial e Industrial - galpões cf
1. 700,00m2 + casa alv. cf 200,00m2
- Terreno cf aproximadamente
80272,00m2 - Negociável

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(47)378-1$82
371-1891

Rua Roberto Zeidél, 451
Corupá.sC

'

r'iA'N'YA-CRUZl
•

, Material de Construção f •

@É\ I·� ,.

l275-3727' •

I R: Alberto Santos Drummondt, i .•
l"II�,.!,!�.:,/I�a.,�!a.�}IiIJ!,<lo.,!!,II,I.",i e

[CASA 'J�E] e

ICasas Pré-fabricadas!
r'" 'pC," "*'""'.,

'.
!,."J

l 372-1618 I
I " i

I João Január'io Ayroso, nO 341 I
l)(]r:'l,91J�,��glJ.�r.�<>'="�9.lJ��(],,,�,IJ,1)

aalilftI
275-2234/275-2894
Única Laia:

/

Rua: doa0 PlanIOChec:.k, :noo·
VlhI �V'ol (\lUte!> Ib�SCbUaI)

.... Jat3fltá dI,)&iI � 5aJ1h1 (:atarina � twí� (41) U$-s.Q48
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REl1?OESCAVADElRA; CAMINHA0

_�k�._'1f!i

�CI��
I
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COMO AMPLIAR A CONSERVAÇAO
'. A

DO REVESTIMENTO·CERAMICO
escolhendo o produto certo para o lugar certo, levando-se em consideração resistência, durabilidade e facilidade de limpeza

do revestimento cerâmico;
escólhendo para especificações de revestimentos (pisos ou paredes) dentro de um mesmo local produtos que apresentem as

primeiras e as segundas letras sempre iguais, tanto para os lisos como para os decorados;
verificando a qualídade damão-de-obra, antes de contratá-Ia;

,

preparando corretamente a base de assentamento;
escolhendo argamassas de qualidade comprovada para assentamento;
fazendo O assentamento com juntas recomendadas;
preenchendo corretamente o verso da peça com argamassa na hora da aplicação, evitando-se o efeito "oco" e assegurando-

se uma maior resistência aos lascamentos;
.

utilizando tapetes ou capachos para proteção dos pisos brilhantes em locais de maior tráfego, inclusive em residências,
proporcionando além do aspecto funcional um motivo decorativo;

evitando a queda de objetos pontiagudos e pesados sobre os revestimentos, que por características intrínsecas são frágeis à
impactos e dependendo da força bem como do ângulo de ataque podem causar lascamentos. É importante também
cuidar nomanuseio do material durante a fase de colocação, evitando batidas nas bordas entre as peças;

Mantendo-os limpos e isentos de sujeiras abrasivas como areia e terra, pois estes elementos são os principais agentes de
desgaste para qualquer superfície cerâmica. É de vital importância evitar aomáximo o contato daareia com o Porcelanato
Polido e pisos cerâmicos brilhantes. A areia provoca riscos impossíveis de remover, alterando o brilho da superfície
tornando-a fosca conforme a intensidade da agressão.

não utilizando paraHmpeza produtos que possam danificar a superfície vidrada do revestimento cerâmico, tais como
ácidos, pastas abrasivas, ferramentas metálicas, palhas de aço, dentre outros Além das recomendações acima, no
caso de manchas em Porcelanato, limpe imediatamente e utilize as seguintes recomendações na remoção manchas
mais difíceis.

'

e

e

e

Esquema de colocação

Rua Waltê.rMarquardt, 2270 Divulgação

#4IASATO

'MalerlalS para COIISIrUçilo
• Ferragens e Ferramenl8s
• Material Elétrico

,
Para a escolha 00 tipo ideal referente ao esquema de colocação
do produto, torna-se necessário o conhecimento do formato do
ambiente em que será aplicado o revestimento.
e aplicando-se o revestimento ra horizontal, define-se a

impressão de um ambiente mais largo, entretanto, reduz
se a altura. Ideal para ambientesmuito estreitos.

• aplicando-se o revestimento na vertical, define-se a

impressão de um ambiente mais alto, entretanto, reduz-se
*�'a largura. Ideal para ambientes muito baixos.

e aplicando-se o revestimento valendo-se de linhas alternadas,
curvas e diagonais, define-se a impressão de movimento
ao ambiente. Jdeal para locais onde procura-se redução
da sensação de monotonia, sendo muito utilizado para
estilos modernos e contemporâneos de arquitetura e

decoração. \!

grandes formatos de fundos e pisos valorizam o ambiente, são
mais rápidos de aplicar e possuem menor área de rejunte.

I···FRANZNER··'
I Materiais de Construção I

'I, i Moteriais Elétricos :
Hidráulicos· Ferragens ITijolos· Telhas· Cimento i

Tintas e Vernizes - I
376.1597 . "I376-0786 ,

I Rua Emílio Schulz, n? 40 I
i S60 Luiz > Jaraguó cio Sul'

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

BONA-TTI
BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

·1l�IJZA.�
IWIMAlI " CO.fiU/fio

L Fone/Fax

r 311-4139
....·310-4508
,,310-4991 .216-2000

Rua FelicianoBtn.Uni. II' 1118· Barra do 1mCemRuaRobertoDemann. 491- ezernlawlez Rua JoséTIIeOlloro Ribeiro. 2193 • SI 02
.__-------_. -
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. SAo QUE VOCE PROCURA PARA Com,M�

CONSTRUIR OU REFORMAR •••

�

•••ESTA AQUI!!!
Consulte nossos anunciantes

����IELHAS IGüii� IP�i TIIOARTE
(��;;74.2200

'

11(4n 374·1910 i 370-3232
,R: Gustavo Gumz, nO 5481 IRuaMarechalCasterOBrancoI5588:· 370-2315
l�����o_!!.::1guá���_I

. Centro· SCHROEDER·
.

,

.

. ��"'�"�������

111:,OI:C81_1 IMicarMatenms de Construçao 'MAT. DE CONSTRUÇÃO

MAl DE CONSTRUÇÃO

Av Mal. Castelo Bronco, n9 3507
Centro· SCHROEDER AV.PRE�W.GRUBBA,4386

CENTENÁRIO· JGuÁ 00 SUL

ua 11 de novembro, 3567

�, Cent��.,,:!,�a�randuba .1

Instaladora Construindo o seu Sonho!

Elétrica 375·1183

iAGUA QUENTE'j
lenda tle,a(/lleCedores!
soiares, elélrico.<l e tl gás .

1372_.07051
I Rua Joao Marcatto,:
! nO 255 - SI 02 - Centro!
��_��9!'ia. __��_�!,_I�_�S)

_...�.

II��I

Materiais de Construção
Ferragens- Eletrodomésticos

373-0001
Rua 28 de Agosto, 1 SI S • Guaramirlm.

I{lll.fI..(JS
Comércio de Materiais

de Construção

373-0391
Rua Estrada Bananal do Sul, 100

Beira Rio - Guaramim

370-0800
Av. WaldemarGrvbbo, J555
Vila Lalall - Jaraglló do Sul

273-1532
Rua Dorval Marcatto, 80
Loteamento Firenzi Bairro

de Paula - Jaraguã do Sul

Rua: Jaraguá, 50 • Centro

Corupá - SC

Fone: 376-0897
9975-0131

, __ .. ,,, __ ,, __,,,,,,.�.__ .. _.�,L ,,, .. ,,., ,,,.,, ..

"-."-.1
I

ii ARTE LAJE I,
..

Nosso negócio é concreto I

·�I·Ls.!I!��!:_����_B.!.iIs.�li�_:�����_u�_(I�_S.�L, Rua Angelo Schiochet, 77· Centro

Rua da Saudades, 300
Centro • Corupá • $C

275-3462

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.....
, ....._..•.

•

J ".; ,"

'.
.

",

."Votarantim I Finanças

Resta Street 02 prata G R$ 15.800,00
Pick-up Corsa 1.6 01 branco G R$ 13.500,00
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G R$ 16.800,00
Honda NX 200 01 preta G R$ 5.500,00
Gol Special, a.c. 00 branco G R$ 12.500,00
VW 16 - 200 truck-baú 00 branco D 'R$ 78.000,00
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 19.900,00
Ka 99 prata' G R$ 11.500,00
Honda C8X 200 straoa : 99 verde G R$ 3.900,00
Gol 4p 99 verde G R$ 13.500,00
Palio EL, cl ar 1.5 . 97 bordô G R$ 10.900,00
Slazer 2.2 97 branca G R$ 22.800,00
Gol LO campl. 97 branco G R$ 12.000,00
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 12.900,00
Slazer 2.2 97 branco G R$ 22.800,00
Palio EX 96 laranja G R$ 9.900,00
Golf GL compl. 96 azul G R$ 15.500,00
Escor! Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
Escor! L - Euro 94 vermelho A R$ 8.900,00
.MS 709 carroçeria 93 vermelho D R$ 35.000,00
Chevette DL 91 branco G R$ 5.800,00
Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.000,00
F-l000 89 amarela D E# 19.800,00

1'\Hi���ê�'r:d�':n'tli'ê�i:,ô"�.a ':F:i�:�ia:i,

���� '.

�FIQm6VeíS 370·3113-
Av. Waldemar Grubba • JarélSluá do Sul • se

HONDA CG 125 KS VERDE 2003
CELTA 1.0 BRANCO 2001
PALIO YOUNG VERDE 2001
ESCORT Gl, COMPLETO PRETO 2000
CORSA SEDAN PRATA 2000
KA Gl 1.0 PRETO 2000
GOL GIII C/ AR, ALAR, TRAV. VERMELHO 2000
MAREA WEEKEND ELX 2.0, 20V CINZA 1999
CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999
CORSA WIND VERDE 1999
GOL SPECIAl + RODAS VERMELHO 1999
GOL CLll.6 AZUL 1997
TEMPRA SX 8V AZUL 1997
CORSA SUPER 4P - TRAVAS E ALARME VERDE 1997
GOlF Gl COMPL. (-AR) AZUL 1995
GOL CLll.6 AZUL 1995
ESCORT Gl - TRIO E DH BORDO 1994
CORSA Gl 1.4 BRANCO 1994
CORSAWIND PRATA ·1994
OMEGA GlS VERDE 1993
GOL Cl 1.6 BRANCO 1989

GM
Celta Branco 01 G
Corsa Sedan Verde 01 G
Vectra GlS comp. Vermelho 98 G
Vectra GlS compl. . Branco 97 G
VectraGí.S Prata 96 G
Corsa Super MPFI Branco 96 G
Chevette Dl Prata 93 G
Kadett Sl/E Cinza 90 G

VW
Gol Special Vermelho 02 G
Gol Special Branco 99 G
Gol 16v Vermelho 98 G
Santana Azul 96 G

FORD
F-250 XLT cornpí. Branca 99 D

RAT
Palio ED Vermelho 98 G
Uno Mille EP Preto 96 G
Palio EDX Preto 96 G
.Uno 1.5 Bege 88 A

RENAULT
Clio RN 1.0 16vcompl. Prata 01 G

.

"AV.I'�EFElrO WALDE� G6ÜIIMa8Q� ':' 1IAIRRO VIEI� .JA�Ç!iA �'O.�UL

Seja parceiro
da BV Financeira

e. faça ótimos
, .

neqocms
neste espaço!

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

FIAT
Palio EX 1.0 I.t., d.t., a.c. 99 branco
Fiorino Furgão 1.5 98 branco
Uno Mille, limp. desemb., 91 azul
Palio Weekend 1.5, v.e., t.e., I.t 97 verde
Uno Mille SX, 2p, I.t., d.t., a.q. 97 prata

VW
Gol MI 1.0, 2p, cornpl. 99 branco
Goll.0 94 azul meto
Gol S, 1.8, álcool 85 bege
Apollol.8 91 azul meto
Goll.0 . 94 azul meto

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco
Corsa Sedan 1.0, alarme, t.e., a.q., d.t. 00 cinza
S-10 Deluxe, compl. 98
S-10 2.0 GNV, travas, alarme 97 azul
Kadett Sl, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelho
Vectra GlS 2.0 97 cinza
Pick-up Corie 1.3, d.h. 99 branco.
Monza GlS 2,0, compl. -ar 95 azul meto
Monza SlE 2.0 88 verde meto
Corsa wind, 4p, I.t., d.t., a.q. verde

FORD'
Escort 1.8, 16v, 4p, cornpt. - ar 98 chumbo
Escort 1.6 88 azul meto
Escort 1.8l 93 cinza
Escort Gl 1.6 87 dourado
Escort Gl 1.8 a.q, 92 azul meto
Pampa 1.6 95 cinza

R: Walter Marguardt 211

01 branco
99 preto meto
99 branco
98 roxa

97 vermelho
97 branco
96 bordô
94 bordo met.
94 bordô
91 prata
89 branco
89 azul
88 cinza
88 verde
87 bege
82 cinza
81 prata
78 branco
73 bege

Rat Strada 1.5
Dakota pick-up 6cil. gas,
Corsa Wind, 4p
Titan
Gal MI 1_6, gas.

'

Corsa MpFI 1.6 gas.
Pick-up corsa Gl
Kadett líght, 1.8, álc.
Escort hobby, gas.
Gol Cl
Gol ct, 1.6, gasolina
CBX 450, gasolina
Escort
Escort l 88, álcool
Monza SlE, 1_8, compl.
Voyage 1.6 gas.
Caravan GNV, álcool
Fusca 1300
Fusca 1300, gasolina

S-10gab" 6cil. GNV compl.FIAT Tempra 96 Branco R$9.500,00
F-250 03 prata Golf, 4p, a.c. D,h. 95 azul

PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00
VW Gol,4p 99 Branco R$13.200,00 Twister 02 vermelha c/ partida, 22 dono l.ogus, 2p, comp. 94 prata

PassatAlemão, compl.+ Aut.. 95 Cinza R$17.800,00 Celta 02 prata c/ ooc. Gol, 2p, comp. 97 bordo
GolMI 98 Branco R$11.000,00 CorsaWind 99 branco 2p
GolMI 97 Vermelho R$10.500,00

2.0 completo Gol, 2p, básico 96 bordo
Astra 99 brancoSaveiro 96 Branca R$ 9.000,00 Uno, EP 4p compl. (-ar) 96 azul

LogusCLI 95 Prata R$ 8.900,Ob Kadett 97 cinza cz opc.
Gol 83 Prata R$ 3.000,00 Peugeout 97 verde met, 303 NX, completo, 4p Uno, 4p, compl. 96 bordo

Voyage 84 Branco R$ 2.500,00 Goll,6 CU
.

96 branco e/opc, Kadett, 2p, com opc. 95 . brancoSantana'auantum 96 GNV R$12.500,00 Corsa 96 branco c/ opc. bordoGM QuantumCLI 93 Cinza R$ 8.900,00 Escort, 2p, motor 1.0 95
Gol 96 branco 1,0, plusKadett 92 Cinza R$ 6.500,00 Del Rey 2p. Gl 89 branco

Omega 93 Grafite R$12.500,00 Uno 95 bordo .4p, trio elétrico
Corsa 95 Preto R$ 8.900,00 Tipo 95 branco cornpl. Gol1.6 ale. 86 dourado

FORD EscortHobby 95 Azul R$ 7.300,00 Tempra 93 preto cornpl. Chevette 1.6 alc. 84 dourado
VeronaGlX 96 Azul R$ 9.700,00 MonzaGlS 92 cinza compl. brancoEscort 95 Cinza R$ 9.000,00 Fusca 83

RENAULT Clio,-ar 01 Bordô R$16.500,00 D-20 gabinada 89 bordô cornpl.

0rlv;Plrêriitõ:;Wáídemâr"'GrÚbã�:3:74t·· ...
·

Jál'âgu'á 'deFsúl: BelinaGlX 89 bordo álc., d.h., 1.6
- --- -----
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372-0676
RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO, 658 - ILHA DA FIGUEIRA

CG 03 R$ 3.800,00

Gol16V4p 99 R$13.500,00

GolMI 97 R$ 9.600,00

CorsaSuper 97 R$ 9.300,00
Gol 92 R$ 6.400,00

F·l000 91 R$ 26.000,00
Elba 89 R$ 4.000,00
Escort 88 R$ 4.500,00

Escort 87 R$ 4.000,00

Chevette 86 R$ 3.500,00
Uno 85 R$ 3.300,00

Goll.6, álcool 85 R$ 3.500,00

Corcel I 72 . R$ 2.200,00

, , uaWalter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catariná

����::,� 371·4225

WILLIAM ueículos
FONE: (47) 374-1117 9975�0117
Rua lVIarechal Castelo Branco, 3549 • Cen�ro . 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$ 12.700,00
Monza SLE Bordô 88 R$ 4.500,00
Opala Diplomata 4p GNV Azul 92 R$ 12.500,00
Vectra GLS 2.0 4p Grafite 98 R$ 18.000,00
Uno 1.0 2p Bordo 96 R$ 7.900,00
Go11.6 Branco 96 R$ 10.500,00
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" Branco 81 R$ 2.800,00
Brasília Marrom 78 R$ 2.500,00
Chevette Bege 81 R$ 2.800,00
CG 125 Titan Vermelha 97 R$ 2.800,00
CG 125 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
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$ 4.000,00
Tipo Preto 95 R$ 7.000,00

+ 13x R$ 272,12

Dakotf cabo Simples, completa, ,equipada
Audi 56, top de linha, 4x4, turbo, 6 marhas

vermelha 00 D

G

G

GNV

G

G

G

G

A

G

G

G

G

311-0802 311-8281
Iveco _ Furgão Branco 99

Honda Civic LX _ comp!. Prata 98

Kangoo 1.6 _ comp!. Cinza 01

Clio RT _ top de linha Branco 01

Parati 1.6 cf a.c. f d.h. Branco 01

Gol Plus 16v Prata 02

Siena ELX'- comp!. Branco 01

Uno EX _ comp!. Prata 99

Corsa Sedan Milenium Cinza 02

Celta c/ opC. Prata 02

Corsa Sedan GLS 1.6 Branco 97

Fiesta cf trio Azul 98

prata 95

Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72

EHP.Antônio Carlos Ferreira, 130 . centro· Jguá do Sul

Vectra GLS compl. branco 98

bordõ 95Logus CLl1.8

Verona GLX 4p

0·20 dupla, compl., +Couro, tv, cd, turbo

branco 94

branca 86

Diplomata compl. 6cil., Couro, automãtico, 4.1 bordõ 91

Voyage CLl1.8. prata 95

XR200 branca 99

Uno1.0 verde 94

GoICL1.6 preto 94

dourado 94Escort Hobby

370-2227 / 9975-1804
Av. Pref. Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul

Mawro Fone/Fax:

275-1732velculos

Polo Classlc 1.8 ML, 2001, Prata

Opcionais: ar condicionado. direção hidráulica e trio elétrico
Uno Mille IE, 2p, 1996, Cinza

Opcionais: básico

CorsaWlnd 4p, 1999, Verde f

Opcionais: ar quente. limpador, desembaçador
Peugeot 306 Selectlon, 1999, Cinza

Opcionais: direção hidráulica. vidros e travas elétricas
Golf 1.6 4p, 2001, bege
Opcionais: ar condicionado. direção hidráulica, trio elétrico. rodas
de liga leve

Passat turbo 1.8, 2001, Azul

Opcionais: ar condicionado digital, direção hidráulica, trio elétrico,
air bag, rodas de liga leve, abs, CO .

Clio RT 1.0, 8v,2000, Prata
Opcionais: ar condicionado, direção hidraulica, trio elétrico, faróis,
air bag duplo, rodas de liga leve, CD

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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central. Valor até R$350,00.
Tratar: 372-1395.

0759 el Antônio. (proprietário)IVI!:YE:R�if:
VENDE-SE - alv., localizada no

Lot. Sto. Antônio, el 3 qtos, alv.,
toda murada. R$26.000,00.
Tratar: 9997-2020. Creei 7402

RAU-vende-se, alv., el 110m2,
3 qtos, próx. Supermercado
Brasão. R$38.000,00. Tratar:
371-5512. Creei 8054

GUARAMIRIM - vende-se, el 2
pisos, 70m2, ter. el 391m2•
Tratar: 374-1103.

(proprietário) 10.2 ',. ; . .:

RIO MOLHA - aluga-se, estilo
germânieo(ehalé), el um quarto,
uma suíte júnior, um banho

social, sala, eoz., gar. el área
de festa e eserit. no pavimento
superior, canil, pátio todo eere.,
dentro de eond. rural, próx. da
Gruta, ônibus no portão e

acesso todo asfaltado.

R$590,00 �ais energia. Sem
avalista. Tratar: 370-8563 ou

9957-2527. (proprietário)

I ILHA FIGUEIRA - vende-se,
,

mista, el 110m2•

R$45.000,00.· Tratar: 370-
5637. (proprietário)

ALUGA-SE quitinete,
, mobiliada. Tratar: 370-3561.

I
CASAS

I• Casa de madeira com 65m2 na Rua Arthur

Breithaupt, loteamento Firense. Lote 48. R$
15.000,00 + 50x R$ 330,00
• Casa de madeira com 35m2 na Rua Oscar Elhert,
loteamento Firense I. Lote 228. R$ 13.000,00 +

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

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

Narloch, Ana Paula II. R$ 80.000,00
• Meia Água de madeira com 50m2, loteamento'
Fridolino Martins. Lote 45. R$ 18.000,00
• Casa de alvenaria com 174m2, nova, Vila Lenzi,

Iem frente a academia Corpo e Mente. R$
140.000,00
• Meia Água de alvenaria na Barra, perto do

mercado Ouro Verde. R$ 25.000,00 .

VENDE-SE - alv., el 150m2, 3
qtos, BR280, após Motel CQ
Sabe. R$48.000,00. Tratar:
371-5512. Creei 8054

ALUGA-SE - el 90m2, 2 dorm.e
demais dependências, no

Loteamento Ouro Verde.

R$250,00. Tratar: 9957-7545.

ITAJUBA - vende-se, mista.

Tratar: 370-2008 el Osmar.
(proprietário)

VENDE-SE - alv., 99m2, ter. el
300m2, na R. Carlos Boeder,
82, próx. a ADV da Aurora.

R$37.000,00 negociáveis.
Tratar: 376-1.306,el Valdir.
(proprietário)

JARAGUÁ ESQUERDO - dividi-se.

Tratar: 9994-4057 el Fábio.

(proprietário) I
GUARAMIRIM - vencíe-se, el
88m2, el parte de ter. nos

fundos, a 30m da Fameg.
R$38.000,00 ou troca-se por
casa em Jaraguá do Sul. Tratar:
275-3708. (proprietário)

SÃO Luís - aluga-se, de mad.,
el 4 qtos. R$240,00. Tratar:
370-7437. (proprietário)

OURO VERDE - aluga-se, no 2º

piso, el 2 qtos e demais dependo
R$250,00. Tratar: 9957-7545.
(proprietário)

VENDE-5E - próx. da faculdade,
mista, pintada a óleo, e/5 qtos,
2 banh., sala, copa, eoz.,

lavand., gar. R$28.500,OO
negociáveis. Tratar: R. dos

Escoteiros, 114, próx. ao Posto

Mareolla. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, na Vial

Paraíso, el 3 qtos, sala, eoz.,
banh., gar. R$28.000,00.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar:

.

9957-7545.

(proprietário)

PROCURA-SE - moças ou

rapazes pI dividir apto no

centro. Tratar: 275-2979.PENSÃO - aluga-se, quarto e

I eoz. mobiliado no Rio Molha.

Tratar: 370-7698. (proprietário) SCHROEDER - aluga-se, centro,
el 3 suítes, dep. de empregada
e eoz. mob. Valor a combinar.
Tratar: 9133-3476.

PiÇARRAS - vende-se, sobrado,
el 290m2, a. 700m da praia,
ponto comercial e residencial:

R$90.000,00. Ou troca-se por
casa em Jaraguá do Sul. Tratar:
47 347-0423. (proprietário)

SCHROEDER - aluga-se, grande,
na Vila Paraíso. R$230,00.
Tratar: 9957-7545.

(proprietário)

VENDE-SE - sobrado, el 290m2
de área construída, ponto
comercial e residencial, a 700m
da praia de Piçarras.
R$90.000,00. Ou troca-se por
casa em Jaraguá do Sul. Aeeita
se proposta. Tratar: 47 347-
0423. (proprietário)

I_I'
TERRENO

• Lotes no loteamento firense I. R$ 16.000,00
• Lotes no loteamento Campossampiero II, cl 900m2.
R$ 40.000,00
• Lotes no loteamento Campossampiero I, c/420m2.
R$ 25.000,00

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
el 3 dorm. sendo 1 suíte,
sacada el ehur., eoz. mob.
Entrada + pare. em 50 meses

direto el proprietário. Tratar:

275-3070. Creei 8950.

TROCA-SE - casa em Jaraguá
do Sul, por casa ou apto em

Timbó. Tratar: 047 399-1705

após 21:00 ou 9131-4100 el
Sandro. (proprietário)

PiÇARRAS - procura-se, pI
alugar, na .área central, pI
temporada, el no mínimo 4 qtos
e 2 camas de casal. Valor até

R$120,00. Tratar: 9122-9867.

• Lote na Rua Waldemiro Schmidt, com 600m2 R$

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

VENDE-SE - no Lot. Flrenzl, no
Chico de Paula, alv., de esquina,
el 116m2, ter. el 490m2• Aeeita
se sítio no negócio. Tratar: 275-

VILA NOVA - vende-se, no Res.

Jardim das Mercedes, 2 qtos,
.

sala, eoz., bano e área de

serviço. Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 370-7316. I
VENDE-SE .. el 113m2, semi

acabada, ter. el 600m2• Tratar:
275-2335. (proprietário)PROCURA-SE - pI alugar, área

CONSÓRCIO I'MOBILIÁRIO

ADEMILAR
FIRENZE II

• Lotes a partir de 350m2

ÁGUA VERDE - vende-se, el
375m2, próx. Chopp Club.

R$25.000,00. Tratar: 371-
5512. Creei 8054.

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro, 1179

W371-1136
BARRA VELHA - vende-se, de
esquina, próximo da igreja
matriz, à 200m da praia, todo
murado. R$16.000,00. Tratar:
371-6238. (proprietário)

Tratar: 371-5512. Creei 8054. R$95.000,00. Tratar: 370-
0800 comI. ou 370-2468 res.

(proprietário)JGUÁ ESQUERDO - vende-se, el
7.730m2, próx. Caie.

R$85.000,00. Tratar: 371-
5512. Creei 8054.

Com parcelas a partir de R$ 199,44 você viabiliza
,

seu projeto de reforma, construção ou compra do

.

seu imóvel na cidade, praia ou campo.

NOVA BRASíLIA - vende-se, el
412m2, lateral R. Tomaz Feo.

Goes. R$25.000,00. Tratar:

371-5512. Creei 8054.

GUARAMIRIM "" vende-se,
13x35. Tratar: 373-1695 el
Teresa.

JOÃO PESSOA,.. vende-se, el
1.400m2, cercado el cerca de
alumínio e portão eletr., el casa
em alv., el 250m2) garagem.

ILHA FIGUEIRA - vende-se, el
375m2, próx. Colégio Orlando

Gonçalves. R$27.000,00.
NOVA BRASíLIA - vende-se, el
496m2, totalmente plano, ruaI Cartas de crédito de R$ 20.000,00 a R$ 120.000,00

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

Consulte-nos!

311-8814 Empreendimentos
Imobiliários Ltda

Rua Epitácio Pessoa, 415 . ]araguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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asfaltada. Tratar: 275-3070.
Creci 8950.

PiÇARRAS - vende-se, cl
405m2, próx. Candeias. Tratar:
372-1395. (proprietário)

RIO MOLHA - vende-se, 40x50,
próx. a Gruta. R$12.000,00.
Tratar: 275-3735. (proprietário)

RIO MOLHA - vende-se, cl
969.480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se casa
ou apto no negócio. Tratar:
9112-5501. (proprietário)

SANTA LUZIA - vende-se,
centro, cl água, luz, esgoto e

escritura, pronto pI construir.
Tratar: 275-2335. (proprietário)

SANTA LUZIA - vende-se, cl
terreno, no Lot. Miranda, próx. a
Escola Rui Barbosa. Tratar:
9962-6293. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, próx.
do antigo salão Bohiar, cl
2.080m2, todo legalizado, cl
escritura e pronto pI construir.
R$13.850,00. Aceita-se carro,
95, até R$8.000,00. Tratar:
371-6069. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, centro,
próx, Post Mime, cl 450m2.
Tratar: 370-2736 hor. comI.

(proprietário)

TERRENO - vende-se, próx.
Wigando Meyer. R$4.500,00 ou

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇ�O

DE IARAGUA?

R.Y�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens) ,

Consulte nossos
prazos de
pagamento.

CONSTR.L

®Caraguó
371-4000

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

troca-se por carro. Tratar: 273-
1343 cl Andreia.

VENDE-SE - ou troca-se por
casa. Tratar: 372-1657.

(proprietário)

VENDE-SE - de esquina, na R.

Marcelo Barbi, cl 412m2•
R$18.000,00 à vista. Tratar:
275-0468. (proprietário)

VENDE-SE - no Lot. Zanguelini,
14x28. R$12.000,00. Aceita
se carro na troca. Tratar: 372-
,0391. (proprietário)

VENDE-SE - na R. José

Pomianowsky, Chico de Paula.
R$17.000,00 negociáveis.
Tratar: 370-6687. (proprietário)

VENDE-SE - próx. ao Posto
Cidade da Malwee, cl 14x25.
R$12.000,00 à vista ou

entrada de 50% e parcelas.
Tratar: 9101-4807.

(proprietário)

'CORREIO DO POVO 19

Ref 0012 Terreno com 1.500,00m2
Rua Max Doering - Czerniewicz
Preco: R$ 120.000,00

VENDE-SE - pronto pI construlr,
cl 500m2, em Guamiranga.
R$6.500,00. Tratar: 373-
3455. (proprietário)

VENDE-SE - cl 375m2, próx.
Chopp Club. R$26.000,OO.
Tratar: 371-5512. Creci 8054

VENDE-SE -15x39, cl 2 casas
de alv., 1º cl 115m2, cl laje, 3
qtos, demais dep., 2º cl 65m2,
2 qtos, demais dep, Entradas
individuais, próx. Confecçções
Carinhoso. R$78.000,OO.
Aceita-se carro até

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

Rei 0001 casa em alvenaria com 100,OOm2
Rua Abolicao - Vila Rau
Preco R$ 38.000,00 Ref 0004 Terreno com 10.880,OOm2

Vila Rau
Valor negociávelRef. 0003 casa com 150,OOm2, com 4 dorm.

Loteamento Souza - Tres Rios Do Norte
Preco: R$ 25.000,00 Ref 0002 Terreno com 400.00m2

loteamento Piazera - Barra
Preco: R$ 22.000,00

Ref 0010. Terreno com 44.400,OOm2
com 164,00 metros de frente
Rua Germano Wagner (prox. ao Portal)
Preco sob consulta

Ref 0005 casa com 200,OOm2
Rua Luiz Sartt 250 - Nereu Ramos
Preco: R$ 120.000 • .00

Rei 0006 casa com 90;00m2 .

Rua Ernesto Rodolfo Fritz sonn 356 - Czerniewicz
preco: R$ 60.000.00

Rel0008 Casa com 430,00m2
Rua Expedicionario Antonio Carlos Ferreira 314
Preco: R$ 300.000,00

Ref 0011 Sobrado com 130,00m2
Rua Ana Zacko 234 - Barra
Preco: R$ 105.000,00
Fone: 3711600 9975 2835

Terreno com L218,OOm2
Rua Expedicionario Antonio Carlos Ferreira
Preco: R$ 265.000,00

.

Terreno com 282,000.00m2 na BR 280 Prox. á
Petrobras Excelente para industrias
Preco: R$ 200.000.00

ReI. 0017 Casa
terrenoaoo.oo m' casa em alvenaria com 110 m2

Jguá Esquerdo
'

R$ 38.000,00

Apartamentos com 2 dorm. na Vila Nova
Preco: R$38.000,00
ou entrada + fihanc. direto com a Construtora

Apartamento com 1 suite + 2 dorm
Baependi
Preco: R$ 60.000:00

Ref. 0013 Casa
terreno 1470,00 m' casa 176,00 m'
Centro

'

valor R$ 130.000,00

Ret 0016 Casa
Czerniewicz
R$ 55.000,00

Ref. 0018 Chacara
5 cachoeiras. 100.000 pés de Palmitos
Rio Molha
R$ 450.000,00

ReI. 0014 Casa

Jguá Esquerdo
R$ 45.000,00

Rei. 0015 Chacara
area 121.000,00 m'
Massaranduba
R$ 70.000,00 aceita permuta

o melhor

Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais.e
Reformas de imóveis
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PrazeremH
, atender bem.A

371"'655 275..0452

Preto Waldemar Grubba,/2176 - Vila lalau - Jaraguá do Sul

infanto juvenil, na Reinaldo Rau,
cf clientela formada, ótima

localização. Tratar: 372-1390
ou 9953-9992.

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, ej
mercadorias e mobiliário.
Defronte pj Marechal. Tratar:
275-3070. Creei 8950 .

VENDE-SE - padaria, eompl.,
ótimo ponto e clientela, na Ilha

,da Figueira. Tratar: 370-
5767.

VENDE-5E - loja de confecções

SÁBADO, 6 de setembro de 2003" �

.

VENDE-SE - no Lot. Casa nova

II, ej 360m2. R$12.000,00.
Tratar: 370-3223. (proprietário)

VENDE-SE - financiado, em

Camboriú ou troca-se por
terreno financiado, em Jaraguá
do Sul. R$15.000,00. Tratar:
370-6725. (proprietário)

VENDE-SE - próx. ao Wigando
Meyer. R$4.500,00. Tratar na
R. Ana Karsten, 149, lateral da
Walter Marquardt, ej Andréia.
(proprietário)

VENDE-SE - comercial,
condomínio centro, cf 3.900m2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creei 8950.

,

VILA LALAU - vende-se, cf
900m2, R. Major Julio Ferreira.
R$65.000,00. Tratar: 371-
5512. Creei 8054

'VENDE-SE - loja eompl., no

calçadão da Marechal. Ótimo
preço. Tratar: 9133-0803.

VENDE-SE -loja de confecções,
adulto e juvenil e calçados em

geral. Tratar: 370-1657.

Cama casal' Rubin - Madeira Maciça
Guaramirim -Rua 28 de Agosto, 1321 - Centro - Tel: 373-5112
Massaranduba - Rua 11 de Novembro, 2681 - Centro - Tel: 379-1757
Blumenau - Rua Henrique Conrad, si 02 - em frente ao BESC - Tel: 378-1975

ALUGA-5E-.de esquina, grande,
na Reinaldo Rau. Tratar: 372-

1395.

VENDE-SE -loja de confecções,
cf estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 371-5512.
(proprietário)

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - preeisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de
consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

TELE-MARKETING - precisa-se
ej experiência na área de

consórcio, ej telefone em casa

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

'

Consórcio União.

PRECISA-5E - serralheiros, cf
prática. Tratar: 370-4452 ou

9905-0373 cf Teno.

ENFERMEIRA - cf prática, se

oferece pf cuidar de idosos, ambos
os sexos. Tratar: 274-8010 -

ramal 24, cf Dantas à noite.

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi

Experiência mínima de
umano

Enviar Curriculum para
vagaprog@uol.com.br

Roupeiro Moval 32505 6 portas 4 gavetas
Beliche Apollo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(47) 370-0251

senac

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

Carga Horária: 40h # Período: Agosto/2003
Sábados (8h às 12h) #. Investimento: R$ 320,00 ou 1 + 1 R$ 165,00

MATEMÁTICA FINANCEIRA COM HP 12C .

Carga Horária: 15h # Período: 15 a 29/09/03

2!l e 5i! (19h às 22h) # Investimento: R$ 72,00 ou 1 + 1 R$ 40,00

GARÇOM ..

Carga Horária: 60h # Período: 22/09 a 05/11/03 2ª, 4l! e 6ª ( 14h às 17h

# Investimento: 180,00 ou 1 + 3x R$ 50,00

o Senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mínimo de participantes

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
www.sc.senac.br- E-mail: ·arauadosul@sc.senac.br

Sua grande chance de fazer os melhores cursos profissionalizant�s do Brasil
e ser encaminhado ao mercado do trabalho.- CORRA, A HORA E ESSA!

. ,

.

Operador de Computador
INFO

Operador de relemarketillg
Telefonisla e RécepciooislaCaoaçi1ação Profissional em

RotinaS Administrativas Inglês - New GenerationWeIJdesig)ler .

Capac� Profissional
emVendas

.

MOIItaI!em e Manutenção
del:omputadores .

GarçomTurismo e Hotelaria

/tI
Microlins

I

�. ���.�.�''l�d"���:�1�:�5����",""""__J

CORREIO DO POVO 21

r----------,
FIQUE POR DENTRO!!

I. ,INSCRiÇÕES ABERTAS
L .J

Agenda de Cursos

CURSOS PRÉ-REQUISITO PERíoDO HORÁRIO VALOR" Inscrições Critérios
até/Valor Seleção

Técnico em Ensino médio 15/09I03à 7h30minàs 1 +23
Informática com completo ou setembrcil 11h30min R$195,00

10/0912003 Teste

habilitação em cursando o 22 ou
2005 2" à6" R$15,00 11/09/03

redes" -1560h 32 ano

Técnico em Ensino médio
15/09103 à

1 +23
Informática com completo ou R$195,00

10/09/2003 Teste

habilitação em cursando o 22 ou
setembrcil Vespertino

R$15,00 11/09/03
redes" - 1560h 32 ano.

2005 2" à6"

Carteira Nacional
de habilitação B, 8hàs12edas

1 + 1
C, O ou E, Ter 21 18/10 à 13h às 17h 16/10103 Teste

MOPP-40h
anos completos e 01/11/03 Sábados e R$65,OO R$20,00 17/10103

saber lere domingos
internretar texto

Obs.: o SENAVJaragul do Sul reserva-se o direito de transferir ou cancelar o curso, caso n-o atingir om'nimo de participantes,
• Valor reajustado conforme 'ndice nacional de pr9"OS ao consumidor-INPC,
••

curso em processo de aprova-o pelo Conselho Estadual de Educa··o,

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como babá. Tratar: 273-1570.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista, Tratar: 9903-
9383,

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como motoboy ou motorista.
Tratar: 273-6438,

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como aux. administrativo.
Tratar: 371-1454.

OFEREÇO-ME - o/ trabalhar
como motorista, cobrador ou

ajudante, cl experiência e boas
referências. Tratar: 9909-9936.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como motorista de caminhão ou

particular, possuo carteira de

motorista, categoria A e C.
Tratar: 373-6013 cl Ruan .

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como babá, período integral.
Tratar: 275-0945.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como babá, meio período. Tratar:
275-0945.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como acompanhante de idosos,
disponibilidade pI viagem,
solteira, 33 anos. Tratar: 372-
0871 cl Eunice.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar

Rua Isidoro Pedrí, 263
Rio Molha - Jaraguá do sul/se
Site: www.sc.senaí.br,
email: jaragua@sen;li-sc.ind.br. 5en.I.•

··

....a,i-� .
, '.;

1212
LIgação raIlilla

como babá. Tratar: 370-7594. OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como estampador, cl
experiência, ajudante de
motorista ou auxiliar de

pedreiro. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar na
montagem de móveis e serviços
gerais. Tratar: 370-3402 ou

9101-4402.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar em
serviços gerais. Tratar: 372-
1017 ou 9955-8035.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como dobradeira, revisora, cl
experiência, babá ou diarista.
Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751 cl Noeli.OFEREÇO-ME - pI trabalhar

como telefonista, recepcionista
ou vendedora. Tratar: 9992-
5281 cl Joicele.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como ajudante de motorista,
servente, montador de
móveis, serralheiro, serviços
gerais. Tratar na R. Humberto

Bortolini, fundos n2 60,
Jaraguá Esquerdo, cl Luiz
Mauro.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como dama de companhia; cl
experiência e cursando técnico
em enfermagem. Tratar:. 371-
2455 c;' Alice.

veículos
III

30.1 :,

III ., �

1854 hor. comI.

CORSA-vende-se, 99,1,0, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr.,
rodas, alarme. Tratar: 9117-
3464.

BLASER - vende-se, 97, DLX,
azul. R$20_000,OO + 7'
parcelas. Tratar: 371-9607.

CORSA - vende-se, sedan,
1.8, 02, compl.. cl
15.000km, único dono.
Tratar: 9905-8968_

C-10 - vende-se, pick-up, 70,
diesel, impecável. R$9.000,00.
Aceita-se troca. Tratar: 376-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHEVETTE - vende-se, 78, bom
estado. R$1.800,00. Aceita-se
troca. Tratar: 273-6242 ou

9133-9510.

CORSA - vende-se, pick-up, 97,
c/ a.c., d.h. e kit gás GNV.
Tratar: 9133-0803.

CORSA - vende-se, bordô, :1.0,
95, des-tras. e diant., ar quente
e frio, alarme, tr. elétr., som

automotlvo' e película. Entrada
. R$6.000,00 + 18x R$292,00
ou R$10.000,00 à vista.
Tratar: 376-2206 c/ Alex.

CORSA -vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541
(12:00 ou após 17:30)

DIPLOMATA ., vende-se, 86, 6
cil., álcool, cornpl., impecável.
R$5.400,00. Tratar: 371-3184
ou 273-6037.

KADETT - vende-se, 2.0, 97,
gas. R$10.300,00. Tratar:
9112-5501 c/ Rogério.

MONZA - vende-se, 93, 1.8,
gas., vidro elétr., d.h .. Tratar:
9124,9341 ou 376-1116 à
noite c/ Valdir.

MONZA-vende-se, SL, 93, ale.
R$7.700,00. Tratar: 9112-
5501 c/ Rogério.

h.

Dispomos de créditos até H$ 85.000,00

S-10 - vende-se, de luxe, '96,
gas/GNV. R$18.500,00.
Tratar: 9112-5501 c/ Rogério.

TEMPRA - vende-se, 95, 4p,
cornpl. R$6.800,00 + fncto.
Tratar: 376-3684 ou 273-
6242.

VECTRA - vende-se, 95, preto,
compl., c/ bancos de couro.

R$14.500,00. Tratar: 9104-
6677 ou 370-7274 noite c/
Luís.

VECTRA - compra-se, 98/99.
Tratar: 9992-4685 ou 376-
0270 c/ Nei.

VECTRA - vende-se, CD, 94,
azul ótimo estado.

R$13.800,00 ou financio.
Tratar: 370-9201.

VECTRA - vende-se, GLS, 94,
cornpl. R$10.700,00. Tratar:
9113-5840.

CITY PICK-UP - vende-se, 84.
R$2.500,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133"
9510.

FIORINO - vende-se, 97. Tratar:
9992-3310.

PALIO - vende-se, 98,
40.000km. R$10.000,00.

SOM

CORREIO DO POVO 23

374-1103.

CORCEL - vende-se, 76,
marrom, relíguis, em ótimo
estado. R$2.700;00. Tratar:
9909-0545.

COURIER - vende-se, 99, c/
aros, branca, c/ prot. de

caçamba, ótimo estado. Tratar:

...

370-8391 c/ Wanderlei.
.

COURIER - vende-se, 98, 1.3,
a.c., d.h., vidro e tr. elétr., prot.
de caçamba e capota.
R$12.500,00. Tratar: 9113-
5840.

COURIER - vende-se, pick-up,
01, 1.6L, bca, motor Zetec
Rocan. R$16.200,00. Tratar:
371-6056.

ESCORT - vende-se, L, 86,
verm., estofamento novo. Aceita-

Tratar: 370-8615.

UNO - vende-se, Eletronic, 94,
cinza, limp. tras., ar quente.
R$6.500,00. Tratar: 371-
6056.

J
.

BELlNA - vende-se, LDO, 80,
gas., 1.6. R$1.700,00. Tratar:
9909-0545.

BELlNA - vende-se, 80, em

excelente estado. Tratar: 273-
1313.

BELlNA - vende-se, 73, lataria
em mau estado, motor bom.

R$1.200,00. Tratar: 274-8010
- ramal 24, c/ José.

CORCEL - vende-se, II, 79,
ótimo estado. R$2.300. Tratar:

Cei: 9963-7641Tel: 371-7212
Av_ Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

i'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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USADAS
�capota, 88. R$5.500,00.

Tratar: 371-3598.Fone: (47)
370-8622

1995Vulcan 750 Prata

1998Prata

Sahara Roxa

,.-.; ªf�'AstraGLS. 2p 00
Vectra GLS 99
Vectra GLS 95
Btazer DLX Diesel 98
Monza GL 4p 95
Monza SUE. 2p. 93
Monza SUE 4p 92
Monza SUE 2p 90
Corsa 1.02p fJ7
Kadettl.8 94

Ranger 4p diesel 03
Versailles 2p 92

Verona4p 95
Escort XR 3· 89
Escort 1.6 L 87
Escort Hobby 95
Escort Hobby 94

Palio 1.0'. 4p 98
Palio 1.0. 2p 99
Palio 1.64p 97
Fiorino Furgão 99
Uno 1.0.4p 96

Tempra4p 95
BestaGS 01

Peugeotl06 99
AudiA-31.8 98

Pagerov6 95
Suzuki 1.0 2p 94

Jeep JPX Diesel 95
Mazda Cab: Dupl. 94
CB400 II 82
Maverick 75

Ford "A" 29

�oros
FUSCA - vende-se, 82, bco,
1300_ Tratar: 9111-7436.

FUSCA - vende-se, 71, azul,
reformado. R$l. 700,00. Tratar:
9909-0545.

Gol Turbo 4p 01
Goll.0, 16v, 4p 99
Gal MI, 1.0 98
Gol CL. 1.6 89
Gol1.6CL 68
G�CL1� �
Santana GLS 2p 92

VoyageCL 1.6 89
Fusca 1300 74

Titan ES Verde 2002

Titan KS Prata 2002
-- IH •
Titan KS Prata 2001

Titan Vermelha 1998

FUSCA..., vende-se, azul, 69,
todo orig., bom estado.

R$3_000,00. Tratar: 273-0651
ou 9124-3951.

Pampa 1.8i capota 97

Fiesta 1.0 2p 95

Ranger XLT 4cc 95 FUSCA-vende-se, 72, oríg., cl
som. R$3.000,00. Tratar: 275-
1133 cl Márcio. (371-197Q)F 1000 - vende-se, diesel, 79,

marrom, em perfeito estado.

R$10.500,00. Tratar: 9909-
0545.

GOL - vende-se, 97/97, cinza
meto, 2º dono, cornpl., pert.
Estado. R$10.500,00
negociáveis. Tratar: 275-0910
ou 9957-6099.

Compra Vende
Troca - Financia

se troca pi pick-up ou carro de
menor valor. Tratar: 9905-
9595_

F 1000 - vende-se, 94, super
série, cl a.c., tr. elétr. e capota
de fibra. R$25.000,00. Tratar:
370-5767.ESCORT - vende-se, XR-3, 93,

cornpl., ar, dlr., película, alarme
inteligente, acento recarro,
modelo europeu, lindão.

R$9.000,00. Aceita-se carro de

menor valor. Tratar: 371-6238.

GOl-vende--se, Cl, 1.6, MI, 98,
verde escuro, ótimo estado.
Tratar: 276-0397 ou 9103-
5991 c/ Lourival ou Slmone.

Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski
F 1000 - vende-se, duplá, 85,
turbo, nota fiscal. Tratar: 9979-
1437.

:R_J
Biz KSfES Todas O Km

r...,__._ .,;tal.
Twister 250cc Todas O

GOL - vende-se, Plus, 16v, 01,
impecával, 4p, a.c., d.h., tr. e vidro

elétr., 31.000km, único dono.
Tratar: 372-1782 ou 9955-
9782.

FIESTA - vende-se, 97, vermo,
5p_ R$10.000,OO. Trátar: 276-
0090 cl Claudia.

ESCORT -vende--se, hobby, 1.0,
gas., 94. Tratar: 370-8113 ou

9952-7333.
-

XT 2250cc Todas

FORD KA - vende-se, 00, prata,
llmp. tras. R$p.800,OO.
Tratar: 371-6056_

ESCORT - vende-se, 1_8, 16v,
98, cornpl., computador de

bordo, GNV. R$16.500,00.
Tratar: 370-8030.

GOL - vende-se, 85, cl aros
esporte, gas., ou troca-se por
moto em ótimo estado. Tratar:
275-3708_

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- sePAMPA - vende-se, prata, cl

FIXAS

C.lIo AUTHENTIQUE 1.0 8V - 2 PORTAS
FRETE INCLUSO VIA INTERNET
Barras ele Proteção Lateral, Vidros Verdes, Para-choques na.cor da Carroceria,

Freios a disco com ABS nas quatro rodas, Computador de Bordo, Air Bag Duplo,
CD Player com comando satélite, Rodas de liga leve, Ar-condicionado,

. Direção Hidráulica.

�Ii�

Melhores Dicas IDicave

.,

Rede Renault, 183. Concessionárias no Brasil. Vale do Itajaí e Litoral Norte - SC

ITAJAI
348·8460 •".

,

�

JARAGUÁ DO SUL
370·6006Dicave BLUMENAU

322 ·8800
JOINVILLE
435 .. 3700 I Consórcio Renanlt

\

P1CO�fÇãováltd� p�ra:rJmmClamerito com Taca de Juros de 0,[39,% C),":1.'" lOF -I: R$ 2i1� por lâmlna do eoetceareénc, nnmcramer-tc €iD,C (Crédito Direta ao consumleor ) com entrada de 50%.do veicule +ualcc financiada em auveres para toda a Unha RenaUt 01(01. exceto Laquna e Autherüque. Para � unna atia

AlihertlQue,'entr�a de 50% cavetcuc + saldo financIado cQ13[3vezes,nxas. Flnandamenta Renault através da era. de crécrtc Flnmclarnentc e lnyestlmerto Renault do Brasil. T�a de aiertura de CréditO (TAC) não Inclusa. Crédito surenc a.anàrse e aprovação de cadastro, As Taxas pccerâo ser.ateraeas.se l10LNerem
mucanças signifIcativas r:o Mercado PlnanCel_ra. sem·avlsa prévia. (2) Preço àvtsta, com IPI reduzido e aorus de FábriC�JnCIUsos, e/ou tom a financiam ente aqu proposto da Novo Renault CllOAuthélltlque 12- Portas 1.0 ev 2003/2004, sem AlrBag D�lo. sem ooctonas, cIYsàllda._Frete Incluso para toco o Brasil e Venda Excuslva
pela Intemet., A f5fnt�ra Metàllça serão acresuocs aos preç,?s dos veiculos. (3) Preço avtstae toucom o,�nanclamentQ,aqLi,proposto do Scê.nh:: Preçoválido somente paraacursrçãoccsvercisos durant� a publicação deste aiúncto ou enquanto, durarem.os estocces (3) Preço à.Vista ..

com IPI re'::lJZld.o,e Bônusde F�rlca Inclusos 'tr..
para. eroucon onnanciamenm aQJI ÇKopastÇl do RenauttSceni� RXE 11.616V2003l2003, ccr sónea e sem opcfcnals.Frete e PinturaMetálica serão acrescidos ao preço dovelculo .. condlçÕesváHdas na data devercutação deste anúnclo ou enquanto durarem os..estaques. Para maiores Intormaçôes ,Inclusive sotre a disponibilidade �de estoque.cmsuitesua concessionária Rení.JJlt. Fotos para fins pulJlIlZltários, AI!;J..In's. ltens mostradas e ou mencionaoos neste rnatenat publlcitàrlo são opcícnats ou referem-se a 'versões Especificas. A Renrult do Brasil reserva-se ao direito de alteraras especificações destes veícuros sem aviso prévtc.cmtos de _

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fêne: 370-276.4
Cei.; 91Q4-2070 /9957-6P99

GOL - vende-se, 81, c/ motor
novo, reformado, doc. em dia.

R$2.200,OO. Tratar: 370-
2217.

GOlF - vende-se, Gl, 95, 4p,
ótimo, parto Tratar: 9979-1437.

PARATI - vende-se, Gl, gas.,
1.8. Tratar: 370-4299 c/
Luciano.

PASSAT - vende-se, 82, bom
estado. R$1.800,OO. Tratar:
273-6242 ou 9133-9510.

POlO - vende-se, 97, vérm.,
ótimo estado. Tratar: 371-
9667.

SANTANA - vende-se, 89, aro
de liga leve, porta mala elétr.,
impecável. R$5.500,OO. Aceita
se troca por carro de menor

valor. Trata)": 371-6238.

SAVEIRO - vende-se, Cl, 1.6,

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

Mi, 99, bca, capota marítima,
vidro e tr. elétr., alarme, a.c.

Tratar: 9992-4685 ou 376-
0270 c/ Nei.

QUANTUM - vende-se, CU, 1.8,
gas., 96/96. R$11.000,OO.
Tratar: 370-1341.

. �
30.5 � ",,; ;,

.. .

BESTA - vende-se, GS, 99, 12
lug., a.c. duplo, vidros, direção,
compl., nova, parto Tratar: 373-
5030 ou 9957-3751.

COMPRA-5E - veículo c/ dívida
até R$300,OO mensais. Tratar:
273-1313.

CllO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbagduplo, d.h., a.c,
CD original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava p/ crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tratar: 370-8928.

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 cysantíago.

RENAUlT - vende-se, RT, 19,
bco, 4p, 98, compl. R$3.000,OO
entro + 20 parco ou

R$13.000,OO à vista. Tratar:
'

370-1657 ou 9974-8468.

CORREIO DO rOVO 25

Tratar: 371-2100 ou 9991-
9398 c/ Cinthya.

BIZ - vende-se, Honda, K$, s/
partida, 00/00, azul,
10.500km, c/ 2 capacetes.
R$3.000,OO. Tratar: 371-
4191.

BIZ - vende-se, Honda, 02,
verm., c/ part., c/ 7.000km, c/
3 meses de garantia. Tratar:
9135-7729.

CG - vende-se, ES, Okm, cor à
escolher. Entrada R$1.300,OO
+ 34x R$178,OO. Tratar: 9909-
2000.

CG - vende-se, Titan, 96, verm.,
ótimo estado. Entrada

R$1.500,OO + 12x R$140,OO.
Tratar: 372-0391 ou 9965-
8875.

CG - vende-se, Titan, KS, 01.
R$3.800,OO. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510.

CG - vende-se, Tltan, 95.

R$2.500,OO. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510.

DT ..;. vende-se, 180, p/ trilha,
87, freio a disco, toda revisada,
ótim-o estado. R$1.500,OO.
Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510.

LAMBRETA-vende-se, vermo e

branca, 65, motor novo, toda

reformada, emplacada. rratar:
376-2805 ou 9134-3170 c/

Elias após 14:30.

HONDA-vende-se, Dream, 94,
vermo e branco, dois pneus
novos, em ótimo estado.
R$2.000,00. Tratar: 370-
2200 ou 376-2506 c/
Eliziane.

SAARA - vende-se, NX 350,
roxa, 97..__Tratar: 370-2727 c/
Fernando.

TITAN-vende-se, 97, verm., ou
troca-se por Titan a partir de 00.
Tratar: 370-6954 ao meio dia.

MÓDULO - vende-se, central
eletrônico, p/ Uno 1500. Tratar:
9111-8542.

MOTOR - vende-se, de Santana,
álcool, AP, 1.6, c/ carburação e
lngulnlção, jogo de rodas

esporte, oríg, de santana, aro
14", c/ pneu, entre outros

acessórios. Valor a combinar.
Tratar: 370-6188.

SOM - vende-se, rádio, cd, p/
carro, c/ 6 meses garantia.
R$350,OO. Tratar: 376-2743.

SOM - vende-se, de cd, p/
carro, marca Pionner, c/ frente
destacável, semi-novo.

R$350,OO .. Tratar: 371-6238.

APARELHO GINÁSTICA -

'

R$60,OO. Tratar: 371-3459ou
vende-se, esteira elétr, digital. 9902-4035.
2x de R$225,OO. Grátis um

aparelho de ginástica BALCÃO-vende-se, de vidro,
abdominal. Tratar: 9121- p/ loja. Tratar: 372-0100.
7809.

AQUECEDOR - vende-se, de
ambiente, ótimo estado.

BANHEIRA - vende-se, de

bebê, c/frocador, semi-nova.
Tratar:274-8620 após 19:00.

COlt1PRA .VENDA � TROCA· FINANCIA - CON$Ó�CIO

TABELA DE USADOS

RENAUlT - vende-se, Scenic,
RXE, 2.0, 02, câmbio
automático, prata, couro, cd,
compl., único dono, 24.000km.
Tratar: 9995-4491 c/ Rosa.

"!.�'t N

30.6
-

I'

ss
•

'h

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

F4000 - vende-se, c/
carrocerta-az. R$17.800,OO.
Tratar: 373-3455.

. .'

30.7 ••. :

AGRAlE - vende-se, 90, p/
. trilha, motor 'mexido.

R$1.200,OO ou troca-se por
mat. de construção. Tratar: 370-
9'850 manhã.

BIZ - vende-se, 02/03, c/ parto
elétr., ,verm. Entrada

R$1.300,OO + 14x R$275,OO.

e Consórcio'

Regatà
"r;��te (J;��

PEÇAS • ACESSÓRiOS. OFICil'lA

ir 370-9995

c lOOBfZES
, C-I00.BIZ KS

C-lOOmZKS

OKM
DOIDO.
0.1/0.1

VERDE
VERMELHA:
PRETA

,',

'lt\O
.

. too,a .

,\t\t\e
.

CRYPTON n05 E
WEB IDO. SUNDOWN

OI/Dl
OKM

VERMELHA
VERMELHA

co 125KS
CO 125 KS

CO'l25 KS
CG 125KS

co 125ES

02/02
02/02
Q1/01
OKM
·O.KM
OKM

AZUL
VERMELHA
PRATA
VERDE
PRATA
AZUL

CBX 200STRADA
·CBX 200 STRADA
VlRAG0250S

'98/98
99/99
97/98

ROXA
VERMELHQ
PRETA

YBR 125 E
YBR 125 K.

01/0.1
0.110.1

AZUL
PRETA

CB5DO

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449'
Rua: João Januário Ayroso, 65 Horário· de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o; almoS1J

VT 6Db SHAbow
.. ,

0.1/01
0.2/02

PRETÁ
AZUL
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GUIA DE SERVI

Aulas Particularés
FíSICA E

QUíMICA Eletrônica I

fRADUC;ÂO DE AlEMÃO JulinhO I
Tratar: 371-2735 ou
9957-8313 cf Carlos

Preparação pI o vestibular

Ate�í. ás
COstura

INVESTIGACÕES.

CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276-3429
9975-5659

R:, Exp. Gumercindo da Silva, 616
- Cêntro - Jaraguá do Sul - se

I AÍluncie aqUi!l�
! 371·1919 I
I I
L"""""""""""""""""""""""""","",',""""""""""""""""""""""'""",I

Assisténcta Técnica' TV. SOI1l. vídeo,
Venda de Som Automotivo. Cabos,
Acessórios e Som Proüssionel.

Anuncie aqun.ir
371·1919 I

IC!: T:rSm:
i FOTOC01ffADORAS-IMPRESSORAS

e aue s
- MATERIAIS DE CONSUMO
,- ASSISTtNCIA TÉCNICA

1276-3417i
1��,2�,�.'!IItoo,.��,:�, •.�.:.JI!I'-":*.���,:,sc.J

I COM LAVA..J
I (Água quente e

I 'Bede
la_eo

U
,

Trabalhamos todavoei
[c:lda!llil. P!'iII, SÍÍlo.

, (41] 310·7488/371-81181
L�José Kta�Sé, ��Vria NQvà '

DE SERViÇO
A página foi criada com objetivo de

proporcionar que nossos leitores disponham

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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e prespontadeira de 2 agulhas. HD 30gb, Impressora HP

Tratar: 371-3830. Deskjet 656. R$
1.800,00. Tratar: 370-

COMPUTADOR-vende-se, cl 2200 ou 372-9067.
scaner e impressora, semi

novo, e 1 marajó, 81, prata.
Tudo por R$3.200,00. Tratar:
275-284�.

Supermercado
·

k
·

aZmlerS.····1
CONSÓRCIO - vende-se, de

lmóvel. Tratar: 9113-2095 cl
Silvano.

CONSÓRCIO - vende-se,
contemplado, carta de crédito
de' R$5.475,00. Entr.

R$1.300,00 + 34x

R$178,00. Tratar: 9909-
2000.

COMPUTADOR - vende-se,
Celerun 766, Hd 15G, 128m,
gabinete ATX. R$1.200,00
totalmente negociáveis.
Tratar: 273-6521 ou 9103-
3358.

COMPUTADOR - vende

se, AMO 1.2 MHZ, 256

Mbran, kit multimídia +

gravador cd, monitor 15,

COZINHA vende-se, "

fórmica, mad. maciça. Tratar:
372-3790 cl Dolores ou

Margarete.Rua José Teodoro Ribeiro, 3195 • Ilha da Figueira· Jaraguá do Sul • Tel: 370-4757
5125. R$140,00. Tratar: 370-
3203.

BARRACA - vende-se, pI 4
pessoas. Tratar: 275-3735.

8640.

Dica e Promoção
da semana

CACHORRO - vende-se, casal
de pastor alemão, fêmea cl 1
ano, ainda si cria e macho cl
10 meses, vacinados etc.

R$450,00. Tratar: 371-9992
cl Davi.

CELULAR - vende-se, Nokia
2280, 11 meses, garantia, cl
nº, R$15,00 em crédito, 490�, Cuidado com o acesso a sua residência
torp. grat., nota, manual, e empresa, pois nesta hora que a
caixa. R$240,00. Tratar: 370- maioria das pessoas são rendidas
4170 ou 9905-2992 cl
Célio. DIFICULTE AÇÃO DE PESSOAS

MAL INTENCIONADAS

BICICLETA - vende-se, fem.,
roxa, Monark Tropical, nova.
R$170,.oO. Tratar: 371-
1470.

BINA - compra-se, paga-se
até R$50,00. Tratar: 373-
1949 até 16:00.

CÂMERA - vende-se, digital,
Pen-can. Tratar: 9117-1083 cl
Wanderlei. CELULAR - vende-se, Startac

dig., c/ 2 baterias e

carregador. R$150,00. Tratar:
372-1274.

Instale um
PORTEIRO
ELETRÔNICO

BINÓCULOS - vende-se,
/ Nako, 50xl0, I.V. Tratar:

9117-1083 cl Wanderlei.
CD - vende-se, panasonic, cl
controle e frente destacáves
+ dois auto falantes 560w.

R$500,00. Tratar: 371-9992
cl Davi.

COMPRA-SE - contra-baixo,
usado. Tratar: 371-2818.

CACHORRO - vende-se,
pastor alemão, puro, cl 45
dias, macho, vacinado.

R$300,OO." Tratar: 370- CELULAR - vende-se, Nokia COMPRA-5E - maq. cobertura

JP Coméréi
\

,�

ricas LT
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Participação entre os ouvintes de rádio /�

s!!!/m
Emissora B

Emissora C

Emissora D

Emissora E 110/0
Emissora F 110/0
EmissoraG *

Emissora H *

Oútras rádios

* Menos de 0,5%
Base: Ouvintes de rádios FM e/ou AM
06 a 08 de julho 2003

8% Fonte: Instituto MAPA

. lugar na pesquisa: " rtici.." ..... -; S
. .,.issoras

.

,,:"_' .::,::: ': :'::. ::' . _:
'/" ':;/:t:r-i:�;---::' "';:' ;'ó' ",:',i:: - :':::_,t--:-.\- ,::\ _:':-:_"''..: ': ,(:-:��

�I!.;,c;fe ,��' pa./, ; f.�..p<dàs.·.·�In'���"��/�a
"'o.aa:rádio, i\.<;'�.da·()UVinie}des��:",�iO mais

'. ':;p�'i;nit��f' âdio (AM e/ou;FM), q�� i '< .

C)"e�/3aragllá do Sul, a Studio·'F;Nli!�.�at,tio
"gs'ol.lvintes de rádio como a emissora q'LI�e�taque junto ao público com idade at� �4.altos,

ensino médio e nas classes econômicas A é.I3�/;)y
,

A pesquisa fpi reali
Jaraguá do Sul entr
Studio FM ocupa o

AM e FM, o que equ

. to Mapa, de Florianópolis, junto a população de
8 de julho de /2003. O resultado mostra que a

rência do público com 37% dos ouvintes de rádio
ouvintes de emissoras FM.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INalerelli
A Casa do Insta,lador

ti Portões Eletrônicos
t! Cirquito Fechado de TV
ti Interfones
ti Vídeo Porteiro

Financiamentos em até 36x
pI materiais Elétricos (Plano Construcar da CEF)

Vendas de
Materiais
Elétricos

.

em Geral

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Fone: 47 370 9933
1438 - Sala 02 - Jaraguá do Sul 9103 - 3838 / 9967 - 0383

o VERÃO ESTÁ

CHEGANDO. ENTRE EM

FORMA. SEM FOME E COM

MUITA SAÚDE.

AVALIAÇÃO GRÁTIS.

MARQUE SEU HORÁRIO.

LIGUE: 275-3122 ou

9955-9782

FACÇÃO - vende-se, compl.,
ou troca-se por fusca. Tratar:
373-6614 cj Maria.

FIRMA - vende-se, de

prestação de serviços
junto aos órgãos
públicos, em especial
INSS. Tratar: 9122-
7031.

FREEZER - vende-se, horiz.,
320L. Tratar: 370-2365 ou

9953-6121.

FREEZER - vende-se, cj 7

gavetas, 220L. Tratar: 370-
2365 ou 9953-6121.

FREEZER - vende-se, 230L.
Tratar: 372-3790 cj Dolores
ou Margarete.

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293, s/e.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

Quartas-feiras - Peixe Frito
Sextas-fel ras - costela assada,

feijoada e dobradinha

"'11111.-..11,.....'.., 371. 2 646

Motorola."V120T
e Nokia 1·220 -

No Pronto T

R$ 299,00
ou .

1+4 de R$ 59,80
Menu 100*

1+4de R$19,80
A vista R$

OURO - compro, qualquer
peça, arrebentada,
quebrada. Pago a vista.
Vou até você. Tratar:
9979-060.5.

PIA - procura-se, pj doação.
Tratar: 273-5086.

PISTOLA - vende-se, de

chumbinho, semi-nova. Tratar:
9991-2356.

SORVETERIA - vende-se, e

lanchonete, na praia do Ervino.
Tratar: 9101-0467.

TAPETE - vende-se, pj qto de

criança. Tratar: 371-3459 ou

9902-4035.

FREEZER - vende-se. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751 cj
Noeli.

GRAVADOR - vende-se, de CD
LG 32x. R$150,00 instalado.
Tratar: 370-3203.

JAQUETA - vende-se, de

couro, pj motoqueiro,
tamanho P. Tratar: 9111-
8542.

MOTOR - vende-se, V8, gas.,
compl., cj carburador,
inguinação e motor de

arranque, disco e plator, 1
caixa 3 marchas. R$500,00.
Tratar: 370-9850.

MÓVEIS - vende-se, pj loja
de roupas. Tratar: 372c1390
ou 9953-9992.

MÓVEIS - vende-se ou troca-

se, móveis novos de loja
JOGO DE RODAS - vende-se, (balcão, casulos, manequins).
da Mamo Status, aro 15", cj .

Tratar: 370-3561.

pneu: Tratar: 275-2768.

LACRES - vende-se, de
latinhas de alumínio. Tratar:
274-8620 após 19:00.

MÁQUINA - vende-se ou

troca-se, de lavar louça,
Brastemp, na caixa, sem uso,

por máquina de lavar roupa ou
fogão de embutir. Tratar: 370-
8563.

MÁQUINA - vende-se, pj
jeans Pefaci. Valor a oombtsar.
Tratar: 370-3561.

MÁQUINA - vende-se, reta e

overloque. Tratar: 370-3561.

MUDAS -vende-se, de

palmeira real. Tratar: 370-
2461.

NOTEBOOK - ECS A928,
Pentiun 4 2.4 Ghz, Tela de

15", HD 40 Gbytes,
Memoria 512 DOR PC

266, Gravador de CD e

Leitor de OVO, acompanha
caixa, manuais, cds de

intalação, Cor Prata,
pronta entrega. Valor R$
3.999,00 à vista. Tratar
com: Diógenes Formigari,
9132-4310 (após as

18:00) ou
.
e-mail:

diogenes@netuno.com.br

Promoções

PONTOPISO'

.; .

ImperdlVelS
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, nSl 140 - Centro - Jaraguâ do Sul

CORREIO DO POVO 29

�
"
"CI

�
"
tT
c
OI

'"
:E
'iii
>

o
. .,
0-
e

E
E!
�

Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

plano Pronto e

3 meses de

garantia por:
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R$99,00

TELEFONE - vende-se,
aparelho cj bina. Tratar: 9113-
2095 cj Silvano.

Wanderlei.

VENDE-SE - máquina de fazer
sacolas e sacos de lixo.

R$2.800,OO. Tratar: 374-
0614 ou 9952-1800 cj
Carlos.

TELE-PIZZA - vende-se.
Barbada, Tratar: 273-1313
manhã.

TROCA-SE - vídeo locadora por
casa ou carro. Tratar: 371-
2525.

VENDE-SE - caixa selada, cj
sub de 10, módulo de 500,
só pj sub e 1 corneta.

R$350,00 à vista. Tratar: 376-
4410 cj Lucilene.TROCA-SE - cartão de

telefone, pj colecionador.
Tratar: 275-3708. VENDE-SE - prot. de berço,

cestinha de med., mosqueteiro
de teta e bandô pj cortina,
azul, semi-novo. R$50,00.
Tratar: 371-6238,

TROCA-SE - nintendo 64, cj
10 fitas, por playstation.
Tratar: 9117-1083 cj
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"lill.c>.Jaraguádos�'iNÃTÁil� Anuncie aqui! I�:r:m::::!=�;:!
.

.

jií.l: ".�, Uaraguá do Sull
IDes rutemomentos I '(;/h"ff'i

:, I 37:1-1919 , Uma só é o paraíso ...

t?��:?���º,ºJ �vel1ha passar bons momentos cf uma : 9��!:,��!!) ; ;

i Com três você vai ao além .

. morena de cabelos longos, Ninfeta. Sú
para homens de bom gosto!

PREVINA-SE B?fiii

1_.I' Jarag'uá do Sul
i'" I I I' c! Local Discreto, ; "h

ÍIÍIIIIA..",.... , L Aq�':_�or e�:�s,s��o.�

• •

"Da fundação ao acabamento da sua obra JJ

Você quer
construir ou reformar?

Então, visite a

CONSTRUBENNER
Materiais de. Construção.

Confira algumas de nossas promoções:
Tijolos 6 furos!fabricação prõprla, R$ 119,00
Balcão WC com pia e espelheira.... R$ 156,00
Pisos à partir de R$ 6,99
Tinta PVA 181t �$ 38,25
Cimento 50kg R$ 17,80

FINANCIAMOS EM ATÉ 24 VEZES.
<'

Televendas: 376-2929.Estamos esperandopor vocêllll
/

Venha nos visitar e conhecer nossas instalações.
Rua João Planincheck, nº 1832 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul � se

OS MELHORES CLASSIFICADOS?

,

_., 'F O
Use Camisinha I - Morena Bronzeada, rneruninha sapecal

'Jul!à.��_

Anuncie aquI!
371·1919

CORREIO DO POV

,

VIVIANE LOIRA
a iniciante sa ecaPREVINA·SE

Use Camisinha
Anuncie aqui!
371-1919 FERNANDA

Anuncie aqui!
371-1919

Anuncie aqui!
371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSI

SAUDE '. INFORMA AO

RYAN-YU
Dê um novo clima para sua vida!
-Ran-yu é umproduto 100% natural, (lecetlna de ovos) um complemento nutricional; sem química; sem conservantes, é extraída da gema do ovo .

•Ran-yu é genuinamente Brasileiro, produzido com a mais ALTA TECNOLOGIA JAPON ESA. No Brasil, apartlr de. ovos selecionados e inspecionados
pelo Serviço de Inspeção Federal (S,IF) do Ministério da Agricultura .

•-Ran-yu contém todas vitaminas de que nosso corpo necessita, sua composição: Lecetina e Vitaminas E, A, B, e D, Ômega 3, Ômega 6, Fósforos, Ferro,
Cálcio, Aminoácidos, como: Metéonina, Cisteína, Taurina, além de uma grande variedade de minerais e nutrientes.essenciaisao bom desempenho do

nosso organismo .

•Portanto, não é remédio, é 100% natural
.Não seria demais dizer que ele é o composto de todos os valores nutricionais superiores .

•Conheça o Ran-yu e sinta os efeitos maravilhosos da utilização do óleo de ovos .

•H ele nossa ai imentação é cheia de agrotóxicos, e é aí que nosso orqanlsmo corre os rlscosde tantas doenças.
.Devemos também verificar nossos hábitos diárias, pois o corre-corre de nossos dias transforma-se em STR ESS levando a DEPRESSÃO, que é o mal do

século.
.Atualmente as pessoas chegam em casa super cansadas, stressada,s, não conseguem dormir tranquilamente, seus corpos não relaxam, sua mente não

desliga, e ao acordarem, levantam mais cansadas, doloridas, do que estavam no dia anterior, quero dizer que sinceramente ào fazer' uso correto do

Ran-yu, seu sono será profundo, tranquilo, e você levantará 100'% disposto, com um astral ótimo, para um novo dia de lutas, aumentando seu

rendimento e sua disposição física.
r

.Ran-yu sem contra-indicações e sem afeitos colaterais, auxiliando e coadjuvante na depuração (limpeza) do sangue, melhorando a circulação, a
dlqestãotmehora da prisão de ventre), funcionamento dos rins, pâncreas, melhora a quantidade e qualidade da insulina, diminuindo a Glicose e os

danos da Diabete, e fígado, proporcionando ummelhor bem estar à saúde .

•Melhora a pele/ficando mais saudável, brilhante-e sedosa, elimina manchas escuras, previne rugas, espinhas, tem umalto poder de rejuvenescimento .

•Ran-yu é um alimento natural consumido porrntlhões de pessoasem.todo mundo as quais reconheceram o 10 óleo de ovos Lecetina deOvo Brasileiro.
.Todas as pessoas podem tomar Ran-yu, como: adultos, crianças, gestantes; fumantes, cardíacos, diabéticos,mulheres com problemas na menopausa, na

T.P.M., diminui colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, trlqlicerídeos, hemorróidas, hipertensão descontrolada, stress, depressão, sistema
nervoso, ansiedade, fadiga, melhora memória, maior oxigenação no cérebro, lrnpotêncla sexual, circulação do sangue, além de aumentar e conservar

a capacidade vlsual, tem ação preventiva do câncer, envelhecimento precoce, obesos, pessoas sedentárias, combate os radicais livres.
.S irnpllficando: Ran-yu Óleo de ovos é a faxineira interna que limpa nosso corpo, pois se encarrega sozinha da substituição e renovação das células e das

substâncias básicas.
'

.Chamamos sua "ATE NÇÃO", previna-se, o ato de prevenir é o mais aconselhável, cuide de você, da sua saúde, faça um investimento "à você mesmo", polsse
'não o flzer, quem os fará???

� .E é por isso, e por tantos depoimentosdemilhares de pessoas que recomendamos o uso do Ran-yu diariamente, você viverá com saúde, equilíbrio e beleza .

•Nosso prazer é levar saúde ao maior número de pessoas, além dedarum novodima na sua vida sexual.
•Também, para que todos tenhammelhor qual idade de vida com certeza.

I

•Tenho um recado muito importante para.você leitor amigo:

"Independente de você adquirir o Ran-yu, faça tudo por sua saúde, como dizem os japoneses, prevenção é tudo em nossa vida; pois o mais importante é
estarmos bem em todos os sentidos, como: fisicamente, emocionalmente e ainda.muitas vezes quando alguma doença se manifesta poderá ser tarde demais

Estamos a dlsposlção parámais esclarecimentos que se fizerem necessário.

Informações e Vendas: 275�1496.

��r
\ .%ce '(]Vl'P()'

e Distribuidora de Cosméticos:

*?tla",Je, c;,'IZo.a� ,..SamBIWt

� CIRURGIÕES \

�DENTISTAS
Odontologia preventiva estética I! restauradora

Alfredo Guenther
(CR00360)

Ru�Bap, �� �1l't:eFerilro
Tel.:(Oxx47)2'l6Rlll845i!CEP 89251·600

Jar@l�I�él<Guenter
E.mail: jaraguadosul@1ÍU111Í111111i1.com.br

�
Medicamentos em geral
Manipu/JçJo de fónnular médicas

FisíocerJplcof e
Cosméticos.manipulados

Fone: 3.71-8298

Dr. L:uciano Maiochi
Pereira

Fone: 371-6110
9905-2653 387 Oftalmologista

371-7801/370-0409
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
.'�m�! êI (lqJPr( 'I ',1 li (om tll • h'rl( ua dI) <;.11

,289 - SI. 01
do Sui -se Rua Guilherme Weege, 327

CORREIO DO POVO 31

L'MOS DO BRASIL
VIVENDO COM SAÚDE. BELEZA E EQUILIBRIO

100% NATURAL
SEM QUíMICA

SEM CONSERVANTES'

275·1496/9952·3578
Reinotdo Rau, 340 • SI 03 - Centro

: :1$fNEOVITA '

. Comércio de,Produtos

r!-C� /j:"'/� >lI,�, ;Sr:['t0:-',
•

11. .,', .•

Ortopédicos
e Hospitalares

Fone/FaH: (47) 372-0461
,1:1IIiI1It III"_':IA -lU - CUIII-.lIUiIltSll
imlll: mal,,"@llIra,u•.br • CII� .190...941

Centro Auditivo
Audio «,,») Zoom

I-> Aparelhos Auditivos
... Micl'CI·Canal tI Volume Au1omático
.. Audiómetros e Impedanciômetro

... Moldes e Pilhas
... Cabine Acústica
'" Próteses e Drenas

Fone: (47) 372-2364
Rua Mal. Deodoro da fonseca, 889 • Centro

®H[�ALlf[�,
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE

Nutrição celular - Bem-estar

Energia· pontrole de peso

I

I'
I

I- -
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32 CORREIO DO POVO CLASSI
VENDE-SE - moldes e 0105 das 13:00 as 17:00.
acessórios pi Biscult, Tratar:
371-2041.

,

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cl 2 contr., 12cds,
compl:, semi-novo. R$300,00.
Tratar: 371-6238.

VENDE-SE - proc. Alimentos

Mega Master, Walita, compl.,
c/ batedor massa, disco fato
fino e grosso, disco ralar fino
e grosso, liquidificador etc.
R$230,00. Tratar: 371-9720.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Game Cube, c/ 3
contr., 5 jogos, 1 memory
card, tudo original. R$750,00.
Tratar: 376-2206.VENDE-SE - instalações pi

mercado, pI retirar do local.
Aceita-se carro. Tratar: 376-
2222 ou 9121-3921.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station cl 2 contr., 6 cds, 1
memory cardo R$ 300,00.
Tratar: 376-2206.1VIDEOCASSETE - vende-se.

R$190,00. Tratar: 372-1274.
VIDEOGAME-vende-se, Play
Station 2, totalmente
destravado, cl 3 jogos. R$
750,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo, 64, cl 5 fitas, 1
contr. R$200,00. Tràtar: 276-

PLANElGAME
... VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES .CDS

E ACESSÓRIOSEM'GERAL

• PLAYSTATlot.f2
'XBOX
" PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOYADVANCE
• NINTENDO GAME CUBe

ALUGUEL DE TRAJES

li 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

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

'1

Modinha' Itam. 01 a 16 i

t
Moda Adulto I

Venha Conhecer a Moda que é um Docef
I

.

Preços especiais de inauguração
. I

iR�ª Ç�I� Prq<?qpiq G()ryl��, 1?��f�Il�: ª?t-?ª1ºJ

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 2ª Vara Cível
Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, - CEP 89259-300, Jaraguá do �ul- 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, 036.92.000294-9

Exeqüente: Chalé Imobiliária e Representações Ltda.
Executado: Marlene Maria Fagundes e outros
Hasta Pública: Local: Edifício do Fórum - Data(s): 15 de Setembro de 2003 e 30 de Setembro de 2003-

Horário(s): 13:30 horas. Descrição do(s) Bem(ns): o terreno sito nesta cidade, contendo a área total de 405,00
M2, constante do lote 73, Loteamento Jardim São Luis, localizado no lado ímpar da Rua 327 - sem nome,

distante 1 09,00m da esquina com a rua 329 - sem nome, fazendo frente em 15,00m com.a rua 327 - sem

nome; travessão dos fundos em 15,00m C0m o lote nQ 96 de Irma Lewerenz; extrema do lado direito em 27,00m

c0!TI o lote nQ 74 de Adilson Grosklass e do lado esquerdo em 27,00m com o lote nQ 72 Leopoldo Lewerenz.

Matriculado no Cartório do Registro de Imóveis desta comarca sob o nQ 17.156. Avaliado em R$ 57.090,45 (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(ao) corrigido(s) 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 excederem o valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior

salário mínimo, e, dispensada a publicação do edital pela imprensa, não poderá, neste caso, o preço da

arrematação ser inferior ao da avaliação (art. 686, inciso VI, e S 3Q, do presente da realização 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 de lei.

Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 22 de Julho de 2003-09-04

Quitéria Tamanini Vieira Peres - Juíza de Direito

..

SÁBADO, 6 de setembro de 2003 �� .

. , I

Jaraguá do Sul, 04 de Setembro de 2003
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto

, '\
I

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:

ALAOR ISTADEU RIBEIRO MORAIS - R PFTO WALDEMAR GRUBBA 3379-

NESTA;
ALBERI TOBRIAS - AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
ALOISIO JOAO BERKENBROCK - RUA LOEURENCO KANZLER 102 - NESTA;
ALTAIR ZANCHIN - JOAO M DA SIL\(A - NESTA;
ANA MARIA KONRAD . RUA HERMANN SCHULZ 169- NESTA;.
ANA MARIA TEXTlL LTDA . ESTR. RIO MOLHA S/N CXP 312 . NESTA;
ANEGRET REINKE WUDTKE (MERC.RIO CERRO) - ESTRADA RIO CERRO II -

NESTA;
ANEGRET REINKE WUDTKE· ME - ESTRADA RIO CERRO II,S/N - NESTA;
ANGELlTA APARECIDA ALVARENGA Mlono . AV MARECHAL DEODORO DA FO
- NESTA;

•

BERTI EQUIPAMENTOS LTDA ME· R JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA 1461 -

NESTA;
CARLOS ALBERTO DA SILVA MACHADO - RUA A�TENOR GARCIA S/NR -

NESTA;
CARLOS EDUARDO MENDONSA DE VARGAS - RUA HERMANN PURNHAGEN,
77 - NESTA;
CARLOS EDUARDO MENDONSA DE VARGAS - RUA HERMANN PURNHAGEN,
77 - NESTA;
CLEBER JOSUE RODRIGUES - AV WALDEMAR GRUBBA 2117 - NESTA;
CONDOMINIO RESIDENCIAL MARINA· RUA PROF MARINA FRUTUOSO,S N -

NESTA;
CONDOMINIO RESiDENCIAL MARINA - RUA PROF MARINA FRUTUOSO S/N -

NESTA;
. ELlZABETE RONCHI . AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
ERSCHING BAR E DANCETERIA LTDA· AV MAL DEODORO DA FONSECA ,1.129
- NESTA;
ERSCHING BAR E; DANCETERIA LTDA· AV MAL OEODORO DA FONSECA ,1.129
- NESTA;

.

FABIANA FINTA· RUA BERTHA WEEGE 150 - NESTA;
FATIMA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS· RUA ADELE HERMANN 372 -

NESTA;
GILM�R ROGERIO MENEGOTTI ROCHA - RUA FREDERICO BARTHEZ 200 -

NESTA;
GRADUAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LT . RUA CARLOS OESCHLER S/NR -

NESTA;
GRADUAL BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LT - RUA CARLOS OESCHLER S/NR -

NESTA;
IRACI STENGER OLDENBURG - BERTHA WEEGE S/N - NESTA;
JOAO BENITE RODRIGUES - AV PREFEITO WALOEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
JOAO CARLOS ALVES· RUA CARLOS NEWS 53 -: NESTA;
JOAO DE JESUS GOMES· RUA HERMILlO FRANC.RAMOS S/NR LT 65 -

NESTA;
JOSE SANDRO ZANOTTl . IRMAO LEANDRO - NESTA;
JOSE SANDRO ZANOTTl . IRMAO LEANDRO - NESTA;
JULlNOR DE SOUZA SAMPAIO· R CORONEL PRocopio GOMES DE OLIVEIRA
- NESTA;
JULlNOR DE SOUZA SAMPAIO - R CORONEL PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA
- NESTA;
JUVENA BERNADETE DA MAIA· RUA BRASILlA PLANINSCHECK - NESTA;
KARLA SCHLEY JACINTO MAAS - AV.GETULIO VARGAS,268 - NESTA;
KRAUSE - ZIMMER LTDA ME - R CAMPO ALEGRE 296 - NESTA;
KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LT· RUA GUSTAVO FRIEOMANN 127 -

NESTA;
KSP VIAGENS LTDA -

LEAN TEXTIL COM REPRES LTDA ME - R GUILHERME WACKERHAGEN, 641 -

NESTA;
LlNDOMAR BARBOSA· AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
LUCIANO ANDERSON SPEZIA . RUA FRANCISCO FREDERICO MOLLER 883 -

NESTA;
MAIGLES BATTISTI - CABO HARRY HADLlCH 358 - NESTA;
MANFRINI FRANZNER CIA LTDA - R VALDIR J.MANFRINI S/N - NESTA;
MARCELI FRANCIANI REINERT . PEDRO GONZAGA,281 - NESTA;
MARCIO JOSE LUDVICHAK - RUA LUIS PICOLLI 162 - NESTA;
METALURGICA PRATICK LTDA ME . AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4577 -

NESTA;
ODILEI DIAS DE CAMPOS - RUA DOMINGOS ANACLETO GARCIA 275 - NESTA;
OSMAR JOAO DA SILVA· LEOPOLDO JANSEN - NESTA;
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA· R. JOAO JANUARIO AIROSO 941 - NESTA;
PREIS MAQS LTDA ME . R DOMINGOS DA ROSA 150 - NESTA;
RAFAEL LUIS KLEIN· R MARIA F GERENT KLEIN - NESTA;
ROSIELlA DOS SANTOS - RUA ALFREDO MANN 77 CENTRO - NESTA:
SALLO eOMERCIO DE CONF LTDA . RUA URUGUAIANA 2599 - NESTA;
SANDRA MEIRE GUINE PASCOAL . RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA 1149
- NESTA;
SEBI\STlAO LUIZ CORDEIRO - RUA DOMINGOS ANACLETO GARCIA 214 -

NESTA;
TARCISIO ORLI BUZZI - RUA VICTOR ROSENBERG 482 - NESTA; /'

TEXTILFIO MALHAS LTDA - AV MARECHAL DEODORO OA FONSECA 725 -

NESTA;
VALDIR KRIESER - ESTR RIBEIRAO PRETO S/NR RIO CERRO II - NESTA;
VALMIR DE LIMA· GENI DE FATIMA DE LIMA AO LADO 150 - 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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cronograma define ordem
de apresentação de desfile

]ARAGuA DO SUL -

o desfile cívico come

morativo ao dia da In

dependência do Brasil

acontece em Iaraguá do

Centro de Educação In
fantil Vida Ativa, Cen

tros Municipais de Edu

cação Infantil, Instituto
Educacional Iangada,

Sul amanhã a partir das Centro Educacional

9 horas. 17 ins tituições
serão representadas
por cerca de 2,5 mil

Lparticipantes que per
correrão a Rua Rei

noldo Rau. A saída será

na rua Cabo Harry
Hadlich, com dispersão
na rua Quintino Bo

caiúva, nas proximi
dades da Praça Ângelo
Piazera. A ordem das

apresentações é a se

guinte: Polícia Militar,
Força �xpedicionária
Brasileira (FEB), Colé
gio Divina Providência,
Centro de Educação In
fantil Dente de Leite,

Integrado Iaraguaense,
�pae, Fanfarra da EEB

Professora Lilian Ay
rosa Oechsler, EEB

Holanda Macelino

Gonçalves" Escolas

Municipais de Ensino

Fundamental, Fanfarra
da EMEF jonas Alves
de Souza, EMEF Wal

demar Schmitz, Colé

gio Evangélico I araguá,
Banda Marcial do Sesi

e Se n à

i. Promovido

pela prefeitura de

I araguá do Sul o even

to é organizado pela
Secretaria Municipal de
Educação.

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IIPESQUISA: CONFERÊNCIA LATINO AMER1CANA DE ESCOLAS DE ARQUITETURA NO CHILE

CORREIODOPOVO 7

Unerj participa de evento

latino americano de-arquitetura
]ARAGuA DO SUL -

Há cerca de quatro anos

está sendo desenvolvido
através de maquete um

projeto ilustrando o Cen
tro Histórico Tombado de
São .Francisco do Sul, da
década de 40. O coorde
nador deste projeto, o ar

tista plástico Conny
Baumgart, 76 anos, é um

profundo conhecedor da
técnica de modelismo e se

uniu ao operador da

Petrobrás, Amauri Fer
reira para dar continuida
de ao trabalho. Desde
2000, quatro alunos do
curso de arquitetura e ur

banismo do Centro Uni
versitário de jaraguá do
Sul (UNERI) abraçaram o

projeto e trabalham com

Baumgart no estudo e de-

o
PAULO FLORIANI

Riqueza de detalhes na maquete que retratam patrimônio histórico de São Francisco do Sul

senvolvimento do proje
to. A maquete que está lo

calizada no Museu Naci
onal do Mar em São
Francisco do Sul está pre
vista para ter ao final 70
metros quadrados e 400

edificações. Cerca de 40%
da maquete deve estar

pronta em 2004 quando
o município comemora

500 anos. A maquete sur

preende pela riqueza de

detalhes, sendo valorizada
pelas referências e carac

terísticas arquitetônicas da
época. "Em 1001 entra

mos neste projeto de pes
quisa pela Unerj, primei
ro em regime de estágio
e posteriormente através

de bolsa de pesquisa e

apresentamos esta ma

quete em diversos con

gressos", conta o arquite
to Márcio Roberto da
Rosa. Com a maquete
itinerante, os estudantes

participaram em 2001 em

São Paulo da CLEFA
.

(Conferência Latino Ame
ricana de Escolas e Facul
dades de Arquitetura)
evento que acontece a

cada dois anos. Este ano

a 20a edição da CLEFA
acontece em Concepción,
no Chile, nos dias 16 a 22

de novembro. A equipe,
representada pelos arqui
tetos Gustavo Ginja,

Vereador Paulo Ademir Florlani, recentemente percorreu a Região de
Nereu Ramos, em companhia do Prefeito Municipal Sr. Irineu Pasold.
Visitaram a Tifa dos Monos, onde Floriani mostrou a necessidade da
abertura da Rua João Meurer, principal rua daquela localidade que

atualmente é muito estreitai onde vários acidentes já ocorreram e caminhões que'
transportam a produção agrícola, tem dificuldade de fazer certas curvas.
No Ribeirão Grande do Norte um dos principais pedidos da comunidade e a

continuação da abertura da JGS. - 331 Estrada Ribeirão Grande do Norte, onde até
o momento parte foi realizada,
No Braço Ribeirão Cavalo, na Rua Francisco Greter, Floriani visitou com o Prefeito
a obra de realinhamento da rede de energia, onde o Vereador agradeceu aoPrefeito
por ter sido atendido um pleito de praticamente 10 anos. H ole a comunidade já pode
contar com a iluminação pública (de boa qualidade) em todo o trecho da rua,
Estiveram na Rua Ricardo Luis 'Floriani, onde estão sendo colocadas novas

luminárias em toda a sua extensão, contribuindo assim com a segurança das pessoas
que por ali transitam durante a noite, principalmente estudantes.
Floriani também mostrou ao Sr. Prefeito a necessidade urgente de se colocar em
prática uma equipe (tapa buracos). Onde três pessoas e mais caminhão fariam o

trabalho de percorrer as ruas do interior, tampando eventuais buracos com

macadame de boa qualidade. "Passar a patrola em toda a extensão de rua, muitas
vezes não justifica, pois a patrola apenas joga urna camada de pó dentro dos buracos
e pouco tempo depois eles aparecem novamente. Sem contar que remexer o

macadame acaba aumentando a poeira. Quando a estrada esta firme deve-se apenas
fazer estas correções".

Márcio Roberto da Rasá
e pelos estudantes de ar

quitetura Rodrigo Vargas
e Otoniel da Silva, irá par
ticipar este ano do even

to, sob a coordenação da

professora Cristina

Collaço. A saída está pro
gramada para acontecer

no dia 11, onde a equipe
pretende fazer paradas em
cidades históricas e capi
tais com referências

arquitetônicas. "O curso

de arquitetura da Unerj é
um dos únicos do Sul do

país a participar deste

evento", explica Ginja. "E
para nós é extremamente

importante o contato com

outros grupos de trabalho.
Além de ser importante
também para a universida

de, uma vez que estamos

levando o nome da Unerj
para a América Latina e

bom para o próprio mu

nicípio que tem um repre
sentante numa conferência
'desta natureza", acrescen
ta Rosa. Para comparecer

No dia 11 de setem

bro estará sendo realiza

da a Unerj Mix, com
apresentação de trabalhos
mostrando atividades si

multâneas que proporci
onem aos estudantes a

decisão de optar pela que
mais atrai. Através de

a Conferência o grupo
precisa de patrocínio. A
viagem está orçada em R$
5 mil. "Nós gostaríamos
de contar com a ajuda de

alguma empresa ou pes
soa física para que pudés
semos participar deste

evento. O patrocínio
pode ser total ou parcial
e toda ajuda é bem vin

da", destaca Ginjo, que
reforça a divulgação do

patrocinador durante a

viagem. A equipe levará

para o Chile uma

maquete itinerante de

1,20 xl,20 representando
o Mercado Público e

adjacências. Os materiais
utilizados para reconstruir
São Francisco do Sul da
década de 40 são o

poliestireno, isopor,
produtos químicos, eu

catex, papelão e resina,
utilizada para confecção
dos bonecos, carroças,
na cobertura de casas e

dos morros. (CELlCE
GIRARDI)

estandes e barracas, uni
versitários farão exposi
ção e comer-cialização de

produtos, das 8 horas da
manhã até às 22 horas.

Representando arquitetu
ra e urbanismo estará sen

do mostrada a maquete
de São Francisco do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IFESTIVIDADES: MUNiCípIO PROMOVE FESTA COM EXPECTATIVA DE ATRAIR MILHj\RES DE PESSOAS

Prefeitura de Guar'amirim
realiza exposição de quadros

GUARAMIRIM - Estu
dantes da Escola de Edu

cação Básica Lauro Zim

mermann, participantes do
projeto Turismo nas Esco

las, implantado pela prefei
tura de Guaramirim atra

vés da parceria entre a

Embratur/ Santur/Secre
taria de Desenvolvimento

Econômico/Divisão ·de
Turismo e Secretaria de

Educação abriram na

Quinta-feira exposição de

quadros com imagens do

município de Guaramirim,
no hall de entrada da pre
feitura. As obras são de
autoria das alunas Bárbara

Engelmann, Estela Jana
Dias, Nadiele Francini
Zomer e Alana lndianara
Conti e retratam locais de
interesse turístico visitados r

pelos estudantes. O pro
jeto foi implantado no

ano passado e tem como

objetivo principal sensibi-

lizar professores e alunos

a respeito da importância
que o turismo representa
para o município, tanto
para a economia quanto
para a preservação do

patrimônio cultural, histó
rico e.natural, A escola re

aliza ainda trabalhos

multidis-ciplinares com os

alunos sobre as visitações.
As escolas também esta

rão realizando apresenta
ções teatrais a partir de

Segunda-feira, dia 8 até o

dia 18 de setembro. E em

novembro acontecerá o

concurso para a escolha do

slogan que melhor' carac
terize o turismo no muni

cípio. O estudante ganha
dor receberá como

premiação uma bicicleta,
doada pela prefeitura que
sorteará ainda entre as es

colas dois televisores, dois
videocassetes e duas má

quinas fotográficas.

Secretaria de Educação de Schroeder realiza reformas
SCHROEDER - A se

cretaria de educação de
.

Schroeder está realizando
. ,

reformas nas escolas e

Centros educacionais, Se

gundo secretário de edu

cação" cultura, . turismo,
esporte e lazer, Harildo
Konell, apesar das dificul
dades que o município
tem pass-ado em função
da queda da arrecadação,
alguns trabalhos estão
sendo executados. "São

pequenas reformas de
. ampliação, manutenção e

melhoria para poder aten
der aos alunos e a comu

nidade", explica o secre

tário. Na Escola Munici

pal Bracinho, por exem
plo, está sendo cons

truído um galpão para
lazer das crianças' e reali
zação das festividades', o
que era uma necessidade

na opinião de Konell. A

escola municipal Profes
sora Vali Jorck Voigt está'
recebendo reformas de

manutenção. Na Santos

Tomaselli a prefeitura
está investindo cerca de

Harildo Konell: alguns trabalhos estão sendo realizados

R$ 110 mil na ampliação
da biblioteca, refeitório,
secretaria e sala dos pro
'fessores. ''Além das refor
mas estamos investindo
no projeto hort� escolar,
em todas as unidades,
para que os alunos desen

volvam o hábito de co

mer verduras. Ter uma ali

mentação mais saudável,
e ao mesmo tempo reali-

zando estudo's nas disci

plinas", afirma o secretá

rio.

N a área esportiva o

projeto "De olho no

pódio" , que está na se

gunda edição levou cri

anças de primeira a quar
ta série das sete escolas

municipais a participar de
competição nas diversas
modalidades esportivas,

no ginásio municipal
Alfredo Pasold. "Quere
mos incentivar nosso alu-

.'

nos a prática esportiva. E
essa integração é uma

maneira de fazer com que
eles se interessem por
isso", acredita Konell.

Na área cultural a se

cretaria de educação está

encaminhando diversos

projetos para a secretaria

estadual como a amplia
ção de biblioteca munici

pal, criação de um livro

que conte a história do

município, além de inves

timentos para criação de
um segundo grupo fol

clórico e investimentos

para manutenção e com

prá de equipamentos para
a escola de música, que já
conta com 35 alunos. "Te

mos vários projetos na

área de. educação, cultura,
esporte e turismo, mas

precisamos ir devagar por
que as verbas infelizmente
caírammuito, e temos que

, administrar muito bem

todas estas pastas", finali
za o secretário. (CG)

Guaramirim sedia o II

Fórum de educação infantil
GUARAMIRIM - A cerrar às 17:30 hs. Pa

secretaria municipal de ralelamente ao Fórum,
Educação e Cultura de 'acont�cerá a I mostra

Guaramirim promove
no dia 'i O de setembro

o II Fórum Ida Educa

ção Infantil e I mos

tra de projetos desen

volvidos na educação
infantil do municíp io.
O evento acontece no

pavilhão mut;licipal
Perfeito Manoel de

Aguiar. Na programa

ção está prevista a pa
lestra do professor e

educador, mestre em

ciências humanas e es

pecialista em Inteli

gência e Congnição
Celso Antunes, de

São Paulo. Antunes é

autor de mais de 170

obras sobre aprendi
zagem, inteligência e

alfabetização e emo

cional. O evento está

programado para en-

de projetos desenvol

vidos na educação in
fantil, realizados du

rante este ano. Na

oportunidade a secre

taria de educação eS-:,tt
tará recebendo autori-

.

dades do município
de Mucuri, na Bahia,

que virá para conhe

cer os trabalhos rea

lizados pela secreta

ria. Também visitarão

o Fórum municipal
para conhecer as pro

postas na área da

educação. Estarão

pre,sentes o prefeito
de Mucuri, a primei-
ra dama, e uma

ONG, responsável
pelo único centro in-" ;
fantil do município
que conta com 28 mil

habitantes. (CG)

FEIJOADA
Os acadêmicos do 6° período de Administração
da U nerj promovem uma feijoada, no próximo
dia 6, no Salão da Comunidade Rainha da Paz

Vila Nova, 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.

Extravio de Conhecimento de Transporte 1
Rodoviário de Carga � ,

Demathe Transp. Comércio de Frutas Ltda - ME, CN PJ

00.867.484/0001-70, Cornunlca que foi extraviado o

conhecimento de transporte rodoviário de Carga, n?

1.000, em branco.

Jaraguá do Sul, 03 de setembro de 2003.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I INICIATIVA: UNERJ PROMOVE CONGRESSO E SEMINARIO COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADELions Clube promove 18a

NoiteAlemà estemês emjõ Centro
]ARAGuA DO SUL - o

Lions Clube ]araguá do Sul

Centro, realizadia 19 de setem
bro no Clube Atlético

Baependi, a lSa edição da

Noite Alemã, a partir das 20
, horas. O presidenteHo-mero
Flesch e a diretoria do Lions

disponibili-zaram cercade 500

ingressos que estão sendoven
dklos a R$ 50 reais. O ingres
to dá direito a uma camiseta,
um caneco de vidro, couvert,
jantar típico, café da manhã,
chope, baile com a Banda

Bavária, além de sorteio de

brindes, entre elesumaviagem
para o Rio deJaneiro com di
reito a um acompanhante.

De acordo comHomero,
adiretoria sempre realizou os
bailes pelo Lions Clube pre
ocupada em atender bem os

visitantes, com a melhor co
mida, bebida e música.
''Nós temos esta preocupa
ção com a qualidade porque
queremos que as pessoas par
ticipem continuamente do
nosso baile que tem um fun

f�o social tão importante",
declara o presidenredo Lions.
Este ano a entidade quer an

gariar cerca de R$ 20mil para
a aquisição de aparelhos que
vão equipar o Centro Cirúrgi-

co do Hospital e Maternida
de São]osé.

Nos últimos anos, a co

munidade recebeu, com o re

sultado de outras edições da
noite alemã, muitos benefici
os sociais como ambulâncias

para o Corpo de Bombeiros

Voluntários,veículos de trans
porte e cozinbaindustrial para
a APAE, unidade de atendi
mento para gestantes de alto
risco do Hospital São ]osé,
contribuição para a constru

ção das sedes doNovoAma
nhã e IREVI, aparelho de
Oto-emissão àAADAV (As
sociação dosAmigos dosDe-

,

ficientes Auditivos e VIsuais)
para.exames auditivos em re

cém-nascidos, dentre outros.

"O Lions Clube traba
lha no sentido de aglutinar
forças para o bem da co

munidade. O motor destas

ações tem sido a sensibili
dade da comunidade e as

parcerias com empresas ci
dadãs nas causas do bem

social, onde se está buscan
do apoio e brindes com

empresas e pessoas que
queiram colaborar para que
o tesultado seja ainda me

lhor", finaliza Homero.

(CELlCE GIRARDI)

Universitário envolve
a comunidade em seus eventos

]ARAGUA DO SUL - Du

rarite os últimos dois dias os

acadêmicos da Unerj e tam

bém a comunidade participa
ram de dois eventos de

inregração. Trata-se do Con

gresso Integrado de Iniciação
Científica e do 2° Seminário
de Extensão.

De acordo com o coor

denador do Congresso Inte

grado de Iniciação Científica,
professor Adernar Valdir dos
Santos, que também é coor

denador de Pesquisas da

Unerj, foram apresentados
nada menos que 97 projetos,
desenvolvidos por universitá
rios das mais diferentes áreas

da Unerj, Unidavi e Unifebe.
"O objetivo é promover a

integração entre a comunida
de acadêmica através de de-

Cesar Junkes

Acadêmicos apresentaram suas pesquisas aos colegas

bates sobre a iniciação científi
ca", define Santos.

Os alunos daUnidavi vie
ram para apresentar projetos
nas áreas de Ecologia, Educa
ção, Letras, Química de Ali

mentos,Administração, Psico
logia e Medicina. Os estudan
tes Rodrigo Telles, Luciano

Malfatti e Marco Antônio

Westphal Demarchi, da sexta

fase do curso de Química In
dustrial deAlimentos apresen
taram o projeto de elabora

ção de queijo fundido a partir
de queijos de segunda quali
dade.

Já o segundo Seminário

deExtensão, coordenado pela
professora Rosemeire Vasel,
coordenadora de Extensão e

RelaçõesComunitárias, envol
veu os acadêmicos e a comu

nidade em palestras, seminári
os e mesas-redondas realiza

das na Unerj abordando os

mais diferentesassuntos, tomo

juventude e sexualidade, con
dição da cidadania na

microrregião da Amvali, ju
ventude e desemprego, mu
lher, saúde e sexualidade e a

criança e o adolescente.
Na avaliação da coordena

dora do evento, o quemais im

pressionou roi a ausência de in-
.

furmaçõesentreos jovenseado
lescentesnoqueserefi::reàsexu
alidade e a falta de perspectivas
profissionais dagrandemaioria.
(MARIA HELENA DE MORAES)

]ARAGUAooSuL-OSesc ( tores, artistas epúbli-co,confunne
Serviço Social do Comércio de infunnouo técniro de rultura do

]amguá do Sul) realiza, no próxi- Sesc,SérgioPedrom
mo clia29de setmlbro,às2Jho- Aprofissionalizaçrodaativi-
ras, no Centro Cult:urnl, o lança- dade do agente e do prcx:lutor
mentodoFónmPermanentede culturnl,aindasegundo�edrotti,e
Cultura. Um dos objetivos do a troca de informações entre os

evento,queaconrecern,empriná- agenteseprodutorespara0aper-
pic\umavezpormês, é sisremari- feiçoamento do trabalho, a defi-

\

zar o encontro entre quem pro- nição de parcerias para trabalhos
duz e realiza, que vê e quem fuz culturnisemdiversasáreas,aunião ,>
arte na região, visando o desen- de esforços para auxiliar na cap-

. volvimentosustmtíveldeprcdu- tação, divulgação e produção de

atividades e projetos culturais de
interesse coletivo e a criação e

gerenciamento de progmmas e

projetos de apoio ao Produtor e
aoAgenteGllt:urnlesfutll1nl:ém
entre os objetivos do fórum,

Asaçõesestãoelencàdaspor
,,\ , . . ,..

areas estn11rg1caseequtpesserao
formadas a partir de núcleos

setoriais: Políticas culturais,Artes
Cênicas, Artes Visuais,
Audiovisual, Cultura Popular,
Livroe literaturn,MuseUs,Mú-

Sesc prepara Fórum Permanente de Cultura em JS
sica e Patrimônio.

O Fórum Permanente de

Cultura visa desenvolver uma

platafõrma de contribuições
para a construção de uma polí
tica cultural abrnngente, demo
etárica e sintonizada com as ne

cessidades deJaraguá do sul. e
detodaamicrorregiãoVJabílizar
o amplo acesso do público aos

eventos culturais, integrar pro
motores e artistas e dialogar so
brepropostas eprojetos naárea,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.CONSCIÊNCIA: FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA CONTRIBUIU PARA REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES

Mais dois controladores de
velocidade serão, instalados

}ARAGuA DO SUL - A

atenção no trânsito é impres
cindivel não apenas paraevitar

acidentes, mas também para
evitar os flashes indesejáveis
provenientesda fiscalização ele
trônica. Esta semana, aPrefei

tura Municipal instalou mais

dois "Foto Speed" -

controladores de velocidade
- nas ruas Reinoldo Rau, no
centro, e 25 de Julho, na Vila
Nova. A colocação dos equi
pamentos nestas Vias foi con
siderada necessária por tratar

se de locais de grande fluxo

de travessia de pedestres, tam
bém devido ao elevado índi

ce de acidentes registrados e

às reclamações provenientes
dos morad�)fes das respecti
vas localidades.

Os aparelhos controlado
res já estão instalados e passam
a operar em caráter educativo
a partir da próxima semana,
estendendo-se por aproxima
damente 40 dias, quando co

meçam a funcionar efetiva

mente, informa o diretor de
Trânsito e Transportes Urba-

I

Controlador permanece 40 dias operando de forma educativa
Cesar Junkes

nos daPrefeitura,AurélioLuiz
]unckes. "Semana que vem o

Inrnetro vai realizat aferição
dos equipamentos, depois
emitirá um certificado, que
será encaminhado ao Conse
lhoNacionaldeTrânsito, onde
será analisado e reenca

minhado para nós, para en

tão passar a operar em cará

ter punitivo", explica. Ele
enfatiza que o controlador de

velocidade educa os conduto
res a manterem a velocidade
máxima permitida em toda a

via, diferente da lombada ele
. trônica, que em determinados

pontos os obrigam a reduzir
até 40 quilômetros por hora.
"Ternos planos de instalarmais
três lombadas eletrônicas até o

próximo ano, em pontos ne

cessários como em escolas",
destaca.

O diretor de Trânsito diz

que os motoristas estão mais

conscientes sobre a imporcin
ciade respeitara fiscalizaçãoele
trônica, fatorqaecontribuipara
reduzironúmero de acidentes.
''Em 2000, foram registrados
2396acidentes; em2001,quan
do foram instaladas as primei
ras lombadas e controladores,
o índice diminuiu para 2214, e
no ano passado, foram com

putados 2.205. A diferença
pode não ser muito grande,
mas se levarmos em consi

deração que o número de ve
ículos na cidade tem aumen

tado consideravelmente,
pode-se concluir que hámais .

cautela por parte dos condu

tores", avalia. ]unckes acres
centa que, até outubro de

2001, oito con-troladores no
tificaram 3,5 mil veículos in
fratores e, até julho de 2002,
com o dobro de equipamen
tos, apenas 1,4mil multas fo
ram efetuadas. ''Isso mostra

que os motoristas estão res

peitandomais a fiscalização",
diz. (FABIANE RIBAS)

Cavaleiro jaraguaense vai integrar equipe catarinense
'

}ARAGuA DO SUL - A

SociedadeHípica]araguá es
teve no final de semana par
ticipando do Campeonato
Catarinense Master na aris

tocrática Sociedade Hípica
Blumenauense, em Blume
nau. A competição foi sele
tiva para a formação da

equipe catarinerise, que irá re
presentar o Estado no Cam

peonato Brasileiro, no final

do mês, entre os dias 19 e

21, na cidade de Foz dei

Iguaçu, no Paraná. O cava

leiro Eduardo Horn vai re

presenrar a Sociedade Hípi
ca ]araguá, montando a

égua Cheyenne Farmen.

O campeonato estadu
al realizado neste final de se
mana foi dividido em qua
tro provas independentes,
sendo que o número de fal
tas de cada uma era soma

do e o conjunto com me

nos pontos perdidos foi
declarado o vencedor.

I

"Cada obstáculo derruba-
do é equivalente a uma fal
ta' e o conjunto perde qua
tro pontos", explica Horn,

O jaraguaense foi ven

.cedor da primeira prova,
sem pontos perdidos; quar
to colocado na segunda,

com apenas uma falta e qua
tro pontos perdidos; quar
to colocadona terceira pro
va, com quatro pontos per
didos, e sexto na última,
com oito pontos perdidos,
terminando o campeonato
com 16 pontos perdidos e

com a quinta colocação.
A equipe selecionada

para representar Santa
Catarina no brasileiro está

composta por Eduardo

Horn, da Sociedade Hípica
de]araguá; RosanaOptimiz,
Sociedade HípicaCatarinen
se, de Florianópolis; Betina
Schlosser, Haras Fischer, de

Brusque, e Hélio ]aedisch,
Centro Hípico União, de
Blumenau.

Paralelamente ao

catarinense, foram disp�tadàs
provas válidas para o ranking
do interior. Estiveram defen
dendo as cores da Sociedade

Hípica]araguá os cavaleiros e
amazonas Paula Monteiro,
SolangeBenz , KathiaGubert

e Fábio Monteiro. O evento ,

se�u de treinamento para o
Campeonato Catarinense -

Interescolas e Proprietários,
que acontecerános dias 12,13
e 14 de setembro, em

Blumenau. (FR)

Faleceu às 16:00 horas de '4/9 o Senhor Alfedro Zotz com

idade de 74 anos, deixando enlutados irmãos, cunhados,
sobrinhos, tios e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 5/9 às 14:30 horas, saíndo o féretro da

Igreja Nossa Senhora Aparecida seguindo para o Cemitério

da mesma localidade.

Faleceu às 4:00 horas de 5/9 o Senhor Ovidio Gregorio
Freiberger com idade de 65 anos, deixando enlutados a esposa,
7 filhos, genros, netos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 6/9 às 9:00 horas, saíndo o

féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o

Cemitério da Vila Lenzi.

. Faleceu às 6:00 horas de 5/9 o Senhor Evaldo Gastcher

com idade de 77 anos, deixando enlutados filhos, noras, j�
genros, netos e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 6/9 às 9:00 horas, saíndo o féretro da sua

residência seguindo para o Cemitério Santo Estevão.

Faleceu às 22:30 horas de 4/9 o SenhorOsvaldo de Jesus

Ferreira com idade de 83 anos, deixando enlutados a esposa,

filhos, genros, noras, netos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi, realizado em 5;9 às 16:00 horas, saíndo o

féretro da sua residencia seguindo para oCemitério Schroeder.

Faleceu às 2:30 horas de 5/9 o Senhor Raul Hefter com

idade de 75 anos, deixando enlutados a esposa, 5 filhos, 1

genro, 4 nora, 13 netos, 6 bisnetos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 6/9 às 17:00 horas,
saíndo o féretro da Igreja Evangélica Luterana João Pessoa

seguindo para o Cemitério João Pessoa.

Faleceu às 22:30 horas de 4/9 o Senhor Osvaldo de Jesus

Ferreira com idade de 83 anos, deixando enlutados a esposa,
filhos, genros, noras, netos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 5/9 às 16:00horas, saindo o /fJ:I,
féretro da sua residência seguindo para o Cemitério Schroeder.

Faleceu às 6:00 horas de 5/9 o Senhor Evaldo Gasther com

idade de 77 anos, deixando enlutados filhos, noras, genros.'
netos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 6/9 às 9:00 horas, saíndo o féretro da sua residência

seguindo para o Cemitério Santo Estevão.

Mé.d íco Oftulrnologtetu
EspccialUação: Hospítal'de Clínicas Estado do Rio de Jallei�o

e Curso na Soc.,edade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

Fone: (047) 275-1150
Av. Mal. DeodorQ, 776· Sala l2 • Ed. Moxirnunn Center

. .

Q

§mlIl§i r) I ;1' II'xmm
�

nacionais e zmportados
Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 9112-61,17

E"mail: bia:s@terra.com.br

r"

:SBREiiHAÜ.,T
o carrinho mais econômico da cidade.
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adadores defendem o

Muniópio este finalde semana
]ARAGuA DO SUL -

Nove nadadores da equipe
que defende oMunicípio vão

disputarhoje e amanhã na ter
ceira e penúltima etapa do

Campeor{ato Estadual Mi

rim/Petiz de Natação, na ca

pital do Estado. As competi
ções serão na piscina do Clu
be 12 de Agosto e envolve-

,., rI nadadores da faixa etária

9 a 12 anos, divididos nas ca

tegorias:Mirirn 1 (9anos),Mi
rim 2 (10 anos), Petiz 1 (11
anos) e Petiz 2 (12 anos).

Os atletas da Ajinc/Ur
bano/FME que vão atuar

são:naPetiz 1, LuanaMannes

Tages, Marie Nazário,Aléxis
Schroeder e Midiã de

Andrade; Petiz 2, Adriana
Lessmann, Flávia De Masi,
Raquel Mayer, Henrique
Fructuozo e Otávio de Aze
vedo, A competição organi
zada pela Fasc (Federação
Aquática de Santa Catarina)
estava inicialmente prevista

, W!ita ocorrer na piscina olún�

pica (50 metros) da UFSC,
mas em função dà greve da

universidade foi transferida

para a piscina semiolúnpica
do Clube 12 de Agosto.

- Esta transferência pre

judicou os nadadores
catarinenses que irão dispu
tar o Campeonato Sul-bra

sileiro da categoria, previsto
para ocorrer nos dias 25 e

26 de outubro, em Curitiba.

Corno esta competição é re

alizada em piscina olímpica,
nossos nadadores ficarão

I

sem tempo para balizamento.
Isto significa que' ficarão
balizados nas séries mais fra

cas. Vale lembrar que atual

mente todos os nossos ade

tas da categoria Petiz 2 estão

entre os 25melhores doBrasil

no ranking de piscina curta

(25 metros). O nadador

Henrique Fructuozo é o pri
meiro colocado no ranking
dos 400metros livre-, des
taca o técnico do grupo,
Ronaldo Fructuozo.
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APRESENTAÇÕES: ENTRADA NO PARQUE É FRANCA, COM EXCEÇÃO DOS SHOWS NO PAVILHÃO'A

Atividades vão atrair público
ao encontro dos motociclistas

Jaraguá do Sul - Inte

gr�ntes de clubes de moto
cicletas vindos de diversas

cidades do País estão no

Município participando do
120 Encontro deMotociclis

tas, que teve início ontem à

noite e prossegue até ama

nhã à tarde, no Parque Mu
nicipal de Eventos. Nas edi
ções anteriores, o evento era
realizado na praça de

Jaraguá do Sul, mas teve de

ser transferido devido à fal

tade estrutura e espaço para
acomodar os participantes
e o público. Organizado
pelo Clube Motogiro, com
apoio da Polícia Militar, Po
lícia Civil, Corpo de Bom

beiros Voluntários de

Jaraguá do Sul e Prefeitura,
o encontro reúne aproxima
damente três mil pessoas.

O evento tem como

objetivo reunir e integrar os

Acreditando
em você!

Cesar J unkes

Motociclistas não aprovaram a transferência para o' parque

adeptos de motos, além de

contribuir para fomentar o

turismo da região do Vale

do Itapocu, que está com os

hotéis lotados e movimen

tação elevada em restauran

tes e comércio. O vice-pre
sidente do Motogiro,
Volney Zonta, o Zontinha,
salienta que o evento deste
ano está transcorrendo bem
e informa que hoje haverá
urna apresentação surpresa
no período da tarde. Ques
tionado com relação ao pú
blico, ele acredita que o fato

de o encontro ter sido trans

ferido não irá prejudicar
porque as pessoas que gos-_
tam de motos vão conferir
o evento de qualquer forma.

Com opinião contrária,
o conselheiro do Moto Clu

be Limeira, no interio� de
São Paulo, Edson Zaros,
enfatiza que a não realização
do encontro dos motociclis

tas na praça central vai re

duzir emmuito amovimen

tação e o prestígio do pú
blico. "Esse era o ponto for
te deJaraguá do Sul. Por ser

cidade pequena, teria de con
tinuar sendo aqui na praça

porque assim atrai as pesso
às que circulam por aqui",
destaca. Há dez anos parti
cipando do evento

jaraguaense, o clube paulista
veio para o Município com

50 representantes. "Esse as
sunto deveria ser melhor

analisado com o secretário

de turismo porque trata-se
de um evento que movi

menta a cidade. As pessoas
que participam dessas ativi

dades não 'São marginais,
muito pelo contrário, são

empresários que investiram
muito nas maquinas e estão

fazendo compras na cida

de", frisa.
O capitão da PolíciaMi

litar, Amarildo de Assis

Alves, informa que o trânsi
to nas imediações da Praça
Ângelo Piazera vai fluirnor
malmente. "Só será aborda
do quem estiver atrapalhan
do a circulação dos carros

ou o sossego da comunida

de", assegura. (FABIANE

RIBAS)
-

Programação do encontro deste final de semana

A programação de hoje começa às 10

horas, com apresentação de grupo de

pagode, no Pavilhão C, em seguida, com
Marcos Shaw. No período da tarde, por
voltas das 14 horas, inicia o show de

WeeJing, com a equipe 3600 de Erechirrí,
do Rio Grande do Sul. A animação pros
segue com o Grupo Terapia Popular,
Banda Império e Banda Alta Rotação. Já
os bailes dos motociclistas, às 21 horas,

contará com a apresentação de Franciele

e Banda, Banda Mr. Jocker Shaw, de

Florianópolis, e BandaQuinta Estação, do
Rio Grande do Sul, todos no Pavilhão A.

Para estes três shows especificamente, será
cobrado R$ 5,00 de entrada. Amanhã, as
atividades' começam às 11 horas com o

Grupo de Terapia Popular,'Grupo de

Pagode Emoção e finaliza com o show

da dupla Sandro Luís e Clovis. (FR)

Canoístasvãoatuarno catarinensedevelocidade
]ARAGuA DO SUL - O

Clube de Canoagem Ken

tucky vai participar este final

.

de semana da terceira etapa
do Campeonato Catarinense

de Canoagem Velocidade,
que acontece na lagoa deBar
ra Velha, na cidade de Barra

Velha. A prova terá início às

14 horas. A Fe�esc (Federa
ção de Canoagem doEstado
de SantaCatarina),promotora
do evento, tem expectativa de
envolver todos os cin-'

co clubes associados, soman
do urn total de aproximada
mente 40 atletas,

Numa ótima fase, o Ou

be Kentucky vai com a força
máxima, segundo o �einador
de canoagem Velocidade,
Maicon Pereira e também a

federação. Na oportunidade,
também será observado os

melhores atletas para serem

convocados para representar
o Estado de Santa Catarina na

Copa Brasil, que está progra-

mada para acontecer em

Florianópolis, entre os dias 1q
e 12 de outubro. No ano pas
sado,o clube jaraguaense ficou
com o terceiro lugar no geral.

Os destaques do Ken

tuckyna terceira etapa sãoLuiz
'Leíthpldt (13/14 anos),
'OíC?ge�ef;�oos (15/16 anos),
Jose �e�bert Freitas (17/18
anos),Maison Pereira (19/28
anos),AdilsonPommerening
(acima de 29 anos) e Maira

dos Santos no feminino. (FR)
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IAMISTOSOS: SERÃO REALIZADOS TRÊS JOGOS (FUTSAL, VÔLEI E BOCHA) PARA REGISTRAR A DATA

Ginásio de Massaranduba será
inaugurado. amanhã pelamanhã

. MAsSARANDUBA - De

pois de quase um ano em re

formas, o Ginásio Polies

portivo Alfredo Jacobowski
seráinaugurado amanhã, apro
veitando amovimentação das
festividades do Dia da Pátria.
Às 9 horas estáprevista a reali
zação do desfile cívico e, em

seguida, a solenidade de que
marça a reabertura do ginásio.
O nome da estrutura é uma

homenagem a Alfredo

Jacobowski, responsável pela
fundação do Cruzeiro Espor
te Clube e por estar sempre
ligado às questões esportivas,
como um incentivador. Após
a homenagem à família de

Jacobowski, seráéfetuadauma
partida de futsal, 'entre os jo
gadores deMassaranduba e o

time daMalwee, por volta das
10mO.

Quadra de esportes foi ampliada para tamanho oficial

A coordenadora do De

partamentoMunicipal de Es
portes, Miriane Jacobowski,
destaca que a nova estrutura

recebeu diversas melhorias,
como reforma na parte elé
trica, foram instalados cercade

24refletores,instalados 13 ba
nheiros, quatro vestiários, foi

.'

feitauma sala de coordenação,
uma para árbitros, além de re
formas no bar, nas canchas de
bocha e bolão, pintura e

lixamento da quadra, que foi

ampliada para encaixar-se ao

tamanho oficial.

Amanhã, no período da

tarde,porvolta das 15mO, será

realizado um jogo amistoso
de vôlei entre atletas de
Massaranduba e a equipe BIu
Vôlei, de Blumenau. Às 17

horas será a vez do amistoso
entre as equipes de bocha As
Dinâmicas e EquipeLeque.

- Agora que podemos
contar com o ginásio, vamos
organizar campeonatos para
integrar a comunidade e atrair

pessoas de outras cidades. As

crianças que treinam nas

escolinhas poderão voltar a

treinar nas quadras, que éo lu
gar apropriado -, diz
Miriane. As pessoas interes
sadas em participar do

Campeonato Municipal de
Futsal Adulto podem efe-

.

tuar as inscrições para a com

petição, previstapara iniciar
no dia 20 de setembro.
(FABIANE RIBAS)
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Próx,imos jogos do Brasileiro

Corinthians x Fortaleza

Grêmio x Bahia

Santos x Criciúma

NOTA

Atlético-PR x Cruzeiro

Vitória x Flamengo

Vasco x Fluminense

Goiás x Internacional

Figueirense x São Paulo

Atlético-MG x Ponte Preta

Paysandu x São Caetano

Guarani x Juventude

Paraná x Coritiba

14/9

12° Vitória 40 7
13° Paraná 39 6
14° Fi eirense 38 8
15° Goiás 37 1
16° Atlético-PR 36 6
17° Pa san u 36 9
18° Vasco 36 9
19° Ponte Preta 31 1

BELEZA É NADA SEM COnT8000
SORTE QUE NÓS UNIMOS OS DOIS PARA VOCÊ!

conT80DO
só ° CORREIO DO POVO tem!

CORREIO DO POVO

PARA ANUNCIAR E ASSINAR:371 1·919comerclal@Jornalcorrelodopovo.com.br .

CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO EM JOINVILLE
O EstádioMunicipal deJoinville, obra de responsab
da Prefeitura local com apoio dos clubes da cidade,
o Joinville, começou a ser construído ontem. As má
foram acionadas assim que o prefeito Marco Teb

representantes da Engepasa Infra-estrutura, em

vencedora da concorrência, assinaram o contrato

liberada a ordem de serviço no valor de R$ 20,9
. O estádio terá capacidade para 15 mil pessoas. O

estádio será o mais moderno de Santa Catarina e cun

as exigências do Estatuto do Torcedor.

Sua segurança depende de voe

CONSEG

É uma entidade sem fins lucrativos, formada por pessoas
moram, estudam ou trabalham na mesma comunidade e

,

juntas realizam atividades no combate às causas da violê
e da criminalidade. O CONSEG promove a aproximação
integração entre polícia e população, desenvolve

campanhas educativas, planejando ações em conjunto
encaminhando denúncias.

Os bairros o�de o CONSEG atua são: Barra do Rio Cerro I
Rau e Estrada Nova/ Rio Cerro 11/ Santa Luzia/ Ilha

Figueira/ Amizade/ Jaraguá Esquerdo/ Vieiras e Centená
Vila Lenzi, Nova Brasília, Água Verde e Chico de Paula.

-Moradores que tenham interesse
em contribuir para a redução
da violência e da criminalidade
em seu bairro

Com quem falar

Informe-se com quem falar
no seu bairro através:
Adilson (Polícia Civil) 9962-2739
Jaraguá do Sul

coraçõo�volunlário
'T'odó mundó tem. Sójalta começar a aeír.
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