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Jaraguá em Dança prioriza o

desenvolvimento dos bàilarinos

Divulgação

O lançamento do 9° Jaraguá em Dança, na noite de quinta-feira, teve a participação do grupo Cena 11, de
Florianópolis, que mostrou para à platéia inovações técnicas e de linguagem para o mundo da dança. Página 7

Governo elabora projeto para
criar sistema único de ensino

Profissionais da educação reuniram-se para discutir a municipalização do ensino nas escolas da microregião. Página 7

Rede Feminina de Combate ao

Câncer realiza campanha para
adquirir perucas grisalhas para
as- mulheres que passam por
tratamento de câncer. Atualmente
entidade só dispõe de perucas nas

cores naturais. Página 9

,Sindicalistas de JS
recebem homenagem

Ana Roeder, Idinei Petry e

Rosane Sasse foram indicadas a

receber o prêmio Antonieta de

Barros. A homenagem acontece na

segunda-feira, na Assembléia

Legislativa.
PÁGINA 9

Cattrinensedevelocidade
Piloto jaraguaense Douglas

Bago não participa da nona etapa
do campeonato estadual de
automobilismo na terra que
acontece este fim, de semana em

Joinville..
PÁGINA 12

Unerj Mix atraiu mais

de dois mil estudantes

concluintes de JS
PÁGINA 8

Prefeitura entrega-obras
doProjetoNossaCasa
no bairro loão Pessoa

PÁGINA 6

CEI dos Hospitais
agora tem apoio ... '4'fk,

d dmini chegárarn a,
os a mlru�olta do uso de '\1,

.edicinais. (MARIA
rD"': E MOARES)

fAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A Informática na

Educação (Hoje!)

A ,utÜizaçao de novas tecnologias configuram uma ne

cessidâde na educação de man�i*� tãqi����tg�;t1td,q6an:to é
nó processamento fora do âmblt��s�,?�a.t:,Pôr6�'º ênsÍnp;'
da utilização do recurso eleia-s(t�$p'üt��9�):, jaoüãb é. ri1ai�::,
fundamental, o a�uno já exerCt<���:f����rq:S:':�qit�f:�,��:

'

zes, colabora em casa, determi#andQ�;-a<o�'�-pâis' :ÇÇ>�ç>'inie:, . "

,lhor utilizá-h O que hoje se ����'��Sl(���{Íl\��tsi�d)��:cle\, :i\�
utilização, de maneira criativa�f'(6stitiluíaht�""p(jr'Éántó' o' •

:

__--'-"--�------'-_------------;-,._.,.__;_,_�,__,,_..=_fi'"_"'_-----------__I

',' professor necessita pão só rec8���,�êi;�9>q:�8�,çto!�6�p����',' :}j ,

I

dor em suas práticas como bás'i{66);p:��<F?�;ç�'P�t.; qu;�,eit;)�; ,_
: :

verdadeiramente, uma rica fer��n:t�9;�-��l?�tyy�L�> ,;" \'� ,

'

Já houve tempos em que d ��d:ucáSJ;91:'-Ma�i{es:dLV�,:Jifrl:,
certo repúdio quanto a utilizaçid�do ��mp�údÓr, talvez
até por não conferir a este o devido valor, subestimando-o
como recurso pedagógico; Hoje no entanto ele tem se

mobilizado frente a um desafio maior: utilizar o computa
dor da maneira correta, perceber qlle' rias,mãos do aluno

ele é desvendando facilmente c(el�s�Bcàin horas "navegan-
, (.. , -,' .' _"

'
,

do") e que inúmeros recursos: estão 'disponíveis, na hora
de fazer uma pesquisa por exemplo.

Em nossa escola' eI.E. Jangada) temos a informática

aplicada não só nas aulas paralelas (desde o Jardim I) m�s '

como o apoio ao professor, a�tâldri6l� pais'. 'Attavésdo
I

Portal Educacional tornou-se possível uma integração di-

,

ária família/escola, além de uma vasta gama de possibili
dades de atendimento com professores ou profissionais de

áreas específicas (psicóloga, nutricionista, ...)
"Surpreender é necessário para despertar o interesse,

"comentam os professores. Realmente é cada vez mais in
tensa a concorrência da mídia e de, toda a motivação áudio

visual recebida fora da escola. Se os professores não esti

verem atentos a este fato com certeza não promoverão
uma educação atualizada e motivadora.

Bem, sabemos que não basta levar os alunos ao labora

tÓrio de informática e pedir que digitem textos ou ainda

dar um endereço para pesquisa, isto ele faz com maior ve

locidade do que imaginamos. Temos oferecido aos nossos

alunos muito mais do que isso através do Portal Educaci

onal. São jogos, oficinas de textos, concursos,

nutricionistas, professores on-line, Atlas, enfim, ferramen
tas que viabilizam a construção do conhecimento através

,

de situações diferentes mas de real aprendizado. Tanto se

tem falado sobre uma educação motivadora, reflexiva e

crítica portanto entendemos como cabível o seguinte de
safio, dirigido aos educador�s das diversas instituições de '

",
�

-
0." ,

ensino, pais e alunos: ' ", O"� :

A tecnologia na área da inforrhátié'a foi deseri�dlv.idà
para o nosso deleite, cabe a nós ,6i,se\!l domínio: Invi�tá;:
insista, procure, você vai se sUi:piêêild�i e perceber qG'e.6":
computador quando bem J.ltilizi.d6',éaj�9àgogicament�:riç$'}

"0-'

. /'

t:

Tr!ste. lerPptilliça
.

r�
,

'

' '

,

O

,,::' '. .'
, mais baixas, os pobres.

Apesar da aparente

indiferjça em relação ao ato terroris
de 11 de setembro de 2001,
mundo continua acompanh
do os desdobramentos da açã'
que abalou o mundo e, em

pecial, os americanos dos E

tados Unidos. A mais podem
economia do mundo mostro

que o lema é "dente por dent'
olho por olho" e, por conta di

so, arrasou o Iraque, provoc
do um período de mais violê

cia, com a aprovação da com

nidade internacional, que te

por hábito não interferir nas d

cisões bélicas e econômicas d

,Na quinta-feira última e dia
11 de setembro) completou dois
anos do atentado às torres gê
meas, em Nova Iorque. O fato,
que acarretou amorte de milha

res de pessoas e deixou perple
:co o resto do mundo ocidental,
ainda hoje repercute em todo o

mundo, em alguns lugares com
mais intensidade do que em ou-

"esquecimento
"

em relação a.

tragédia
americana

representa,
por sua vez, a

banalizaçãoda
oiolência., ,como

tros.

Aqui na região, certamente
pela distância geográfica ,e tam

bém cultural, o dia 11 de setern-

. .

se as coisas ruins

acontecessem

apenas longe, com
outraspessoas j

bro passou corno apenas mais

um dia ensolarado de primave
ra. Nenhum comentário na im

prensa, nenhuma manifestação,
acontecem bem longe, que pos
sam ser vistos apenas através de

imagens da televisão.

O "esquecimento" em rela

ção a tragédia americana repre
senta, por sua vez, a banalização
da violência., como se as coisas

ruins acontecessem apenas lon

ge, com outras pessoas, em ou

tros proses e nessa banalização
da violência o Brasil é um país
campeão, haja vista as diárias

demonstrações de desre:sl?e�to
para coma vida do serhumano,
.especialmente os das classes

'governo norte-americano.
,

Sem dúvida, a destruição d

torres gêmeas em Nova.Iorqi
demonstrou que nem a mai

potência do mundo oferece s

gurança ao seu povo e que e

qualquer parte do plane
estamos sujeitos a sermos ví

mas do extremismo de fanático� J

políticos, que reagem á violê
cia promovendo mais e mais

olência, provocando a terrív

.sensação de insegurança ql1e
to prejudica o desenvolviment
dos povos e das nações.

que resgatasse amesma emoção
generalizada de quando as tor

res desabaram devido a ação ter-
rorista de extremistas contrári

os à política dos norte-arnerica-

nos.

Passado o choque inicial, ao
que parece, a tragédia já não tem
mais a mesma importância. Afi
nal, já passaramdois�os e, nes

teperíodo, outras tragédias acon-
, teceram e a sociedade, de um

modo geral, adora estar atuali

zada no que se refer� a fatos trá
,',gicos, ,desde que é claro, que'
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o presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do
Sul, Carione Pavanello,(pFL) entre as tantas inovações
decorrentes de seumandato anunciamais uma novidade.

Trata-se de criação da Câmara de Vereadores mirim,
voltada exclusivamente para estudantes do ensino

fundamental e que deverá ser implantada em breve. A

intenção, de acordo com o próprio Pavanello, é envolver
agarotacla nas discussões políticas da cidade e estimular

a cidadania. Na avaliação de Pavanello, o envolvimento
dos adolescentes nas práticas públicas certamente vai

garantir um melhor desempenho dos atuais e futuros

políticos de Jaraguá do Sul.

POSSE
O presidente da Acijs,. (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul) Paulo Mattos integra o

Conselho Estadual de Desenvolvimento do Estado
de Santa Catarina. Mattos representa a 24° Secretaria,
de Desenvolvimento Regional, pólo de Jaraguá do

Sul e foi empossado na segunda-feira desta semana.

O Conselho tem por finalidade contribuir com idéias
e sugestões para o desenvolvimento de Santa Catarina.

ENTRE ASPAS _

"Não tenho nada a esconder". A afi rmação é
do administrador do Hospital Jaraguá, Hilário

Dallmann, ao receber os vereadores que integram
a CEI dos Hospitais, na quinta-feira à tarde.

CORREIODOPOVO 3.POLÍTICA
redacao@jomalcorreiodopovo.com.br

IENTENDIMENTO: VEREADORES E ADMINISTRADORES DOS HOSPITAIS CHEGAM A UM CONSENSO

Integrantesda CEI recebem
da classe hospitalar

•

apoio
]ARAGUÁ DO Stn, -

Depois de uma série de

desentendimentos, fi
nalmente os integrantes
da CEI ( Comissão Es

pecial de Inquérito)
conseguiram a aprova
ção dos diretores dos

Hospitais Jaraguá e São

José para a continuida
de dos trabalhos, que
visam investigar as pos
síveis irregularidades
existentes nas duas uni

dades hospitalares de

Jaraguá do Sul. Na tar

de da quinta-feira des

ta semana, vereadores
da CEI reuniram-se
com a diretoria dos dois

hospitais. "Estamos

aqui para aparar as ares-

8 ANOS EM SOLUÇÕES
ELÉTRICA'S INDUSTRIAIS

INSTALAÇÓES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS

MONTAGENS DE
PÀINÉIS 'ELÉTRICOS

SOLUÇÓES PARA
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Vereadores se reuniram com diretores dos dois hospitais

tas e explicar que nos

sa intenção é colabo

rar", desculpou-se o

vereador Lio Tirone

(PSDB) ao explicai o,
motivo da visita ao di

retor administrativo do

Hospital,' J araguá,
Hilário Dallmann. O

mesmo discurso foi fei

to na reunião com a ad

ministradora do Hospi
tal e Maternidade São

José, Irmã Jacira Maria

dos Santos. Ambos

afirmaram que apro
vam a CEI e inclusive

contam com os resulta

dos da investigação
para poderem, a partir
daí, resolveram os pro
blemas crônicos en-

, frentados pelos hospi
tais.

O administrador do

Hospital Jaraguá fez

questão de mostrar to

dos os dados eexpücar
os motivos das dificul

dades: "30% das

internações são de pa
cientes que residem

nos municípios da

microrregião e 50% do

atendimento é reserva

do ao SUS", argumen
ta Dallmann. Segundo
ele, a dívida atual do,

Hospital é de R$ 2,4

.T�.Ç,n2
Teclla Eletrolndustrlal Ltda.

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

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

milhões para a Caixa

Econômica Federal e

mais R$ 1,8 milhão é

para pessoas físicas.

Somente de juros men
sais, o Hospital paga
cerca de R$ 67 mil.

Além da questão finan
ceira, Dallmann cita

ainda a necessidade de

ampliação do número
de leitos, (atualmente
são 137 ), cre

denciamento para aten

dimento de urgência e

emergência, ampliação
do ambulatório e soli

cita ainda intervenção
da classe política para
aprovação de projeto
que já está em Brasília,
no Ministério da Saú

de, no valor de R$ 15

milhões, que seriam

usados para todas as

obras necessárias, atu
almente.

A irmã Jacira, que
administra o Hospital e
Maternidade São José
desde 1999, afirmou
que, apesar da mágoa
devido ao fato de ter

sabido através da im

pre�sa sobre a realiza

ção da CEI, concorda
plenamente com a in

vestigação e adianta

que fará o possível para

ajudar no quer for pos
sível. "Quando eu che

guei aqui não tínhamos
crédito para nada e se

ainda hoje o Hospital
não tem equilíbrio fi

nanceiro é devido ao

SUS", alega a Irmã. Se

gundo ela, dos 100 lei

tos disponíveis, 60% é

reservado ao Sistema

Único de Saúde. "O

que o SUS paga não

cobre nem a medica

ção. Temos dois paci
entes que vão nos dar

um prejuízo de' R$ 20

mil", exemplifica a

Irmã Jacira.
Atualmente a dívida

do Hospital ,e Materni
dade São José de apro
ximadamente R$ 5 mi

lhões. Na avaliação da

Irmã Jacira, o atendi
mento do Pronto Socor
ro também gera prejuí
zos. "As pessoas aqui em
Jaraguá do Sul procuram
o médico sem necessida

de". Da mesma opinião
partilham os integrantes
da diretoria que esta

vam presentes à reunião

e também alguns verea

dores, que chegaram a

sugerir a volta do uso de

chás medicinais. (MARIA
HELENA DE MOARES)
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I INICIATIVA: CEF ESTA FAZENDO INSCRiÇÕES DOS COMERCIANTES INTERESSADOS EM PARCERIA

Caixa buscadeem

correspondentes
novos

bancários
cialização de gêneros ali- - 0104. Serão considerados

,

}ARAGuA DO SUL -

Desde o dia 10 até o dia

18 a Caixa Econômica Fe

deral estará fazendo as ins

crições para a contratação
de novos correspondentes
bancários do programa
Caixa Aqui. Serão contra
tados mais '2.250 estabe

lecimentos comerciaisain
da este ano. O objetivo da

ação é levar atendimento
bancário às populações
carentes que moram nas

periferias das grandes e

médias cidades brasileiras.
Em Jaraguá do Sul, se

rão três estabelecimentos

credenciados até o final
do ano, com prioridade
para os Bairros Barra do
Rio Cerro, Ilha da Figuei
ra e Nereu Ramos. Pode
rão participar apenas es

tabelecimentos comerciais

que atuem na comer-

mentícios, supermerca
dos, mini-mercados, mer
cearias similares. Esta es

tratégia foi definida' com
base na experiência dos

correspondentes bancári

os já em funcionamento e

devido à proximidade e

conveniência desses esta

belecimentos com o pú
blico que tem acesso aos

benefícios do governo fe

deral.

Para participar, o em

presário deve manifestar

seus interesse pormeio do
site www.caixa.gov.br ou
na agência da Caixa, onde
contará com a orientação
do gerente pe relaciona

mento empresarial. As in
formações sobre a sele

ção e a contratação esta

rão disponiveis na internet

ou pelo telefone 0800-56-

EFORMA RIBUTÁRIA
Inicia-se hoje uma coluna que buscará esclarecer do

que trata, efetivamente, a "Reforma Tributária", bem
como comparar o sistema tributário atual com o que se

pretende montar a partir da reforma.
Para começar a tratar do assunto é preciso esclare

cer qual a abrangência da Reforma Tributária que está
sendo promovida pelo atual governo. Trata-se de uma

Proposta de Emenda Constitucional (PEC nO 41/2003)
que visa alterar o Sistema Constitucional Tributário. A,
Constituição Federal, que é a lei máxima do país, à
qual todas as outras devem se subordinar, cuida de uma

vastíssima quantidade de assuntos, dentre os quals está
estruturada a espinha dorsal do Direito Tributário. Os
estudiosos afirmam que "no poder de tributar está o po
der de destruir"; por isso é de extrema importância que
a Lei Máxima proteja o cidadão/contribuinte da força
descomunal do Estado. A proposta de emenda atualmente
em tramitação na Câmara dos Deputados busca exata"
mente modificar o texto da Constituição Federal, alte
rando diversas disposições constltuclonals em 'matéria
tributária. Editar leis complementares e ordinárias cor

rigindo e adequando o sistema tributário seria suficien
te para resolver todos os problemas da tributação no B ra

sil, porém, novamente, o governo federal,
desconsiderando a vocação de permanência da Consti

tuição Federal, decidiu modifica-Ia.

Superada essa questão inicial, deve-se questionar a

razão para proceder-se a uma Reforma Tributária. A
reforma é necessária porque a carga tributária brasilei
ra é elevada demais, a tributação ,onera sobremanei ra a

produção e o consumo, a legislação tributária é excessi
vamente complexa, e a população não vê resultados, mes
mo pagando uma quantidade absurda de impostos, ta-/

xas, contribuições sociais, contribuições de intervenção
no domínio ec-onômico, etc. Parapiorar a situa ão, cons-

os crítérios: ser estabeleci

merito que comercialize

gêneros alimentícios e não

pOSSUIr restrições no!
CADIN CCF no ato da

contratação.
o processo de ,seleção

será composto por três

etapas: a primeira será a

inscrição do estabeleci

mento; a segunda prevê a

apuração das informações
recebidas; e; por fim, a

visita do gererite aos esta"
belecimentos previamen
te selecionados para ava

liar as condições de funci

onamento.

O programa Caixa

Aqui foi lançado em mar

,ço de 2000 nas Unidades

Lotéricas da Caixa em

todo o país para ofere

cer serviços bancários à

população. Em 2002, teve

seu foco ampliado, pas
sando a funcionar em es

tabelecimentos comerci

ais credenciados para re

alizar o pagamento dos

benefícios sociais do go
verno federal, recebimen
to de contas e realizarsa

ques e depósitos. Na

época, foram contrata

dos 2.108 estabelecimen

tos comerciais nos me

nores municípios que
não possuíam agências
da Caixa ou Unidades

Lotéricas. Com a ação, a
Caixa foi a primeira ins

tituição financeira a estar

presente em todos os

5.561 municípios brasi

leiros, proporcionando
comodidade á popula
ção e desenvolvimento às

pequenas cidades com

operações em tempo
real.

tata-se que a tributação retira a poupança das pessoas e

das empresas, e entrega o dinheiro aos financiadores da
dívida pública. Os números provam o que retórica algu
ma pode esconder: a carga tributária teve, entre 2001 e

2002, um aumento real de 7,51 %, enquanto o PIB (Pro
duto Interno Bruto = soma de todas as riquezas produzi
das no país durante o ano) no mesmo período aumentou

somente,I,52%. No ano passado foi registrada a excessi
va carga tributária de 36,45% do PIB, e as melhores
estimativas prevêem que, após a reforma, a carga tribu
tária ultrapasse a casa dos 40% do PIB. Ainda vale
lembrar que a carga tributária brasileira incide com

maior força sobre o trabalho, depois sobre o consumo e

sobre o capital; a tendência mundial é exatamente in

,versa!
Vistos alguns dos inúmeros problemas que afetam o'

sistema tributário brasileiro, deve ser analisado 6 con

teúdo da proposta de reforma, que, aliás, já tramita no

,
congresso em termos muito diferentes do que foi inicial
mente proposto pelo governo atual.

A reforma proposta pelo governo está fincada, basi
camente, em um tripé, composto (1) da modificação do
ICMS (uniformização da legislação, fixação de número
e percentual das alíquotas, vedação de concessão de in
centivos fiscais, aumento das hipóteses de incidência);
prorroqação/eternização da CP M F (atualmente, a vigên
cia da CPMF vai até dezembro de 2004, ano em que a

alíquota seria de 0,08%; pelo texto, atual); e prórroqa
ção da DRU - desvinculação das receitas da União (me

canismo, introduzidó pela EC nO 27, que determina a

desvinculação de órgão, fundo ou despesa, de 20% da

arrecadação de impostos e contribuições sociais da
União). Existem, ainda, muitas outras modlflcàções, que
serão, a partir da próxima coluna, analisadas mais
detalhadamente.

INFORME
BADESC
O Badesc ( Banco de Desenvolvimento do Estado de
Santa Catatina) �stará liberando aproximadamente R$ 4

milhões para a região do Vale do Itapocu. Segundo a

secretária de Estado deDesenvolvimento Regional, Niura
Demarchi dos Santos, R% 500mil serão liberados através
de convênio entre o Badesc e a Acrevi - Agência de

Crédito do Vale do Itapocu - com o objetivo de

fomentarmicro e pequenos empreendimentos.O restante

( R$ 3,5 milhões) será repassado para a Prefeitura de

Jaraguá do Sul, que vai usar o dinheiro para o Programa
de Pavimentação Comunitária.

LIMINAR
O desembargador federal Edgard Lippmann Júnior,
do Tribunal Regional Fderal da 40 Região, suspendeu
semana passada a liminar que obrigava a Telesc Brasil

Telecom a incluir em todas as contas telefônicas dos

usuários de telefonia fixa de Santa Catarina informações
detalhadas sobre pulsos e minutos utilizados a título de

ligações locais para telefones fixos, com discriminação
de data, horário, duração da ligação e n�ero do telefone

chamado,inclusive com relação aos pulsos gratuitos
incluídos na franquia. A questão foi reexaminada pelo
desembargador que, no início de agosto, havia julgado
em sentido contrário a questão e conformado a liminar

I
,

concedida pela Vara Federal de Jaraguá do .Sul, que

obrigava a empresa a fazer o detalhamento das contas,
,

, Lippmann reconsiderou seu despacho baseado em

decisão do Superior Tribunal de Justiça contrária à

concessão de liminaresobrigando empresas a cumprir
ordem imediatas que .possam colocar em risco o

equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviço
público. Para o desembargador, a' reconsideração
"objetiva respeitar as decisões das instâncias superiores,
além de evitar induzir as partes em insegurança jurídica"
Assim, a Telesc Brasil Telecom fica desobrigada de

detalhar as contas telefô.nicas até que seja decidido o

recurso no 1RF ou julgado O mérito da ação na ptimeira
instância.

Cotação de ontem
Compra
2.8951
2.9400

2,8500

Venda

2.8959
3.0200
2.9700

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO
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O núcleo das Instaladoras da Acijs está oferecendo, na

Terça-feira, dia 16, a palestra "Interruptores Individuais
Residuais DR's. O palestrante é o engenheiro eletricista
da Weg Acionamentos, Paulo Rogério Braz, mestre na

área de comando e proteção. Destinado a profissionais
das áreas de manutenção industrial, de revendas de

materiais elétricos, montadores de painéis e instaladores

elétricos. Marcado para às 19:30 hs, no Cejas, o evento

é aberto a todos os interessados.

BINGO
O Clube de Mães da Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae) realiza hoje no salão evangélico
da Igreja de Guararnirim um bingo, a, partir das 14

horas. O valor do cartão é de R$ 3,00.

ABRH
Dia 17 de setembro acontece a Reunião de Trabalho

da Associação Brasileira de Recursos Humanos �

ABRH de Jaraguá do Sul. O encontro acontece na sala

de reuniões Ilse Kohlbach, no Centro Empresarial de
jaraguá do Sul., O tema discutido será Perfil

Profissiográfico Previdenciário - PPP, com a

participação do engenheiro de trabalho, Gilberto

Henrique FauseI. No dia 30 acontece a assembléia para
eleição da diretoria da entidade. A presença pode ser

confirmada pelo telefone 370-1862, com Renilda a

tarde.

HOSPITAL JARAGUÁ
A Comissão I�terna de Prevenção de Acidentes - CIPA
- do Hospital e Maternidade Jàragui do Sul promove
entre os dias 15 e 19 a SIPAT 2003 (Semana Interna de

Prevenção de Acidentes). Este an� o evento estará

voltado, além do caráter tradicional, à preservação do

meio ambiente. Segundo a presidente da CIPA, Hilda
Bastos, as palestras vão estarmais focadas à importância
da reciclagem e aos cuidados no manuseio do lixo

hospitalar.

ADVOGADO(A)
Escritório de Advocacia de porte está selecionando

Advogado(a) para atuar na área Trabalhista Empre
sarial, em fase de expansão. "

Requisitos: estar escrito(a) na OAB como Advogado(a),
residir em Jaraquá do Sul e ter conhécimetos de Di
reito do Trabalho.
Enviar curriculum vitae com pretensões para Caixa
Postal 1370.

'

89251-470 - Jaraguá do Sul - SC.

CQ.!S§j�À noite, deixe
jeito imprevisível
surpreenda quem

��wJ�ii- pink e creme.

Câncer - A sua noite

será tranqüila. Na
udo estará do
,ê quer. Cor:
vinho.

onces de

GERAL CORREIODOPOVOS
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IAMBIENTE: REGIÃO DE GROTA FUNDA E MANSO ESTÁ ABANDONADA SEGUNDO INFORMAÇÕES DE VEREADOR

Vereador pede atenção
>

da Serra, do Mar"

a região
\

]ARAGuA DO SUL - O

Vereador Paulo Floriani

(PP) fez uma indicação
esta semana ao prefeito
municipal solicitando que
o poder público faça
maior fiscalização na re

gião' do Manso e da
Grata Funda. De acor

do com o vereador essa

fiscalização teria como

finalidade tornar a área,
que é de preservação per
manente, melhor contro

lada. "Hoje existem cer

ca de 100 chácaras e se

ria necessário verificar se
existe cuidado com o

meio ambiente, princi
palmente no que diz res

peito a esgoto sanitário

e controle da caça", ex
plica. Segundo Floriani,
deveria ser, exigido que
todas as propriedades ti
vessem sumidouros, para
a preservação das águas
dos riachos, bem como

as cabeceiras dos rios.

"O Samae está estudan
do ainda a possibilida
de de captar a água da

quela região, por gravi
dade, para atender o mu

nicípio, por isso é impor
tante manter a qualidade
da água", destaca

Floriani. O direto� do

Samae, Nelson Klitzke,
concorda que há este es

tudo, mas que o Rio

Itapocu ainda tem con

dições de atender a de

manda. "Com relação a

qualidade da água, não
há dúvidas que o. que
vem da Serra do Mar é

de qualidade superior ao

Escolas abandonadas no interior do Manso estão sendo depredadas

do Rio Itapocu, que já
sofre com uma série de

agressões poluentes. Mas
a população de Santa

Luzia, Manso e Grata

Funda são atendidas com
um sistema independen
te de água, são cerca de

550 ligações", informa o

diretor.
O vereador destàca

que a Serra do município
tem altitude praticamen
te do nível da cidade de

Campo Alegre, cerca de
mil metros de altitude, e

que há possibilidade de
fazer investimentos no

eco turismo. "Lá estão

localizadas as serras do

Boi, do Itapocuzinho, do
Torno e Serra Chata que
fazem parte da Serra do
Mar. Mesmo com o ad
vento da energia elétrica,
os moradores acabaram
saindo da região, ficando
apenas os supostos turis-

aia da rotina e

hecer lugares e
rentes.Amarem

a. ronco, preto e azul.
Virgem-O período da

, ideal paro
suas esperanças
Cor.Vermelho,
nco.

ostras indicam que

para expressaras
ocadas.Cor.

�e._.
Escorpião - Clima

te a dois. O desejo
rtilhor' a sua vida
alta. Cor:

e e vermelho.

tas que fazem uso da ser

ra para caçar", indigna
se. Há algumas décadas
tinha-se o costume de re

alizar eventos voltados à

caça, como A Festa dos

Caçadores. "Com a

proibição da caça e o

controle através da Pólf
cia Ambiental, a festa não
acontece mais, mas a caça
ainda é feita, de forma

clandestina" conta Flo

riani.

Segundo o vereador

hoje está se perdendo o

controle sobre a região,
outro exemplo são as

duas escolas desativadas,
que poderia receber ou

tra destinação. "No lugar
disso, está sendo cada

vez mais depredada e

abandonada com o lixo

tomando conta", diz
Floriani. A prefeitura
municipal através da se

cretaria de gestão, res-

ponsável pelo patrimônio
do executivo informou

que as casas que perten
ciam ao estado foram

repassadas para o muni

cípio. "Depois, da

desativação da escola, al

gumas estão em proces
so de transferência para
o poder público e serão

reformadas para serem

utilizadas de acordo com

a necessidade da comu

nidade. Das outras duas

unidades que ainda estão

fechadas uma é de pro
priedade da prefeitura e

, será utilizada pelo depar
tamento de meio ambi
ente e a outra pertence a

senhora Marilene Maros

Hanstschet que está em

vias de doação do imó

vel à prefeitura", argu
menta o gerente de RH

e patr imôn io, José
Dalmarco Filho. (CELlCE
GIRARDI)

-Na vida a dois,
estimulara
de ea

ncoeazuL

o momento

,
dodequem

qm!#�o papo em
dib.C-;r.'\íí�l!fo,marrom e azúL
Peixes-No campo

I, saia da rotina:
rodarmuito
ama. Cor:
arelo e vermelho.
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IHABITAÇÃO: PREFEITURA ENTREGA 42 CASAS NO JOÃO PESSOA PARA FAMíLIAS DE BAIXA RENDA

Prefeitura entrega hoje mais
42 casas no Itapocuzinho II

JARAGuA DO SUL -

(

Prefeitura de Jaraguá do

Sul viabiliza hoje a entre

ga de mais 42 casas para
o loteamento Itapocu
zinho II, no bairro João
Pessoa; às 15 horas. As
'unidades habitacionais

possuem 36 m2 - sala e

cozinha conjugadas, ba
nheiro e dois dormitóri
os e integram o Progra
ma Nossa Casa, que é des
tinado preferencialmente a

famílias com renda men

sal de até cinco salários
mínimos.

-

De acordo com o en

genheiro da secretaria de

DesenvolvImento Social e

Habitação, Afonso Pia
zera Neto, estas constru

'ções receberam um inves

timento total de R$ 630

mil em Recursos do Fun

do Rotativo Habitacional.

Arquivo
As 42 casas de 36m2 integram o Programa Nossa Casa

o custo de cada imóvel é

de R$ 15 mil, com des

conto oferecido pela pre
feitura de 25% deste va-

<'

lar, o que corresponde ao

preço do terreno. "Nós

construímos, mas a

comercialização fica por
conta da Caixa Econôrni-

ca Federal", informa

Piazera, explicando que a

instituição bancária assina

tom os beneficiados do

programa um contrato in

dividual de financiamento
a ser pago em até 15 anos.

Piazera destaca que
com estas habitações, a

prefeitura totalizará, em
pouco mais de dois anos

e meio, a entrega de 343 '

unidades, das quais 102

efetuadas no Itapo
cuzinho II, onde outras 80

foram entregues na gestão
anterior. Ele acrescenta que
neste loteamento também
está em fase de conclusão

um centro municipal de
educação infantil. Com

inauguração prevista para
o mês de outubro, o

CMEI Itapocuzinho II

conta com 629,25 m2 e

recebeu um investimento

de R$ 288 mil em recur

sos municipais. ''Além dis

so, a comunidade ainda

deverá ganhar uma esco

la de ensino fundamental
a ser construída próximo
ao centro de educação
infantil", adianta o enge
nheiro.

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N° 24/2003-FMS

SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICI
PAL DE SAÚDE
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: Aquisição de Material

Odontológico.
TIPO: Menor Preço por LOTE.

REGIM ENTO: Lei Federal nO 8.666/93 e suas ai,

terações posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVE·' j

LOPES: Até as 16:00 horas do dia 30 de seternbn

LINHA - GARIBALDI
KMltintúário Jaraguá 84
OOJaraguádo Sul R$ t,60
12Jaraguá 84 X

23Frahke X

31São Pedro x

Franke São Pedro
R$ 2,10 R$ 2,70
R$ 1,60 R$ 2,10

x - R$ 1;60'
X x

-

de 2003, no Setor de Protocolo.da Prefeitura, sita

à Rua Walter Marquardt nO 1.111 - bairro: Barra

do Rio Molha.

ABERTURA DOS ENVELOPES: às 08:00 hora

do dia 01/�0/2003, na sala de reuniões.

INFORMAÇÕES: O Edital e esclarecimentos po·

derão ser obtidos no endereço acima, ou pelo fone

Oxx47-372-8058. ou via Internet no endereço:
wwwfsrsçuedosut.sc.çov.br:

'

'-'

Jaraguá do Sul (Se), 09 de setembro de 2003

IRINEU PASOLD

Prefeito Municipal
c
(

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÃ DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRE.TO N° 4.989/2003_
Reajusta a Tarifa do Serviço de
Transporte Coletivc,

O PREFEITO MUNICI PA� DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas

atril:>uiçóes, considerando o. custo apresentado e objetivando a melhoria
dos serviços prestados pela concessionária de transporte coletivo neste

Município,

DECRETA:
:
Art.1 ° Ficaautorizada atarifade R$1: ;60 (Hum real e sessenta centavos) a
ser cobradapelaVIAÇÃOCANARINHO LTDA., nos ônibus circulares que
perfazem ostraietos dentro do.perímetro urbano.

Art.2°�Fica autorizada a tarifa de R$ 2,00 (Go;$ reais) a ser cobrada pela
VIAÇAO CANARINHO tTDA., nos microônibus circulares denominados
"Rapidinho", que perfazem trajetos especiais e exclusivos dentro do
perímetro urbano.

Art.3° Aprova os valores das' tarifas· das linhas fNTER'DISTRITAIS,
fracionadas deacordo com os trajetos oetermínaoos na tabela anexa, que
éParte integrante deste Decreto.

Arf.4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,. com efeitos
apartirde 14 de setembro de 2003.

Jaraguá do Sul, 1Ode setembro de 2003.

LINHA - SANTA LUZIA
KMltinerário Santa- Luzia
23Jaraguá do Sul R$ 2,00

LINHA - ALTO DA SERRA
KMltinerário Alto da Serra
23Jaraguá do Sul R$ 2,00

LINHA - RIBEIRÃO GRANDE
KMltinerárJo Santo Antônio Ribeirão Grande do Norte
OOJaraguá do Sul R$ 1,60 R$ 2}O
13Santo AntQl:1io x R$ 1,60
23Ribeirão Grande do Norte - x x

LINHA - RIO DA LUZ
KMltinerário Rio da Luz

24Jaraguá do Sul R$ 2,00
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Desde a quinta-feira desta semana a

Scar - Sociedade Cultura Artística - está

participando, no Museu de Arte de

Santa Catarina, er:n Horianópolis, do
"Projeto Schwanke: Perspectiva das

Artes plásticas em

Santa Catarina ..

Nascido a partir da
iniciativa de 2002,
quando da

realização do Salão
Luiz Henrique
Schwanke, visitado
por mais de 10 mil

I

pessoas, a

Sociedade Cultura
Artística promove
agora outra

grande mostra de
artes plásticas. ,

Trata-se de uma

nova proposta
curatorial,
envolvendo 24

artistas

contemporâneos
catarinenses da
nova geração, que
expõem suas obras
ao lado das criações do joinvilense Luiz

Henrique Schwanke, considerado um

dos maiores nomes da arte brasileira no
'

século 20.

Schwanke, ao lado de Victor
Meirelles e Ivens Machado e um dos
três catarinenses citados no livro "Brasil
Século 20", editado pela Fundação
Bienal de São Paulo. Na mostra de

. Florianópolis serão mostrados
trabalhos do artista ainda inéditos em

Santa Catarina, apesar de produzidos
na década de 80 e início da década de
90. Na sala especial dedicada ao artista,
estarão desenhos de dorsos masculinos
da série shorts, desenhos eróticos, e

•
SÁBADO, 13 de setembro de 2003

totens com frutas plásticas seriadas.
Na área externa em frente ao Centro

Integrado de Cultura, será exposta por
dois dias a obra "Percurso de um

Círculo", que é a apropriação de um

carrossel infantil!
apresenta pelo
artista uma única
vez, em 1991,no
Parque Ecológico
do Cocó, em
Fortaleza, durante
a 2° Bienal
Internacional de
Esculturas
Efêmeras. Trata-se
de um trabalho
conceitual de
Schwanke.

Entre os

catarinenses da
nova geração estão
artistas que se

submeteram à

seleção do salão
realizado em 2002.
Predominam obras

conceituais, vídeos
e fotografias. Os

materiais são os mais diversos, de fios de
lâ e nylon. Há intervenções no ambiente

e na área urbana e diversos

questionamentos sócio-culturais. Obras

convencionais, como pintura e gravura
/ .

são representadas por apenas duas
artistas. Estão expondo suas obras os

-,

artistas Aline Dias, Ana Paula Pissato,
Bianca Scliar, Clara Fernandes, Elisa
Noronha, Franzoi, Ivane Carneiro, Jane
Bruggemann, Jorge Ferro, Júlia Amaral,
Letícia Cardoso, Lu Renata, Meg
Roussenq, Méri-Hélen,-Patrícia Caramelo,
Raquel Stolf, Regina Melim, Roberto
Freitas, Susana Salles, Tatiana Rosa, Tito,
Traplev, Vera Bagatoli e Zé Lacerda.

o

'5,
'"
'"

Vi
.8
o
u,

Obras de artistas contemporâneos da
nova geração ao lado de obras do

\

joinvilense Schwanke

u U.

Calçadão da Marechal, 401 - Centro - Jaraguá do Sul - SC - Fone: 47 273.5176/9124.0814
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Revelações surpreendentes
É o .que promete "Botes e Babados", escrito pelo
saudoso Jorge Laffond. Quem viu conta que o livro
traz, entre outros segredos, o nome dó jogador de
futebol com quem O' ator e humorista dizia ter um

. -;.

romance.

Violência
Márcio Garcia, preocupado com a crescente onda

de violência que assola o Rio de Janeiro, contratou
dois seguranças que o acompanham por toda

parte, inclusive nas gravações de \\Celebridades".'

Treinamento
A Bandeirantes diz que Luciana Liviero já gravou
alguns pi lotos do \\ H ora da Verdade" e estaria
sendo treinada para o caso de uma substituição
eventual de Márcia que, morando em Miami, seria
difícil continuar com o programa diário e ao vivo.
Só tempo dirá.

Revelação
E tem uma nova cantora de M PB que promete
sucesso. Trata-se de Maria Rita, filha de Elis

Regina e do maestro César Camargo Mariano. De
volta ao Brasil, depois de uma longa temporada nos

Estados Unidos, Maria Rita gravou seu primeiro
CD. Vale a pena conferir.

DNA
Ratinho está se vendo obrigado a cortar custos em

seu programa. Para evitar corte de pessoal, a

produção do "Proqrarna do Ratinho" decidiu
diminuir os exames de DNA. 'Cada exame custa ao

SBt entre R$ 1.500,00 a 2.000,00.

. Contrato renovado
A G lobo renovou o contrato de Xuxa que venceria
em dezembro. Contam as más línguas que foi

renovado, mas com valor inferior ao anterior.

Onze mil
Esta foi a quantidade de bombons distribuídos
durante a badalada festa de lançamento da

novela "Chocolate Com Pimenta". Além do elenco
da novela que estreou na segunda-feira, muita

gente famosa apareceu por lá. G iovanna Antonelli
foi uma atrizes mais festejadas; ela foi para dar o

maior apoio a Murilo Benício que interpreta o

Danilo na trama de Walcyr Carrasco.

JARAG UÁ DO SUL - RUA E'MÍLIO C. JOURDAN

SALA FILME/HORÁRIO

1
PIRATAS DO CARIBE
lShOO - 18hOO - 21hOO A

O GRILO FELIZ
lsh30 An

2 .

O DONO DA FESTA
C17hlS - 19h1S - 21hlS

A DUPLA EXPLOSIVA
A )lShlS - 17h30

3
CORRIDAS CLANDESTINAS
19h30 - 21h30 A

A-AVENTURfl/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMAIXY
F - RCJ').rj R - ROMANCE!P - RJUCIAL/De - OO::UMENTÁRIO

FILME/HORÁRIO

R

A LIGA EXTRAORDINÁRIA
13h30 - I5h40 - I7h45 - zonoc - 22h05

A

2 TRATAMENTO DE CHOQUE
I4hOO - I7h30 - I9hOO - 2Ih30

C

PIRATAS DO CARIBE
13h45 - I6h30 - I9hI5 - 22hOO

3 A

CAÇADO
13h30 - I6hOO - I8hOO - 20hOO - 2Ih50

4 A

5

ENCURRALADA (Sábado e domingo)
13h35 -15h30 - I7h30 - I9h30

(Segunda' à sexta)
13h35 - I5h30 - I7h30 - I9h30 - 2Ih40

s

DÉIXE-ME VIVER
2Ih40 (Sábado e domingo)

D

6

PROCURANDO NEMO
I4h30(Sábado)

An

LISBELA E O PRISIONEIRO (Segunda à sexta)
I4h30 - I7hOO - I9h45 - 2Ih55

I7hOO - I9h45 - 2lh55(Sábado e domingo)

A-AVENfURfl/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMAIXY
F - RCJ').riR - ROMANCE!P - FUUCIAL/De - DOCUMENTÁRIO

SALA FILME/HORÁRIO

A LIGA EXTRAORDINÁRIA
I4h30 - I6h30 - I7h45 - 20hOO - 22h05

A1

PIRATAS DO CARIBE A3 13h45 - I6h30 - I9hI5 - 22hOO

A-AVENfURfl/C-COMÉDIA/D-DRAMA DA-DESENHOANIMAOO'
F - RCÇÃQ-' R - ROMANCE!P - FUUCIAL/De - DOCUMENTÁRIO

CORREIO DO POVO
O melhor da região! Ligue 371�1919

e confira.
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GB EOIÇOES POR AGNEZ HASSE

DI S
DOLORES AVILLON

,

Recicle as embalagens
As latas de leite em pó, de biscoitos

ou de sorvetes podem ser usadas

como embalagens para presentes.
Inicialmente limpe bem a lata com

um pano seco, use tinta em spray

para pintá-Ia. Tome o cuidado para

que esteja bem tampada; quando a

tinta secar e perceber que não

desprende mais nenhum cheiro da

tinta, daí destampe-a. Forre a parte
interna com papel-manteiga ou

celofane, deixando uma borda de.
mais ou menos 3 centímetros.

Complete a decoração usando

adesivos e fitas.

Sé mergulhar, frita melhor

Qualquer fritura à milanesa, para
que fique bem dou rada deve sefritar
em óleo bem quente e em

abundância, de forma que fique
submersa. O mesmo cuidado deve ser
tomado com as batatas fritas.

\

Na água
Guarde as azeitonas na geladeira
dentro de uma vasilha coberta com

água filtrada, sal e uma gota de

�
azeite. Assim, as azeitonas não
ficam rançosas. Fique de olho nas

promoções dos supermercados,
muitas vezes azeitonas vendidas a

granel são mais baratas do que as

embaladas.

Se gelar, dura mais
As velas durarão mais tempo acesas

e não pingarão muito se você as

colocar. durante algpmas horas no

congelador. Aproveite a dica com as

velas de Natal.

Descongela mais depressa
Para descongelar rapidamente a

geladeira, desligue e coloque em sua

prateleira uma vasilha com agua
quente e feche a porta. Jamais use

) martelinhos de qualquer natureza
para bater no congelador ou

instrumentos pontiagudos para tirar
o gelo, isso compromete o bom

funcionamento do seu refrigerador.

Gelo decorado
O gelo ficará bastante dec�rativo se

você colocar em cada uma das
forminhas uma folha de hortelã, uma
cereja ou um gomo de tangerina,
ante's de levar a água para o

COngelador.

Nunca perto do fogão
Não guarde os condimentos perto do
fogão pois eles perderão a cor e o

sabor. Para que os condimentos'
Continuem sempre frescos, guarde
os na geladeira.

• SUPERAPETITE

INGREDIENTES: Experimente substituir os grãos de café por nozes, na
decoração diiBolo Saboroso

Fotos: Divuígação

Preparo: Use 1 1/2 colher (sopa) de manteiga para untar
uma assadeira de 40' x 36 cm. Forre com papel-manteiga,
unte o papel e polvilhe com farinha de trigo. Aqueça o forno
em temperatura moderada. Numa vasilha pequena, bata
as claras até que espumem, junte o fermento e o sal e bata
até que se formem picos moles. Junte 3 colheres (sopa) de

açúcar e bata até se formem picos firmes. Numa vasilha
, grande, bata as gemas com o açúcar restante até que
engrosse e fique de cor clara. Junte o leite e bata. Acrescente
o coco, a baunilha e a farinha de trigo. Bata novamente.

Acrescente um pouco do suspiro e misture bem. Junte o

suspiro restante e misture cuidadosamente. Quando estiver

quase misturado, junte a manteiga restante derretida (3
colheres de sopa). Espalhe a massa na assadeira preparada
e alise a superfície com uma faca. Asse por uns 13 minutos
ou até que comece a dourar e as bordas encolher

4 1/2 colheres (sopa) de manteiga;
3 ovos separados em temperatura ambiente;
1/2 colher (chá) de fermento em pó;
1 pitada de sal;
2/3 de xícara de açúcar;
1/3 de xícara de leite;
3/4 de xícara de coco ralado;
1 colher (chá) de baunilha;
3/4 de xícara da farinha de trigo;
1/3 xícara de açúcar de confeiteiro para pelvilhar,

Recheio e Cobertura:
2/3 de xícara de açúcar;
2/4 de xícara de água;
4 gemas;
2 xícaras de manteiga em temperatura ambiente;
1 colher (chá) de café solúvel;
1 colher (sopa) de água.

•DICAS DE BELEZA

ligeiramente. Retire do forno e polvilhe com o açúcar de

confeiteiro. Desenforrne, retire o papel-manteiga e deixe
esfriar. Corte o bolo ao meio pela largura e leve àçeladelra
até que fique bem gelado. Corte cada pedaço ao meio e

recheie colocando uma parte sobre a outra. Decore com o

restante, do recheio e, se desejar enfeite com grãos de café.

Preparando o Recheio e Cobertura: Coloque o açúcar e a

água numa panela e leve ao fogo. Mexa até que o açúcar
dissolva. Aumente o fogo e deixe levantar fervura. Ferva

por uns 3 minutos, até obter ponto de fio. Enquanto isso,
bata as gemas numa vasilha pequena; Acrescente a: calda

lentamente, batendo sempre até que a mistura engrosse e

esfrie. Junte a manteiga (2 colheres de sopa de cada vez),
batendo sempre. Dissolva o café na água. Junte 2 colheres
(chá) dessa mistura ao creme e verifique o gosto,
acrescentando mais se desejar.

A moda agora é vestir a lingerie de "O� Normais"
Os modelitos que a personagem de Fernanda Torres

desfila no seriado "Os Normais"

inspiraram uma coleção' de
lingerie que já esta à disposição
das consumidoras. A Starco, em

parceria com a Globo Marcas, lan
çou uma I inha inédita composta
por calcinhas, camisetas e tops
com cores vibrantes e contrastes
inusitados. As peças trazem fra
ses divertidas nas estampas como

\\100% Normal" ou "Tentaçõ es
,

são Normais". O processo de cria

ção contou com apoio e sugestões'
da equipe de produção do seria
do.

A linha de lingerie foi desenvol
vida pela Starco, que atua há mais
de 25 anos no mercado brasileiro
de moda íntima e que cuidadosa
mente criou uma coleção inspira
da nas peças usadas po r Van i.
Pensando no conforto, toda a linha
foi criada em algodão com

elastano com um design
charmoso e casual para as

camisetes e sunguetes.

\\O� Normais", além de um sucesso de audiência das
noites de sexta-feira na emissora,
é também um destaque de vendas

quando o assunto é OVO. Os dois
títulos lançados em parceria com

a Som Livre: "Os Normais" e "Os
Normais Sem Cortes", já supera
ram 40 mil unidades vendidas. Em

outubro, o seriado chega aos cine
mas revelando como Rui e Vani se

conheceram. O programa aborda,
de forma bem humorada e com

uma linguagem Inovadora, as pe

quenas maluquices que fazem par
te do cotidiano dos casais.

"Com a linha "Os Normais"
! vamos atender mulheres na fai
xa etária da Vani, entre 20 e 30

anos, que buscam confo rto I e

sim p a t i z am
' c o m o de s i g n e o'

bom-humor da coleção", diz
Andréa Mo rales, gerente de pro-

,

duto da grife, responsável pelo
projeto. A linha completa da nova

coleção de lingerie pode 'ser en

contrada nas principais lojas do

país.

em "Os

A Globo Marcas
e a grife Starco

lançam linha de
'

lingerie inspirada
no guarda-roupa
de peças íntimas

de Vani,
personagem de
Fernanda Torres

Normais",
seriado da

, exibido pela
Rede Globo
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Encontro Mensal- Jantar Típico

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.

Ingressos antecipados, na Sede (370-8636), na Floriani Equipamentos e

com membros da Diretoria e Coral.
Valor do ingresso: R$ 10,00 (dez reais).
Adquira seu ingresso antecipadamente.

Coral Italiano
O Coral do Círculo Italiano, esteve presente na Festa Trentina, em Rio
dos Cedros, no último dia 07 de setembro de 2003, onde fez uma bela

apresentação ao público presente.
Parabéns ao Venicius Pacher (regente) e a

todos integrantes do Coral.

Nota
Lembramos a todos os descendente de

Italianos Trentinos (Província de Trento), que
desejam adquirir a Cidadania Italiana, terão 371-82'22
prazo até dezembro/zün s , p'ara o

encaminhamento da documentação exigida Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7-
pelo Consolado.

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

Os Mansos herdarão a Terra!

Parece um tanto estranha essa afirmação,
levando em conta toda a história da

humanidade, onde os povos com maior poderio
militar sempre detiveram 'o poder.
Aparentemente hoje isso ainda continua sendo
assim. Aliado ao poderio das armas, a nação
que detém tecnologia, controle sobre meios de

comunicação e poder econômico coloca-se
como forte candidato a "herdar a terra". Será que é tão simples assim?
Como diria o teólogo Rubem Alves: "Observe o triste destino dos
dinossauros e a sobrevivência das lagartixas, para concluir que os

grandes e fortes perecerão, enquanto os mansos e fracos herdarão a

terra". Nesta semana lembramos dois anos da queda das torres gêmeas
do World Trade Center. Qualquer semelhança terá sido mera

coincidência?
A Bíblia nos conta da queda do gigante Golias diante do pequeno e

manso Davi. A pesada armadura de guerra � armas de Golias não
resistem à simples funda e a uma única pedra (1Sm 17.4-7, 41-51).
No sermão da montanha, Jesus chama de bem-aventurados os mansos,
porque estes herdarão a terra (Mt 5.5). O salmista diz que além de
herdar a terra, os mansos se deleitarão na abundância. de paz (SI
37.11).
Enquanto contemplamos e somos Vítimas do poder, da violência, enfim,
da maldade humana, eis a palavra de promessa e de ânimo para
continuarmos a resistir: "Bem-aventurados os mansos, porque herdarão.
a terra".

A luz da
Palavra

PA •. CHRISTIANE PLAUTZ E P. HILTON JAIR GORRIS
Paróquia Apóstolo Paulo - Vila Lenzi

APOIO:

•
CORREIO DO POVO

Ministrado pela professora Sal imi

l\.IIehanna, .de. origem Árabe, que atuou

como bailarina e professora na Fundação
Cultural de Campo Mourão, PR.

Especial izada em danças foi clóri cas
orientais como: dança dos sete veús, dança
da serpente, solos de derbak e outras.

A aulas são todas as segundas-feiras, às
19h na sala de dança do Centro Cultural.

A Grande novidade deste
semestre é o início das Aulas de

Dança de Salão. Aprenda valsa,
bolero, sa l sa, me rençue, samba e

muitos outros ritmos em um

curso muito dinâmico e atual.
Aulas ministradas p.e los

professores, May.con dos Santos e

Fábio Simões da "Cia dois pra

lá, dois pra cá" - Joinville, S'C. O
curso tem duração de três meses,
e as aulas são todas as quartas
fe i ra s das 19h às 21h. Estamos
estudando a possibilidade de
abrir turmas aos sábados devido
a g ra n d e p r o cu r a. E s s a é sua

chance de acrende r a dan ça r!

A Academia de Danças Terra e Pampa
está realizando mais um curso de danças
gaúchescas em parceria com a SCAR.
Curso ministrado por Robinson Marcolla,
aos domingos - às 16h, e oferece as

modalidades básico e avançado .nos

ritmos: vanerão, varrera, bugio, milonga,
marchinha, rancheira, valsa, xote e

charnarné.

NOSSA MENSAGEM

"Deus enviou seu Filho para que o mundo seja salvo
por ele'

Missas
Sábado

15hOO - Matriz
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz
17h30 - S. Luiz Gonzaga
17h30 - São José
19hOO - São Francisco

A cruz é o sinal do cristão. Nela vemos brotar a força da vida
nova conquistada pelo Cristo. Na cruz de Jesus nós gloriamos e

vemos nela a confirmação de nossa esperança. Exaltamos a

Cruz de Cristo como instrumento que trouxe a salvação, e vemos

nela a possibilidade de poder olhar para além da dor e do

sofrimento, abraçando a vida nova que brotou do altar da Cruz.
Nesta celebração queremos mergulhar no profundo mistério de
amor presente na Cruz de Cristo, e louvar o Pai por Ter exaltado
seu Filho em seu gesto de total entrega e doação.

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - Molha
08hOO - N. Sra. de Fátima
09h30 - Sta. Luzia

Convocamos no dia 18 de setembro a todos os

associados, simpatizantes e convidados a

comparecer no Museu Emilio da Silva as 19:30 hs.

SUA PARTICIPAÇÃOÉMUITO IMPORTANTE
PARA NÓSll111

A partir deste número falaremos um pouco mais da
história dos nossos colonizadores e seus

descendentes, os trajes típicos e culinária
1 �T- """.po onesa l�aoperca .

PATRocINlo---------------------- -"'1
VEJA SE

�ado PAULISTA

AUl'OMÓVEIS
__:.?·1-1577 Kazmierski VEÍCULOS

370.2044/370.2385 ,- 370-4757{370-4909 370-8086/370-9023
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SEGUNDA - Mateus ameaça contar para Victor

que foi ele quem fez o site. Carla pede que
Mateus não diga nada e promete pagar pelo
próximo serviço. Vilma manda Maumau para a

diretoria por causa das fotos. Victor sugere
que Kiko dê um presente para Drica. Daniela

avisa que vai ficar com as fotos até que alguém
se apresente como dono delas. Victor pede
que Luisa lhe entregue o material para que ele

possa terminar o site sozinho. Daniela
aconselha Manu a voltar para a terapia. Thaíssa
se oferece para ajudar Kiko a comprar o presente
de Drica. Daniela e Paulo combinam de ir no

cinema juntos. Cabeção e Maumau tentam pegar
as fotos no armãrio de Daniela. Carla mostra

para Victor que refez o site que ela havia

estragado. Lulsa pergunta a Murilo se ele vai

perdoá-la.
.

SEGUNDA - DanÚo convida Ana para dar um

passeio com ele, depois do circo. Danilo dá um

beijo em Ana. Comandada por Olga, a turma do

colégio aparece e começa a vaiar Ana, que vai

para' a casa chorando. Olga dá os parabéns a

Danilo, mas ele fica arrependido. Vivaldo se

envolve com Nãdia, a contorcionista do circo.
No outro dia, Ana, envergonhada, não quer ir à
escola. Carmem a convence a se levantar e ir à
aula. Bãrbara desconfia que Vivaldo esteja se

encontrando com Jezebel. Bárbara pede para
Mãrcia descobrir se o marido está tendo um

caso. Danllo procura Ana para conversar.

Timóteo joga Danilo no chiqueiro. Reginaldo
examina os papéis da fãbrica. Ludovico consola
Ana.

Até O

fechamento
desta edição os

capítulos não
haviam sido
editados

Até o

fechamento
desta edição os

capítulos não
haviam sido
editados

SEGUNDA - Sofia diz a Benedito que o juiz lhe
deu a custódia temporãrla da criança. Luz

oferece hospedagem para Inês. Luplta
comunica aos alunos que a criança tlcará na

casa de Marisol. Simonlnha fica irritada com a

notícia. João diz a. Marcela que devolveu o

dinheiro ao banco mas não recebeu nenhuma

recompensa. Ismael conversa, por telefone,
com a senhora Caradura e ela comunica a

Joaquim que em breve terão um evento multo

Importante. Ismael vai até a casa do João e se

apresenta para Marcela como ·gerente do
banco. Diamantina vai até a escola e diz aos

alunos da professora Lupita que gostaria muito
de conquistar a amizade de todos. No audlt6rio
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.

QUARTA - Carla garante que Mateus apenas a

ajudou, mas Victor fica desconflado. Um policial
vai até a casa de Vinícius interrogá-lo sobre seu

cliente. Solene confessa para Vilma que não
contou para Beto sobre a jaudiência de

separação. Vlnícius descobre que as fotos são
ilegais e as entrega para o policial. Maumau
revela a Cabeção que está saindo com uma

menina nova. Manu acredita que pode fazer O

que quiser para encontrar a felicidade e começa

• a comer sem parar. Thaíssa descobre que sua.
prima Marinalva está estudando no Múltipla.
Carla confessa a Victor que pagou para que
Mateus fizesse o site. Victor fica furioso. Manu
passa mal e desmaia. Maumau conta para
Thalssa que está saindo com alguém, deixando
a arrasada. Lulsa revela a Victor que Carla não
entende nada de computador.

QUARTA - Ludovico se esconde de Ana na

sacristia. Olga se encontra com Danilo e lhe dá
um beijo, cumprindo a promessa que fizera.
Celina e Graça pedem que Reginaldo controle
seu vício de jogar. Vivaldo tenta convencer

Nãdia a ir embora da cidade, em vão. Vivaldo

chega tarde. da rua e Bárbara fica furiosa.
Jezebel pede que Roseli descubra por que
Ludovico passeia tanto pela fãbrica. Danilo
chama Olga para conversar. Olga acredita que
Danilo vai lhe pedir em casamento, mas ele
termina o namoro. Roseli procura por Ludovico
no refelt6rio da fãbrlca. Ele se esconde debaixo
da mesa, para que ela não o veja com roupas
de operãrio. Ludovico entra no banheiro, para
trocar de roupa. Ana Francisca vai lavar o

banheiro e joga água em Ludovico, sem vê-lo.

QUARTA - As crianças garantem ao juiz e à

professora Lupita que Marisol não está na

casa da árvore. Lupita e o juiz chegam à casa

de Benedito. Luplta pergunta a Lucas onde
está Marisol e ele jura que não sabe do

paradeiro da amiga. Lupita volta para casa de
Sofia e diz a Inês que não conseguiu encontrar

Marisol. Marlsol volta para casa e jura não
saber nada sobre o paradeiro da criança. O

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

Marisol que seus amigos, junto com Pichirilo,
vão procurar a menina. Ângelo sai escondido
dos pais e se une aos amigos para procurar
pela menina. Emiliano diz aos alunos que sairão
todos juntos para procurar a criança. Ele pega
uma roupa da menina e dá para que o Pichirilo
cheire e tente encontrá-la.

.

I� SEXTA - Carla afirma que. mentiu para Victor
para reconquistá-Ia. Júlia garante a Thaíssa
que vai parar de dar aulas para Rodrigo assim
que conseguir dinheiro para viajar. Luisa pede
que Carla não minta mais para ela. Solene
chora pelo fim de seu casamento e Vilma a
Consola. Marinalva avisa a Thaíssa que arrumou
um namorado rico e vai usar todos os truques
que ela lhe ensinou. Thaíssa descobre que
Maumau e Marinalva estão ficando. Daniela pede
a ajuda de Paulo para conscientizar os alunos a
se alimentarem de forma mais saudável. Thaíssa
tenta avisar a Maumau que Marinalva é
enganadora, mas ele não acredita. Cabeção
decide dar uma festa para Beta, para antrná-ío.

SEXTA - Tlm6teo aconselha Ana a ir encontrar
se com Danilo. Marleta avisa a Bárbara que
Danilo terminou o namoro com Olga:Ana comenta
com Ludovico que os empregados da fãbrica
são maltratados. Klaus tem uma idéia para
Vivaldo livrar-se de Nédia. Danilo afirma para
Bãrbara que não ama Olga. Ana e Danlio se

encontram e se beijam. Margarido e' Carmem
se preocupam com Ana. Ludovico exige que
Jezebel readmita uma funcionária que foi
demitida porque estava doente. Margot garante
a Guilherme que vai ajudá-Ia a descobrir por
que Réglnaldo não gosta dele. Vivaldo convence
Nédia a se trancar num baú, carrega-a para
fora do hotel e despacha o baú num caminhão.

SEXTA - Marlsol comenta com os colegas de
classe a idéia que teve para usar os ratos num

plano para tentar uma reconciliação entre a

professora Luplta e o protessor Emiliano.
Simoninha e as amigas escrevem uma carta e

a entregam à professora Lupita. Ela lê a carta
e comenta com Carolina que se trata de um�
manobra das meninas para tentar reaproximá' .

Ia de Emiliano. Lupita entra na sala de música
e Guilherme solta os ratos. Luplta se assusta
e Emiliano a pega no colo. Diamantina ouve a

confusão e fica muito Irritada ao imaginar que
Luplta e Emiliano estão se reconciliando. Os
meninos pegam os ratos e saem da sala.

OS RESUMOS DOS CAPrruLOS ESTÃO SUJEITOS
AMUoo-JÇAS EM RJNÇÃO DA EDlr;NJ DASNOVElAS
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NASCIMENTOS
•

1/9

Mateus Cardoso

Kelvin Cauã dos Santos

Beatriz H onório da

Silveira

. 2/9

Eduarda Caroline Vozniak

Everton da Cry Sehuek

Danielle de Souza Santos.
Maria Aliee Miguel
Ribeiro

Ane I<arolina Sehneider

de Jesus Weltrieh

Alexandro Belarmino da

Silva

Evelly Carvalho

3/9

Gustavo Henrique Porfirio

Andrade

Fernanda Layse Pieh

I<roin

Gustavo Pereira

Sabrina de S iquei ra da

Silva

Bruna I<elvin I<anzler

.

4/9

Gabriel Day da Silva

5/9

Emilly Luise Brandenberg
Bortolini

6/9

Diogo Lazzaroto

Piene Bernardo Ganske

Rodrigeri

7/9

Jhuly Eduardo Junkes

9/9

Pietra Christine Antunes

Matheus Mareiel de

Amorin
•

As gatinhas Aline e Caroline completam 3 anos no dia 15/9. Os pais Jair
e Cristiane e a irmã Eduarda desejam muitas felicidades

(�

Completou 6 meses dia 11/9 Bruna
Isabella Bottaro. Os pais Rodrigo e

Magda e os avós Maurício e Sueli,
José e Heloiza estão super felizes
com a pequenina, que cada dia que
passa está mais sapeca. Parabéns!

Rafael Paupitz completou 10 Giovanni Bruno Serenato
anos no dia 10/9. Quem completou 4 anos ontem. Os
deseja muitas felicidades são pais Luís e Marlise desejam
os pais Raul e Marli e os avós muitas felicidades

Matheus Schnaider Pereira completa
seu primeiro aninho no dia 23/9. Os
pais Priscila M. Schnaider e Fábio Luiz
Pereira desejam muitas felicidades

Julian Diego Freitag completa
hoje 13 anos. Os pais e

familiares desejam muitas
felicidades

O gatíssimo Gustavo Henrique
estará completando o seu primeiro
ano de vida no dia 17/9, e seus

padrinhos Maristela e Edison
desejam-lhe muitas felicidades,
paz e amor rio decorrer de sua vida.
Te amamos muito!

Gabriela Fodi completará 6 aninhos
no próximo dia 09 de setembro.
Felicidades é o desejo da Mamãe
Salete e do Papai Raul

Sorteio

r

Os ganhadores da
promoção
CORREIOOOPOVOI
NICOLODELLldo·mês
de agosto sãoAdrielly
Jachen da edição do dia

. 16/8 e Gustavo Tirane da
edição do dia 19/8. Os
ganhadores devem entrar

em contato pelo telefone
372-0533 efalar com
Melani.

*

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

* *

* ...

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
�-----------------------------------------------------------------------�.----------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



BADO. 13 de setembro de 2003 IRAQICAo GAÚCHA CORREIO DO POVO 7E

wwwcteii.com.br ct. [@netuno.com.br

Geovane

É claro que não iría
mos esquecer dessa
data tão especial, o

seu aniversário!!!

Principalmente sen

do de você. Sempre
bem humorado, ami
go pra todas as ho

ras, você é como

muita gente diz, um

exemplo a ser segui
do. Sempre se dedi

cando em suas res

nsabilidades, mas nunca deixando de lado os amigos e

Ssoas queridas' que você tem por perto.
e essa data não lhe signifique somente um ano mais

ho, e sim um ano mais sábio.
r isso hoje estamos aqui para lhe desejar toda a felicida
do mundo, e para lembrar que os amigos .estão aqui,
ra o que der e vier, principalmente para aquela
rvejinha ...

Muito mais que um Fandango
Foi o que os tradicionalistas acharam do ultimo baile que aconteceu na

Sociedade Vieirens�, no último sábado. Aos organizadores do evento, Academia
de Danças Mercosul, merecem os parabéns pela organização do baile e pera
sucesso conquistado. Concerteza esse será apenas o início dos grandes
fandangos que vi rão por ai.

Abaixo, alguns momentos que ficarão registrados do baile.

Olavo,Vanessa,Odilei e Simone

Jonathan(Vasques) com amigas

Nice e Joao

A turma da folia, Teco, Gilsom,
Cachaja, Rodrigo e amigas.

Mario e Charlene com amigos

Gabriele e Vanessa

Integrantes da Acadernia- de
Mercosul

Odilei, Adriana e amiga

REFLEXÃO •••

"Sejafeliz nas
pequenas coisas.

Elasdaoa

felicidade, a
oportunidade de se
acercar de você,
silenciosamente,
quase sem ser

vista. Pois os

pequenos detalhes e

quefazemas
grandes

diferenças"

casacampalra4tterra.com.br
Slt.

www.casacampelra.com.br

Bombas e
Bicos Injetores

'"

DireçãoHidráulica

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

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

i I " i II i

�1t��'l.i
I I i i I '

Indústriae comércio demadeiras

312-0280

DEMARCHI CARNE
fvATACÁÔÔ E V�REJO:;

i�:j{t:,_;., ;':",_:;1<0.>; o ,,'_ iL. :.;., "'" .. �",,__ ,,:. :!i>i,. J
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524

'JARAGUÁ DO SUL - SC

Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
E OVELHA

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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Espetáculo
o Grande Teatro da Scar será o

palco para a apresentação do
humorista Chico Anysio hoje, às
21 horas. "Chico Anysio, o fan
tástico" é um espetáculo humo
rístico e também reflexivo, onde
o ator analisa a atual conjuntura
do país durante os cerca de uma

hora e quinze minutos da peça,

Festa na Fábrica
Hoje acontece a Festa na Fá
brica, no Antigo Engenho, ao

.

lado do Posto Mime em

Guaramirim .

. S how com a banda EI I<abong
e Dj Xalinho. Mulheres free até
meia-noite. Ingressos antecipa
dos a R$ 10,00 no Smurfs Lan
ches e Posto Mime (Kchlbach),
em Jaraquá do Sul, e Posto

Avaí, Posto Maiochi e Master

'Pizzaria, em Guaramirim. Um

abraço' ao amigo Dirceu!

Big Bowlling
Desfile show da Só Íntima ani
mará a Noite Vamp, hoje no

Big. Ingressos antecipados na

Só Íntima, Loja Up, Center
Som (Centro)e Posto Mime.

Notre
Hoje tem festa Double Night, na

Notre, a partir das 23hs.Tudo que
você consumir até meia-noite vai
receber em dobro. Dd's Marcelo
Luix e Mask.

Exposição
A Scar está realizando a expo
sição do Projeto Schwanke -

Perspectiva das artes plásticas
emSanta Catarina, que iniciou
nesta quinta-feira, no Museu de
Arte de Santa Catarina do CIC,
em Florianópolis. O Projeto fica
aberto para visitação até o dia
5 de outubro.

Feijoada
o Grupo de Senhoras Voluntári
as da Saúde da OAS E promove
hoje a tradicional feijoada de in
verno. A confraternização acon

tece a partir das 11 horas na Co-
. munidade Evangélica, Luterana
Centro, na Paróquia Pedro.

Clínica 'Ji CiJ'lu'Uia ]>lásUúl
�slipea e 'l'ipaJ'a'JlJJ'a

. 7)1', ;4lQ.%tlH�1'Q. totJ'HQ.J'..._-, C�'91J!}

SÁBADO, 13 de setembro de 2003

CAROLINA TOMASELLI
Contato:
comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258

• Regiane e Amarildo Melo da Silva, sócios-proprietários
da Choperia Bierbude durante inauguração, no dia 4.
Parabenizamos Wilson e Elmari Gomes, também sócios
do novo empreendimento.

da loja

Choperia Bierbude'·foi inaugurada no Shopping Breithaupt

• Deise Konell que completou 21 anos

ontem, ao lado do noivo Anderson,
que lhe deseja felicidades. Seus
pais, Adolar e Edir e o irmão Darlan

.

também a parabenizam

Vicky Bartel

• Na inauguração da Chope ria, a empresana Janice
Breithaupt(d) e a arquiteta Ruth Borgmann, que projetou a

Bieburde

II A Comissão Central Organizadora da 15a
Schützenfest, durante o Torneio de Tiro realizado
dia 9 entre os profissionais de imprensa da região

Divulgação

Divulgação

• Alessandra Gonçalves Cassuli, do setor
financeiro do Jornal Correio do Povo, que
comemora seu aniversário na próxima terça
feira, dia 16, ao lado do marido João Carlos
Cassuli e do filho Artur. Parabéns!

• O empresário Márcio Bertoldi e a

Dentista Kellyn Rengel, que casaram

no último dia 6, em cerimônia
realizada na Igreja Nossa Senhora
das Graças. Felicidades ao casal!

ART & REQUINTE
Convites e Cartões

casamento· Balizado - 1.5 anos

la Comunhão - Nascimento de bebês

Aniversârio e todas as ocasiões
\l

\jeq·
fone (47) '('l>'fi\
372-2452 0<i'
9118-0205 , ·l'

iii
R: frico Negl!e.rboll,_ _ �110 JJ8· CJlico de Pauta s;

(47) 422-2105 ou 433-4020
r, drwerner@uol.com.br

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

ESPECIALISTA EM
ORTODONnA

E ORTOPEDIA FACIAL

275-2006
R: João PlcoUI, 153 • Centro· J uá do Sul
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www.parcimoveis.com.br .

Procurar il�ÓVeis pêlo endereço:' ,

Endereço(
(Informeuma palávra:chave�ué façá paite .do
endereço.);

i JêJô.gu� do SulCidade:

.
_ :> ,._ ",'.:;: -

_? " r< .�,? "-:: _:' . "�" �.'. :�
__
:" :,._:":' -i::o:- :�:

-

_'_
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Nome:

l�J1�rlÇiê��u Irlt�'V�;.;···'·::······'·".:,:·'··:·:·:;:;:·':.:,··,····, ..:, .... ; .: i:- ..,.,.,y .. ,';.. .......• ,.).

AQoávhcê não precisa··m�i� déixarseüHnóvernuma ónfca
imoblliáda;Lisuffu'ada's' vantagens .d�terl0 imobiiiárias,e
deze�as de c'õrrétore,s.t'rabal.h<irldO h�Ofe'rta deseu imóv'el.
• Veja co�o fúndÓna o sistema d� venda's p�rCit'nóve;s,
'. Arh.lnCle'Seu imóvel

�
'

•• '," .;.':.
:
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.
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. '. .
.

. M.•.IM.A... "..... �.ai.p.•.tMo'V'!lll ·�s

"

; ...... ,.;'''. O', ;, •• � •• ,.;,�,: .;., ••• ': •• )i•••• ; •• ; •• ;. 0'0 .,�,•••�•. , .•• i.o •• H.'_'.;. 0.0 •• r •••• � ••. � •• �. l ..•
_ ••••.�: o,h 0I ._ ...... 0'0. ;;, ... /;" ••

'fFále'O'onoséQ,,'.·::""···::'·'···?"'."·:'···'·'''··;··'.', ... ,;', ...... ,;', .... , .. ,,:;;.,'.'.,':",:::.,
f.!õsess,oria'irnobiHária, avaliaçãó de imóveis, inv,estimentos
na região: compra.venda, locação e.acmtntsfraçãô de

.

imóveis, contratos, reàjustes, financiamentos e outres.
assuntos reíáctortados a imóveis ou mercadoimobiliário.
• Fale Conosco

,-

�

•

•
"

. iL .. �'�:.... :: '�:':'; .. ., .. o ••• : 0.0 •••• ". ',,: O" o •••••• 0 ......:: •• o�. o o�" o •• 0 � ••••• 0;.".: •• 0.0". q. o '."." .�:•• o •• :... :"••• � ...... _ ••••• _

TELA DE CONSULTA DOWEBSITE DA PARCIMÓVEIS

Termos de Uso Política de Privacidade
Copyllght 2003 Pai cmoveis. Tcdos os dll eftos reser vedes .

•

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

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

-, '.

No conforto e segurança do seu lar e trabalho você terá acesso a centenas de ofertas de
imóveis para VENDA E LOCAÇÃO em Jaraguá do Sul e região, incluindo Guaramirim,
Massaranduba, Schroeder e Corupá.
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Ed. Hortencia com 3 quartos,
sala de estarjjantar, cozinha
e lavanderia com 1 vaga de

garagem. R$ 70.000,00
•

" j

•

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

Casa na Barra do Rio Molha em

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

demais dep., edícula salão de

festa, piscina. Terreno com

800m2, com frente p/ 2 ruas.

Valor R$ 175.000,00

•

Rua Luis Picolli - sobrado c/
270m2, c/ 1 suíte + 2 qtos,
sala de estar / jantar / íntima
e demais dependências,
garagem p/ 2 carros. Valor

R$ 145.000,00 aceita-se

apto menor valor como parte
do pagto.

TERRENO com 388m2.

Próx. a Malwee.

R$ 16.000,00

Condomínio Residencial
SunFlower (em final de obra) - Rua
José Emmendoerfer (Próx. Mare

chal) , Aptos. nº 101 e 106, c/
123m2• suíte + 1 qto. e demais

dep. Entrada de R$ 68.000,00.

TROCA-SE

apartamento com

suíte + 2 quartos,
Rua Emil Burow -

Ed. Tulipa.
R$ 108.000,00
por apartamento
em Balneário
Camboriú

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

Centro - Residência p/ fim
comercíal- Rua MaxWilhen, 901
c/260m2 e terreno c/680m2:
R$ 170.000,00

.

ALUGA-SE OU VENDE-SE
GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

c/ 1300m2 e terreno c/ 10.000m2, localizado na BR 280 ·,Km

84. Corupá (em frente a MarisoJ). 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

HUS
VENDE OU ALUG

(próx. Justiça Federal) .

Rua Adolfo Saeani, 36,
aptoc/ suíte master + 2

qtos, dep. de empregada
e demais dep., 2 vagas de

garagem.

Aluguel R$ 1.100,00
Venda: apto no 12 andar

R$ 233.000,00
apto no 22 andar

R$ 245.000,00
apto no 62 andar

R$ 260.000,00

APARTAMENTO - c/ 3 qtos e

demais dep. Rua Arthur
Guinter,225. R$ 52.000,00

SÃO LUIZ-terreno c/364m2. Rua
Arduino Pradi. R$ 25.000,00

BARRA DO RIO
MOLHA -

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

• •

r------:------

, LOCAÇÃO RESIDENCIAL
l

,• Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) ,I
Rua Adolfo Sacani, 36, apto c/ suítel
'master + 2 qtos e demais dep., 2 vagas dei
,garagem. A .partir de R$ 1.100,00 I
,• Ed. Vila Nova, Rua Guilherme
Wackerhagem, c/ 03 qtos e demais dep.,1
'coz mobiliada. R$ 430,00 I
,. Ed. Dianthus ' Rua Marina Frutuoso, c/I
I
suite + 2qtos, dep. empregada. R$ 800,00
• Ed. Antúrio (Jaraguá Esquerdo). Rual
'Eleonora Satler Pradi. Apto c/ 2 quartos el
,demais dep., c/ garagem. R$ 380,00 I
,. Casa alvenaria (Guararnirim- próx. Casan)
• Rua João Batista Ollnger, c/ 3 qtos e demais I
'dep. R$ 450,00 I
,- Casa alvenaria ,.Rua Wilméjr SPicker'1
,próx. ao Rodeio· c/ 2 qtos. R$ 250,00

,• Apartamento' Rua José Teodoro Ribeirol
, Ilha Flguelra- 2 qtos. R$ 290,00. I
,. Casa madeira (Rio Molha) , Rua Adolfo I
,puttjer, 409

' Fundos 01 ' c/ 3 quartos e Idemais dep. R$ 300,00
,. Ed. Tulipa (Centro) , Rua Emil Burow,l
[próx. Beira Rio, apto c/ suíte + 2 quartos e I
,demais dep. R$ 535,00 I
,• Ed. Petúnia· Rua José Emmendoerfer, c/
2 qtos e demais dep. R$ 360,00 I
,. Ed. Magnólia, Rua Pe. Pedro Frank, c/]
I suite + 1 qto. R$ 450,00 I
• Casa de alv. no ·Chico de Paula, Rua José

Ipomianowiski, c/ suíte + 2 qtos. R$ 470,001
I I
I LOCAÇÃO COMERCIAL I
I. Ed. Bárbara- R. Epitácio Pessoa, 532 'Isalas, c/40m2, 12 andar· R$ 400,00
I. Ed. Bárbara· R. Epitácio Pessoa, 532·1
I salas, c/40m2, 22 andar, R$ 350,00 I
I. Ed. Horténcia . R. José Emendoerfer'l1549 . 1 sala térrea, 36m2• R$ 200,00
I. Ed. Tower Center ' salas de 101m2 ai
,138m2, c/ garagem. R$ 400,00 a R$I
1600,00• Centro Comercial· R. Mal. Deodoro,l
11594 . salas diversas, c/32m2 cada. R$I
1280,00/250,00 I
I. Sala cornl., na Rua Epitácio Pessoa, 570'1
de 30 a 48m2• R$ 300,00 a R$ 470,00
I. Terreno- Rua 25 de Julho (ao lado campo I
I de futebol). R$ 220,00 ·1
I VENDAS RESIDENCIAIS

I
,. Centro, Casa c/164m2. Terreno c/I
'900m2• R. Mal. Deodoro, R$ 211.000,00 I
,(próp. p/ comerciai). Aceito parte pgto, 11
apto central, 3 qtos
,. Casa em alv .. Champagnat ' R. Celestino I
'Depine, 394· c/200m2 de área consto c/]
,suíte + 2 qtos e demais dep. ' R$I
130.000,00
I. Apto, 1 quarto, sala, coz., área de I
Iserviço. R: Jorge Lacerda, 169. as]
,32.000,00. I
,• Vila Lenzi ' sobrado em alv., c/ 250m21
(suíte + 3 qtos) . R. Francisco Pierrnann- RS,1200.000,00
I. Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep. ·1
I Três

Rios do Sul. R$ 35.000,00 I
• Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep.,

'piscina, salão de festas, terreno c/ 800m2. I
'Rua Adilio Esbardelathi, 97. R$175.000,001
,. Casa c/ suíte + 3 qtos e demais oep., I
'terreno c/680m2• Rua Max Wilhelm, 901'1R$ 170.000,00
, ,
I VENDAS TERRENOS I
,• Terreno, R. Marajó . Ilha da Figueira· c/,450m2• R$ 35.000,00
,. Terreno em Guaramirim, local nobre para'
,·residência. R$ 22.000,00 , I

,. Terreno c/786m2 no Cond. Azaléia, R$I
58.000,00
,. Terreno· Rua Wille Bartel ' Baependi. c/]
,420m2 • R$ 40.000,00 ,
,. Terreno em Ubatuba • Praia Grande, c/ I
490m2 • R$ 8.000,00 jL -

•
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Imobiliária Menegotfi LIda.
http://www.immenegotti.hp9_·com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

s

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

==VENDA== 5410 APARTAMENTO � BAEPENDI- COND. BARTEL, BLOCO:
07-APTO. 21. EXELENTE APARTAMENTO COM 01 SUíTE + 02 QUARTOS,
COZINHA E BANHEIRO COM GRANITO, SALA COM GESSO NO TETO +

LAVANDERIA E GARAGEM E ÓTIMO ACABAMENTO.
Área do terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias 100.00 m2 Preço venda:

70,000.00

==VENDA== 5481 CASA - SAO LUIS - R. 743, N° 76. CASA DE ALVENARIA
COM 01 SUíTE + 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC , LAVANDERIA E
GARAGEM. TERRENNO COM 549,75M2 (15 X 36,50)
Área do terreno 549.75 m2 Área Benfeitorias 180.00 m2 Preço venda:
60,000.00

==VENDA== 5486 CASA - CENTENARIO - RUA; VALMOR ZONTA N; 132
CASA DE ALVENARIA; SALA; COZINHA; LAVANDERIA; 01 SUITE; 01 QUARTO;
DEPENDENCIA DE EMPREGADOS; 01BWC; CHURRASQUEIRA; GARAGEM.
OBS; ACEITA R$ 65000,00 DE ENTRADA E O SALDO DE R$ 250,00 EM 120
MESES COM REAJUSTE. Área do terreno 392.00 m2 Área Benfeitorias
164.00 m2 Preço venda: 95,.000.00

:.

==VENDA== 5430 APARTAMENTO - CZERNIEWICZ· RUA JORGE CZERNIEWICZ

N;99. -FLAT SAINT SEBASTIAN APTO 205 VISTA PARA O RIO ITAPOCU.

COZINHA;SALA DE ESTAR;LAVABO;SUITE.l!ISO COMUM=PISCINA;SAUNA;SALAS
DE REUNIÕES;AUDITORIOS;SALA DE GINASTICA.
Área do terreno 0.00 m2 Preço venda: 100,000.00

==VENDA== 5483 CASA ·'CZERNIEWICZ· R. RIO DE JANEIRO, N° 49. CASA DE
ALVENARIA COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA, GARAGEM.
TERRENO COM: 382,50 (15,00 X 25,50)
Área do terreno 382.50 m2 Área Benfeitorias 160.00 m2 Preço venda: 83,000.00

==VENDA== 5485 CASA· VILA RAU • R. ANTON FRIERICH, 602. CASA DE ALVENARIA
COM 01 QUARTO, COZINHA E BWC. TERRENO COM 300,OOM2 (12 X 25)

.

Área do terreno 300.00 m2 Área Benfeitorias 30.00 m2 Preço venda: 17,000.00

==VENDA== 5487 PREDIO· CENTRO - RUA MARINA FRUTUOSO N; 873

PREDJO; 01 SOBRADO; 224 M2. 02 APARTAMENTOS CADA COM ÁREA DE

160 M2 . 01 SALA COMERCIAL 270 M2.

01 PISCINÀ;CHURRASQUEIRA; 05 SALAS; 03 LAVANDERIAS;03 LAVADOS;03
SUITES; 03 COZINHAS; 04 BWC;05 QUARTOS;GARRAGEM PARA 04

AUTOMÓVEIS. Área do terreno 630.00 m2 Área Benfeitorias 814.00 m2

Preço venda: 480,000.00

==VENDA== 5477 SOBRADO
ILHA DA FIGUEIRA

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ
RIBEIRO, N° 120

LINDO SOBRADO RESIDENCIAL/
COMERCIAL COM 360,OOM2 EM

ALVENARIA + 01 CASA EM
MADEIRA DE 60,OOM2

TÉRREO ÁREA 225,OOM2 COM

ESCRITÓRIO, BANHEIRO,
GARAGEM

SUPERIOR: 01 SUíTE, 01

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

OBS: FICA COZiNHA SOB·MEDIDA
Área do terreno 337.50 mi Área
Benfeitorias 360.00 m2 Preço

venda: 120,000.00

==VENDA== 5413 TERRENO
AGUAVERDE
RUA 760

LINDO TERRENO COM
678,OOM2 MEDINDO 22,60 X ,

30,OOM ACEITA TROCA POR
'APARTAMENTO OU AUTOMÓVEL

COMO PARTE PAGAMENTO,
FAÇA SUA PROPOSTA .....VENHA

CONFERIR NOSSO
ANUNCIO .

Área do terreno 678.00 m2

Preço venda: 43,500.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Residencia LANÇAMENTO

* 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
* APARTAMENTOS DE 02'DORMITÓRIOS
* 02 SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
* AMPLA ÁREA AJARDINADA'
* PLAY·GROUND
* PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO .

* PROl AO CLUBE A. BAEPENDI

o Edifício:

Projeto: Ana Helo(sa' PfitzerWolf'

.
WOLFEPAR

Empreendj'mencos e Paructbações Ledo.

CRECI4936 .

-

LOCAÇAO

CASA EM ALVENARIA -

'cj 2 quartos e demais
. '\

dependências. Rua Félix

Richert, lote 45, Estrada

Nova. R$ 180.,00.
..

•

• APTO - Res. Jardim das

Mercedes. vila Nova. R$

280,00

CASA EM ALVENARIA -

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO
........................................................

I

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

R$ 35.000,00
CENTRO . Lanchonete Mobiliada e

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

CENTENÁRIO - cose de alvenaria,
c/ 3 qtos, 2 bwc, sala, coz., lav.,
dispensa, piscina e churrcsq.

R$ 100.000,00.

Chácara, localizada na Barra do Rio

Cerro c/ 60.000m2 e casa de
alvenaria.

R$ 75.000,00
NEGOCIÁVEIS

CASA LOCAÇÃO - BARRA -

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

LOT. BEIRA RIO - terreno com

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

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.

BAEPENDI - terreno 360m2•
R$ 22.000,00 negoci?veis

CENTRO

- c/ 2 qtos, 1

sala, sacada,
coz., bwc,
lav., área de
87m2• R$
30.0-00,00

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

BARRA - Lot. Casa
.

Nova, 335m2• R$

12:000,00 ou R$

4.000,00 + 60x

R$ 200,00.

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

R$ 45.000,00.

LOCAÇÃO
Ilha da Figueira -

Casa mista, c/
3 quartos.

R$ 280,00 aluguel.

•

CENTENÁRIO - casa olv.,,
3 qtos, sala, coz., bwc, c/

197m2 construido.
R$ 49.000,00 +

parcelas

•

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

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

R$ 62.000,00 + parco
R$ 249,00 5D
'R$ 13.000,00

"

SÃO LUIS - Sobrado c/ 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 c/21 Orn? e

terreno c/ 1400m2.
R$ 95.000,00

VI �A RAU - c/ 3 qtos,
2 salas, coz., bwc, lav.,
chur. e gar. terreno c/

570m2• R$
55.000,00

GUARAMIRIM - terreno

no centro, c/9.538m2 •

R$ 250.000,00

BAEPENDI - Casa em

alvenaria c/4 qtos, 2 solos.
cozo lav. garagem e terreno

c/195m2• Terreno cf
1580m2. Rua Domingos

Sanson. R$ 200.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oírassol
IMÓVEIS

371-7931
E-mail: giras�olimoveis@terra.com.br

Cód. 1167 - Centro -

Casa alvenaria com400m2-

terreno 1.000 m2 - 01 suíte + 05

quartosedemais dependo Com

05 vagas degaragem.
R$ 300.000,00 -

aceita troca poraptomenorvalor.

Cód. 1173-- Santa Luzia

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

demais dependências.
R$ 55.000,00

Cód. 3122 - Rio Molha -

terreno 329 m2 (12 x 23,50) -

R$ 20.000,00

Cód.1177 - casa alvenaria

130 m2 - Chico de Paula -

03 quartos e demais

dependo Lot. Corupá - R$
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

3155 - Terreno -

cf 483m2 14x34,60,

Lot. Versailles II.

R$ 35.000,00
Cód. 3119 - Terreno com 17.788,75 m2 -

Rio dãLuz (próx. ADV Aurora) -

R$ 450.000,00 - Estuda Parcelamento.

01 suíte + 04 quartos e demais dependo (próx.
Prefeitura). R$ 140.000,00

Cód. 3119 - Terreno - 13.651 m2 -

Amizade. R$ 60.000,00'
'

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

entrada + 84x de R$ 220,00

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

R$ 85.000,00 - permuta imóvel menor valor.

Cód. 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"<"'_ , < �
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"

A immbilim a da Barra

._-

SÁBADO, 13 de setembro de 2003
.................................................... ""

RUA ANGELO RUBINI, 1046
376-0015
barrdsul@netuno.com.br

SAO LUIZ . Sobrado com 504,00m2, terreno

465,00m2(15x31l, 12 piso área comercial com

234,00m2, 4 BWC, piso superior com 270,00m2,
4Citos, sendo um suíte com hidromassagem, 3 BWC,
sala, copa, cozo lavenderia, despensa, sacada, salão de
festas com churrasqueira, garagem para dois carros,
instalação a gás pronta, localizada naRua João Franzner
nO 40'0 - São Luiz - R$ 210.000,00 - aceita outra
casa até R$ 70.000,00, Vila Nova, Jareguá 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.

�o LUIS - casa alv. com 168,00m2, terreno
528,20m2(15x36), 1 suite, 2qtos, sala, copa, cozo

BWC social, lavanderia, garagem, churrasqueira,
com salão de festas com banheiro, piso em

cerâmico, toda murada, construção averbada, Rua
,

Francisco Hruschka- 670 - R$ 75.000,00

BARRA DO RIO CERRO· sobrado semí-acabaco c/
234,00m2, terreno com 405,00m2 (13;50x30,00),
piso inferior com 138,00m2, garagem, sala de estar,
copa, coz, lavanderia, BWC, churrasqueira, totalmente
pronto, toda murada e parte superior 96,00m2, c/03
otos, 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.

JARAGuA 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$ ic.ooo.oo, terreno
até R$ 15.000,00, na Barra, Sào Luis ou

imediações.

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

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

.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGA-5E - próx. WEG II, pI
rapazes ou moças, e/4 qtos, 3
banho Tratar: 371-3132.,
(proprietário)

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

Z · I -I;Jiffcio
I rn br-o s

l_gcali'Zação Nobre
Planta inteligente

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

12 apartamentos
Terraço com piscina na cobertura

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

Rua Constância Ronchi (Luiz Marangoni)-Vila Nova

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

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

FRAME
engenharia

BARRA VELHA-vende-se, alv.,
na praia de Itajuba, ou troca-se
por chácara em Jaraguá ou

região. Tratar: 370-5880 ou

9102-5529. (proprietário)

CENTRO - vende-se, próx. ao
Kohlbaeh, excelente casa em
alv., el 3 qtos, 2 banh., sala
visita, copa, eoz., ehur., área
festa, gar. PI 2 carros, ter.

el 420m2, todo murado.

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

(proprietário)

BARRA VELHA - 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)

CZERNIEWICZ - vende-se, na
R. Ilda Forrnlgari, 197, c/ 3

-

Apartamentos na Vila Nova
Preco: R$38.000,00

Ref 0001 casa em alvenaria
com 100,00m2

Rua Abolieao - Vila Rau
Preeo R$ 38.000,00

Ref. 0013 Casa
terreno 470,00 mi casa

176,00 m2 Centro
valor R$ 130.000,00

Ref. 0017 Casa, terreno
300,00 m2 casa em alvenaria
com 11.0 m2 Jguá Esquerdo

R$ 38.000,00

qtos, elv. R$45.00,00.
Tratar: 9997-2020. Creei
7402

GUARAMIRIM - vende-se, el 2
pisos, 70m2, ter. cl 391m2.
Tratar: 374-1103.

(proprietário)

JARAGuÁ ESQUERDO - dividi
se. Tratar: 9994-4057 el Fábio.
(proprietário)

�'iA.
Terreno com 1.218,00m2
Rua Expedicionario Antonio

Carlos Ferreira
Preco: R$ 265.000,00

Ref 0010 erreno com

44.400,OOm2 com 164,00 metros
de frente Rua Germano Wagner

(prox. ao Portal) Prece sob consulta

Ref 0006 casa com 90,00m2
Rua Ernesto Rodolfo Fritz
.Sohn 356 - Czerniewicz
Preco: R$ 60.000,00

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

e-mail: itaivan@itaivan.com.br
\

I

REPRESENTACÕES IMOBIUARIAS LTDA.

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

Ref. 5249 - São Luís � Casa Alv. c/
220,00m2 - suíte + 02 dorm - bwc
- cozinha cl móveis - Terreno c/
420,00m2 (15 x 28)
R$135.000,00

Ref. 5323 - Vila Lalali - Casa alv. cl
214,lOm2 - suíte + 03 dorm - bwc -

cozinha cl móveis - playground - Terreno
cl 1.8S9,08m2 - R$136.000,00 ou

. R$70.000,00 entrada + SD

Bairro Rio do Peixe - Parque
Aquático cl área
281.41S,6Sm2 Áres
verdes c] trilhas para
caminhada - piscina - taba
água - 12 quiosques cl
churrasqueira - lagoas cl
peixes playground
lanchonete - banheiros -

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

Ref. 5340 � Amizade - Casa

200,00m2 - 03 dorm - 02 bwc - Terreno
cl 608,00m2 (16 x 38) - R$125.000,00

Ref. 5348 - Barra Velha - Centro -

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

Terreno cl 3S0,00m2
R$148.000,00 - 130m do mar - semi
mobiliada

Ref 4349 -

Centro - Ed.
Catarina

Ersching - Apto.
Cobertu ra cl
302,90m2 -

04 suítes -

bwc - dep.
empregada cl
bwc - piscina
Negociável

Ref. 2546 - Centro - Terreno cl
2S2,00m2 (12,5 x 20) - R$52.000,00

Ref. 5134 - Vila Rau - Lot. Renascença -

Sobrado c/ 210,00m2 - suíte c/ sacada +

02 dorm - bwc - copa/cozinha c/ armários
- Terreno cJ 364,70m2 - R$159.000,OO ou

R$82.000,OO entrada + 50 R$77.000,OO
parcela R$760,OO ao mês - CEF

Ref. 5343 - Czerniewicz - Casa alv. cl
13S,00m2 - suíte +. 02 dorm - bwc -

Terreno c/ 443,2Sm2 - R$89,000,OO

Ref. 5358 - Ami;;!:ade - Tifa
Schubert - Casa alv. cl 6S,00m2 -

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

.

Ref. 5307 - Amizade - Lot. Blumengarten
II - Casa alv. esquina em construção cl
141,2Sm2 - suíte + 02 dorm - bwc -

Terreno c/ 39S,64m2 - Prazo de

entrega=60 dias - R$105.000,00 I

5180 - JARAGUÁ ESOUERDO -

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

Terreno cl 826,00m2 - Negociável

Ref 4353 -

Centro - Ed.
Res. Arion -

apto ct
lS6,3Sm2
01 suíte c]
sacada + 01
suíte. + 01
dorm - bwc -

R$115.000,00

.

TERRENOS
2482 _ Lot. Blumengarten II - Lotes el 334,13m2 - R$23.500,00
2483 _ Lot. Bella Vista - Lotes cf 378,75m2 - R$28.000,00
2516 _ Lot. Versalhes II � cf 644,00m2 - R$36.000,00
2527 _ Champagnat - cf 672,00m2 - R$58.000,00
2497 _ Barra - Lot. Siewerdt - ef318,50m2 - R$21.000,00
2504 _ Barra - Lot. Dona Verônica - c/ 360,00m2 - R$20.000,00
2519 _ Barra - cf 767,00m2 - R$36.000,00
2447' _ Rio Molha - cf 103.749,00m2 - ·R$70.000,00
2362 '_ Nereu - BR 280 - el 400.000,00m2 - Negociável
2496 _ Centro - cf 1.218,87m2 - R$370.000,00
2502 _ Centro - cf 512,10m2 - R$65.000,00
2505 _ Centro - cf 637,50m2 - R$135.000,00
2530 _ Centro - cf 1.778,00m2 - R$48.000,OO
2517 _ Czerniewiez - cf 557,80m2 - R$30.000,00
2525 _ Estrada Nova - cf 565,16m2 (cornl- esq)- R$29.000,00
2529 _ Cond. Azaléias - el 786,60m2 - R$55.000,00
2534 _ Jardim São Luís - cf 325,00m2 - R$23.000,00 (Caie)
2532 _ Lot. Casa Nova - cf 336,76m2 - R$12.000,00
2515 _ Rio da Luz I - cf 7.925,00m2 - R$140.000,00
2526 _ Vila Lalau - cf 13.110,00m2 - R$160.000,00
2535 _ Lot. Renascença - cf 581,00m2 - R$32.000,00
2538 - Lot. Versalhes II - cf 474,58m2 - R$ 35.000,00
2540 - Centro - c/ 833m2 - comi (próx. Kolhbaeh) - R$ 98.000,00
2541 - Jaraguá Esq. - Lot Campo Sampiero - c/ 427,50m2 - R$26.000,OO
2542 � Centenário - cf 320,63m2 - R$25.000,00
2543 - Vila Nova - Terreno cf 529,43m2 ., R$48.000,00
2544 - Ilha da Figueira - Terreno cf 570,00m2 - R$42.500,00
2547 - Amizade - Terreno cf 409,27m2 - R$22.000,00
2548 - João Pessoa - Terreno cf 11.757,30m2 - R$190.000,OO
2549 - Lot. Blumengarten II - Terreno cf 334,13m2 - R$24.000,OO
2551 - Lot.Blumengarten - cf 420,75m2 - R$27.000,00
2552 - Centro - 'cf 10.686,61m2 - R$110.000,00

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

- suíte + 02 dorm - 02 bwc -

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

R$127.000,00

Ref. 7021- Jaraguá Esquerdo - Imóvel
comercial e Industrial - galpões cl
1.700,00m2 + casa alv. cl 200,00m2
- Terreno cl aproximadamente
8.272,OOm2 - Negociável

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

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

.
COO 131 - VILA NOVA - RESIDENClA - 3

quartos, sala, copo, cozinho, lavanderia, banheiro, area
de festas escritório, garagem - Valor RS

100.000,00

COO 459 - VILA NOVA - PROXIMO A
PREFEITURA . RESIDENClA em alvenaria - 1 suite, 3
quartos, 3 salas, cozinho; lavanderia, 3 banheiros, área de
festas, pisóna, 2 vagos de garagem, dep, De empregado,

escritório, dispensa- Valor RS 130.000,00

COO 5189 - SÃO LUIZ - Residência misto - 3

quartos, solo, copo, cozinho, lavanderia, banheiro,
garagem, deposito - Valor RS 40.000,00

COO 5203 - ESTRADA NOVA - 2
APARTAMENTOS + 1 RESIDENClA EM

ALVENARIA - Residência medindo 105,OOm2 3

quartos, solo, copo, co�nha, lavanderia, banheiro,
garagem, área de festas -'2 apartamentos com' 2 quartos,

sala, cozinho, lavanderia - Valor RS 55.000,00

COO 5210 - CHAMPAGNAT - RESIDENCIA em

alvenaria medindo 187,OOm2 - 1 suite com closet, 2
quartos, sala em dois ambientes, escritório, dispensa,

cozinho, lavanderia, 2 banheiros, 2 vogas de garagem, área
de festas com churrosqueira - Valor RS 150.000,00

coo 5207 - RIO MOLHA - RESIDENClA
em madei di dra me ln o 80,OOm2 com 2 quartos -

Valor RS 24.000,00

COO 345 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO
novo, 1 suite com closet e hidra, sala intimo, socada, 3
quartos, 2 banheiros, 2 solos, cozinho, lavanderia, área-.

de festas, garagem - Valor RS 120.000,00

COO 465 - CENTENÁRIO - RESIDENClA em

alvenaria medindo 250,OOm2, 1 suite, 2 quartos, 2

solos, copo/cozinho, lavanderia, 2 banheiros, garagem,
área de festas, dispenso, dependência - Valor RS

,

120.000,00

COO 468 - MOLHA - RESIDENClA em alvenaria
- 2 quartos, solo, cozinho, lavanderia, banheiro,

garagem - Valor RS 25.000,00

COO 5224 - SÃO LUIZ - SOBRADO medindo
212,OOm2 - 1 suite, 2 quartos, solo, copo, cozinho,

lovanderia, banheiro, dispenso, garagem, solo comercial
com banheiro - Valai' RS 110.000,00

COO 457 - VILA NOVA - APARTAMENTO - 3
quartos, solo em dois ambientes com sacado, cozinho,

lavanderia, banheiro, garagem - Valor RS 55.000,00

COO 423 - JARAGUA ESQUERDO - 2
RESIDENClAS com 3 quartos, solo, cozinho,
lavanderia, banheiro, garagem - Valor RS

75.000,00

COO soo - CENTRO - APARTAMENTO - 1
" suite, 2 quartos, sola, copa, cozinho, lavanderia,
banheiro, socado com churrasqueira, garagem - falto

acabamento - Valor RS 110.000,00

COO 5192 - CZERNIEWIZC - COMERCIAL E
RESIDENCIAL - Sobrado medindo 313,14m2 com

solo comercial pronta poro panificadora, apartamento
com 3 quartos, 2 banheiros - Valor RS 170.000,00

COO 5227 - LOTEAMENTO MIRANDA -

RESIDENClA em alvenaria com lage inclinada - 3

quartos, solo, cozinho, lavanderia, banheiro - Valor
RS 30.000,00

COO 386 - BARRA· SOBRADO medindo
"'

.

200,OOm2 - inacabado - 3 quartos, 2 banheiro,
2 solo, cozinha, lavanderia, garagem -: Valor

RS 75.000,00

COO 501 - RIO MOLHA - RESIDENCIA
em alvenaria, ·1 quarto, sala, cozinha, lavanderia,

banheiro - Valor RS 35.000,00

s
COO 5229 - JOÃO PESSOA - COMERCIAL IE RESIDENCIAL - residência com 2 quartos sala, Im
cozinha, lavanderia, banheiro - BAR COM CANCHA

DE BOC�A - Valor RS 35.000,00

COD 5228 - VILA LENZI

RESIDENC/A medindo 200,OOm2
- 4 quartos, 2 sala, 2 banheiros, iN
cozin�a mobiliada, lavanderia,
dispensa, área de festas com

banheiro, sala de jogos - terreno

medindo 1767,OOm2-
ValorRS 95.000,00

" 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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vi' 2 ou 3 dormitórios com

dependências de serviço
vi' Salas de estar e jantar
vi'

-

Todos ambientes com
iluminação natural

vi' Sacada com revestimento
metalizado

vi' Aquecimento a gás (opcional)
vi' Hall com piso em granito
vi' Segunda vaga de

garagem (opcional)
vi' Sacada com churrasqueira

em aço mox

vi' Alto padrão de acabamento

'vi' Super Localização:
Rua Cabo Harry Hadlich

. lateral da Reinoldo Rau
•

vi' Sem juros de bancos

vi' Construção pelo Sistema
do Condomínio Fechado
a Preço de Custo

vi' Projeto Flexível e Inteligente,

V
com arquitetura arrojada
Taxa de condomínio reduzida

R$

CRECI 643·J

Compra • Vende • Aluga. Administra �
2149_V
urna ca�
Terreno I

carro ati

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 13 de setembro de 2003 CLASSI
Crecí 04l8-J

r:g> Terrenos com 350m2, no bairro Amizade.

R$ 10.000,00 à vista ou entro + parcelas
)

(jf> Terrenos com 388m2, no bairro Amizade.
Próximo a Arsepum.
R$ 20.000,00 à vista ou entro + parcelas

,

CREDITO PARCELA

-R$ 15.000,00 R$ 167,00--
-R$ 25.000,00 R$ 277,00--
_,..R$ 40.0,00,00 R$ 443,00__
_R$ 75.000,00 R$ 775,OO�____

_ R$ 100.000,OO R$1095,OQ.....___
_ R$ 184.500,00 R$2024,OO,__

2000 • VILA RAU •

casa de alv. cf
117 ,OOm2 e terreno

cf 2.407,OOm2•
Próx. a Unerj, a 3 km

do centro, ótima

localização.
R$ 145.000,00

CORREIO DO POVO 5

A IHOEILIÁI?IA QAHPEA
� CHACARÁ com ÁREA de 20.100,00 M2 (08 MORGON), TODA CERCADA, CONTENDO CASA

de MADEIR�, 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 JOÂO KLEIN, PRÓXIMO ANTIGO SALÃO UNIÃO, BAIRRO VILA LENZI. R$ 55.000,00.

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

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

15.000,00.

� CASA de ALVENARIA com 70,00 M2, CONTENDO 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC,

LAVANDERIA, GARAGEM. TERRENO com 450,00 M2. LOCALIZADA NA RUA ELPíDIO MARTINS,

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

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

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

LOCALIZADO NO EDIFíCIO PÉROLA, RUA MARINA FRUTUOSO, CENTRO. R$ 120.000,00.

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

Jaraguá do Sul SIC

2153· ESTRADA NOVA· R. Alfredo Alberto
Staler. Casa de alvenaria cf 166m2 e terreno

cf 518m2 R$ 65.000,00

2165 .. ESTRADA NOVA· R. Felix Richert.

EXCELENTE
OPORTUNIDADE

2021- JGUA

ESQUERDO - R. João
Januário Ayroso, 2820
-·em alv. Terreno de

450m2•
R$ 116.000,00

R$ 12.000,00
R$ 100.000,00
R$ 16.000,00
R$ 13.000,00
R$ 11.000,00
R$ 38.000,00
R$ 20.000,00

1031 - ESTRADA NOVA - Terreno Lot, Primavera, c/ 469,35m2
1036· ILHA DA FIGUEIRA· R:. Sergipe, lerreno c/21.331,16m2
1040 • ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Leopoldo Ble'e, 406.00m2
1045 • NEREU RAMOS· tot. Zanguelini, ãrea de 391,OOm'.
1046 • NEREU RAMOS· Lo\. Zanguelini, ãrea de 321,OOm2•
1048· NOVA BRASILlA • Rua José Emmendoerter, terreno c/484,50m2•
1049 • VILA LENZI • R. João Meurer, terreno c/ 364m'.

_l...
2002 - AMIZADE - tot. Versalis II, casa alv. c/150m'· terreno de 450m2 (em const..)
acena nego c/ sala comI. no ceritro da cidade valor a combinar
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. Terreno de 45.0m' . R$ 116.000,00
2031 - CZERNIEWICZ - ótima localização, C/155,OOm' R$ 120.000,00
2035 - BARRA DO RIO CERRO - mini-chácara, c/ terreno de 2900m2 e casa c/ 87.50m2 R$ 75.000,00
2056 - AGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv., c/176m2, terreno c/ 450m2 R$ 45.000,00
2U70 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L. Santana, sobrado c/186m2 e terreno c/ 350m' R$ 70.000,00
2071 - NEREU RAMOS - R. Julio TISSi, c/210m' .. terreno c/ 450m'. Aceno apto menor valor. R$ 95.000,00
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin, c/100m' e terreno C/360,72m', aceno apto R$ 25.000,00
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno c/345m' e conlr. c/163,OOm2• R$ 43.000,00
2084 ..: CENTRO - R. Uruguai. Terreno c/360m2 e constr. C/202,OOm'. R$ 200.000,00
2087· TIFA SCHUBER • R: Exp. Ewaldo Swartz, 1361, terreno c/ 560,OOm2 e casa c/240,OOm'. R$ 80.000,00
2091 - CENTRO - R. Erich Mielke, 63, terreno c/480m' e casa c/170m2. R$ 110.000,00
2092 • TIFA MARTINS - R: Paulo Leoni, terreno cl325,OOm', casa c/ 45,37m2 R$ 30.000,00
2095 • NEREU RAMOS - R Angelo Floriani . Lol. Zanguelini, Terreno c/ 378,OOm' .; casa c/ 70,OOm'. RS 35.000,00
2101 • CENTRO· R. Gu�herme Weege, ótima localização· imóvel resid., c/ comercial. Sobrado c/700m' e terreno c/570m'. Valor a combinar.
2109 • SANTO ANTÓNIO· Rua Ilda Frida Lavin, casa .com 124m' e terreno c/ 360m'. R$ 25.000,00
2122 - TRÊS RIOS DO SUL - casa em alv. C/142,OOm' e terr, c/l0.860,OOm' R$ 300.000,00
2124· ÁGUA VERDE· Rua Frederique b. Henque, terreno C/367,50m2 e construção·c/l�5m'. R$110.0oo,oo
2126· VILA RAU • Rua Joaquim Nabuco, casa c/92m' e terreno c/300m'. R$ 43.000,00
2127· RIO MOLHA - Rua Leocádio Cardoso da Si.lva, casa c/92m' e terreno c/ 323,75m'. RS 48.000,00
2129· VILA LALAU • casa de alv., c/142m' e terreno c/594m'. R$ 88.000,00
2132· JARAGUÁ ESQUERDO· Campo Sampiero I, casa c/127m' e edicula de 70m'. R$ 115.000,00
2133 • GUARAMIRIM • Casa c/130m' e terreno c/ 300m'. R$ 60.000,00
2142· VIEIRAS· R. Guilherme Koeler, Cosntr. 140m' masi um aedícula de 80m2 e terreno com 650m'. RS 80.000.,00
2143· ÁGUA VERDE· R. Teodoro Roeder, casa de madeira de 100m' e terreno com 400m'. R$ 42.000,00
2144 • BAEPEND� R. Afonso Bartel, casa de alvenaria com 243m' e terreno com 390m'. R$ 100.000,00
2145 • VIEIRAS· Rua Guilherme Koeler, casa de alvenaria com 240m' e terreno com 450m'. R$ 70.000,00

,

Acena carro ou terreno até R$ 15.000,00
2147 • ILHA DA FIGUEIRA· casa de alvenaria em construção com 113m' e terreno com 450m2• R$ 38.000,00

(vende ou troca por outro imóvel)
2150 - JARAGUÁ ESQUERDO· R. João Carias Stein, casa de alvenaria c/100m' e terreno c/488m2
2152 • VILA LALAU • R. Carlos Hegert, casa de alvenaria c/ 145m2 e terreno c/ 456m'
2160 - NEREU RAMOS· BR 2.60 KM 75, ãrea comercial c/ vários imóve�. terreno c/20.oo0m2
2166 • TIFA MARTINS � Rua Santa Ana, casa de alvenaria com 110m' e terreno 322m'.

---
3024 • JARDIMDAS MERCEDES· Apto Vila Nova
3030 • COND. AMIZADE· Rua Arthur Gunther, bairro Amizade
3039 .' CENTRO - Edfficio Barão
3045· NOVA BRASíLIA· Condominio Leulprecht
3048 • CENTRO· Cond. Phoenix.
---
4003· SANTO ANTÓNIO· Padaria com equipamentos, construção de 185m' e terreno com 634,50m2•
4005 • Vende·se Pannicadora completa, com carteira de clientes, ótima localização

.

--. '

9008 • TRES RIOS DO NORTE· sem benfenorias, com área de 60.000m', c/ água
9009 • SCHROEDER • R. Bom Pastor, c/ área de 4.078m2
9010 • SCHROEDER • R. Marchal Castelo Branco, chácara c/ terreno de 20.448m', c/ casa alv. 130m2

R$ 45.000,00
R$103.000,OO
R$500.000,OO
R$ 52.000,00

R$ 26.000,00+ financ.
R$ 46.000,00
R$ 65.000,00
R$ 60.000,00
R$110.000,OO

R$ 65.000,00

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

SÁBADO, 13 de setembro de 20�

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

E-mail.·engetecj@zaz.com.br

"

• AMIZADE
* Lot. Papp - Casa de 500,OOm' cj terreno de
1.495,OOm'. R$ 360.000,00
* Terreno cj 7.211,00 m' frente pj o asfalto.
R$ 75.000,00
• BARRA
* Terreno na Rua Camila Andreatta. R$ 30.000,00
* Casamista, rua Ana Karsten, 184. R$ 45.000,00
* Iknde-se mini chácara cj 1 casa alv., terreno CI
9OOm'. R$ 40.000,00
* Casa em alvenana, 126m', copa, coz., 3 qtos, tm;
sala, garagem, churrasq. R$ 65.000,00 (próx. TriIfc)
• CENTENÁRIO
* Casa rua Erwin otto, rote 208. R$ 45.000,00
• CENTRO
* Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo da Silva-C/I
suíte + lqto. - R$ 62.qoo,OO
* Apto. Ed. Leuprecht - Rua José Emmendoarfer,
cj 2 qtos e demais dep, - R$ 55.000,00
* casa em alvenana, rua Exp. AntonioCartas FerreI!,
e/2 suítes, 2 qtos e demais dep .. R$ 400.000,00
* Apto cobertura Catarina Erching cj 300m', CI
2 suítes, 2qtos, e demais dep. Valor a

combinar.Aeeita-se carro ou terreno até
R$30.000,OO.
• CHICO DE PAULA
*easa de alv., cj 130m' e terreno ej 454m',
Rua Joaquim Francisco de Paula, 2358- 4 qtos,
sala, copa, COZ., lav., lbwe, garagem. R$
45.000,00
• CZERNIEWICZ
1021 - Terreno Rua Roberto Ziemann (pró!.
Canarinho) cj 3.120,OOm' (39x80) - R$
250.000,00
• GARIBALDI
* Sítio, local Ribeirão Caeilda, Rua Vitor

Sehaldam, ãrea de terreno cj 85.800m2, c/2
casas de madeira. R$ 65.000,00. Aeeita-secarro
até 10.000,00. Próx. ao Mercado Furlan
• GUARAMIRIM
*

.

CENTRO - Casa em excelente estado cl
270,OOm'.(J$110.000,00
* CENTRO - Casa alvenaria 133,45m', terreno
364m', bairro Avai. R$ 85.000,00
* Casa 170m', terreno 460m2• R$ 100.000,00
* Terreno cj 979m', cj construção em alv. R:

Luiz Palistieri., próx. Fameg. R$ 400.000,00
• ILHA DA FIGUEIRA
1100 - Casa em alv., cj área de 160m', terreno cf
450m', ej divisão interna, 3 qtos, sala, copa, COZ.,
área de festas ej chur. e gar. Rua Rodolfo Sanson,
318-lIha da Rgueira. R$ 67.000,00
* Casa em alvenaria, rua 426 n" 172, próx. Posto
Saúde. R$ 70.000,00
*Casa de 70m' de madeira, terreno 25xl00=
2.500m', próx. Nossa Senhora Aparecida. R$

40.000,00
I

� JARAGUÁ ESQUERDO
* Apto, rua Bahia, próx. Madri. R$ 58.000,00
• LOT. CHAMPAGNE

. * casa de alv., ej suite + 2 qtos, COZo ej móveis
sob medida, lav., ehurrasq., garagem p/2
carros. R$ 180.000,00
� SCHROEDER I
* Casa alvenaria, 196m', ej 3 qtos, copa, COZ.,

sala, 2 bwe, garagem pj 3 carros, ehurrasq.,
murada. R$ 30.000,00
� JOÃO PESSOA
* Área com 2.000m2, frente para a rua principal,
em 4Om. R$ 25.000,00, em condiçóesa contIrIf
�TERRENOS
* terreno na Rua Vitoria Pradi, 27,50X 29,70=
816,75m'. R$ 28.000,00
*R: Arduino Pradi, ej 450m'. R$ 27.000,00
*Próx. Prefeitura,'cj 417m2• R$ 37.000,00
':R: João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, cf
480m'. R$ 36.000,00 ,

* Em frente Estádio João Marcatto - Jgua
Esquerdo, cj 297m'. R$19.500,OO
*R: Adolorata Davi Pradi, ej 450m2• R$

28.000,00
*terreno de 13,50x25,OO = 377,50m', lol.

Centenário, próx. Portal. R$ 22.000,00
• TRÊS RIOS DO NORTE

*casa, bairro Santo Antonio. R$ 23.000,00
*easa alvenaria. R$18.000,OO
.• TRÊS RIOS DO SUL
*casa alvenaria. R$ 38.000\00 $
*casa em alv.(em frente Rodeio Criolo) .R

32.000,00 .

� 'VILA LALAU .

* Casa em alv. cj 172.00m' e terreno de.
675.00m'. R$ 85.000,00
• VILA LENZI

a
* TERRENO com uma área de 442,28m', na ru

Epídio Martins. R$ 18.000,00
� VILA NOVA
* Casa em alvenaria, cj 3 qtos e demaiS dep·

R$ 45.000,00 + finan.
'te

* Casa alv., cj 270m', terreno 450m', cf sUlm
+ 2 qtos., sala conjugada, COZ., lav., garage
pj 2 carros, piscina. R$ 96.000,00
• VILARAU
.* Casa de aív. com 110m'. R$. 55.000,00

� PRAIA DO ERVINO 20
* Jardim Curitiba li, quadra 126, terreno l,5XR$
= 300m', com casa de madeira, 6000·

17.000,00
.

CEN�RO • Rua 29 de Outubro,
nº 29. Terreno cf 4500m2,
edificado com 'casa principal de
500m2, com todos os cômodos
de praxe mais piscina.

Contendo mais duas casas de
alvenaria todas em ótima
estado de conservação.
Excelente preço, condições a

combinar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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''11 Imobiliária Jardim Jaraguá· Ltda.
o
::a
m

'< '.' "'

o

1 ::" Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582 / PLANtÃO: 9997-9471 Z
10

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

!íó...
.

Ó,,J HÁ 22 AN OS G A RA N T I DO ÓC
�

N BO N S N EG I OS I

,
c...

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

área serviço, garagem pi 02 term
.

- terreno 400,OOm2 - Valor: R
130.000,00 à concluir ou pronta co

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

negociação)

Vila Rau: (prõx. Posto
Cidade} - casa em alv. cl
área total de 1 02,OOm2, 03
dorm., sala ampla, banheiro
social, cozinha, área serviço,
garagem � terreno esquina

462,OOm2• Valor: RS
67.000,00 - Obs: aceita apto

no centro de Jaraguá.

Y!!I!:2= ólima casa em uma Iomlim!ÕD privilegiada próx. Duas
Rodas Industrial· rom óreo de 300,00m', su"e + OS dorm., 03
salas, 04 banheiros, cozinha com armprios, órea serviço, dep.
enipregoda, garugem p/02 carros, órea de festa ri churrasqueira
- terreno 100,00m' . valor a combinal- aceita imóveis em
f1orianópol�.

Centenário (próx. Zono"i Elásticos):
casa mista c/ área 160,OOm2 - 04

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

churrasqueira, garagem pi 02
carros - terreno c/ 380,OOm2 -

Valor: RS 36.500;00 (negociáveis).

.lli!m - aportomenta amplo no Ed. Riviera rióreo 150,00m'
su"emobiliada rlbanheira + 02 dorm. (sendo um mobiliado), sala
risarodo, cozinha mobilMlda, bwc-sotiol, órea serviço amplo, prédio
ri elevador, gomgem pi 02 carros - Vaiar:. RS 100.000,00
(negoóóveis).

VilaRau: (aróx. UNfRlI -casa alv. ri óreo total de 110,00m', su"e
+ 02 dorm., 02 salas, banheiro-sodal, rozinha mobiliada, dep.
empregada, órea serviço, garagem pi02 corros, óreo churrasqueira
terreno 360,00m'- Valor: RS 90.000,00

Apartamento
3 dormitórios (uma suíte)
copa e cozinha
sala p/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

pinga nas janelas
revestihlento 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

úemiewia (aróx. Pamal -casa em alv. riórea 150,00m'
- 02 dorm., 03 salas, cozinha, 02 banheiros, órea serviço, si
garagem - terreno 350,OOm'- Valor. RS 15.000,00 (aceita
automóvel no negocio).

OPORTUNIDADES: APARTAMENTOS: 200,00m2, suíte+02 dorm., 04
CZerniewicz: apto novo c! 80,00m2 vagas garagem - R$ 145.000,00.

CASAS: - 02 dorm., sala c/ sacada, -Vila Lalau: CEd.Giovana) c/ área

-:rrla Rau: (I2róx. UNERJ)=c!piscina churrasqueira, garagem - R$ 55.000 130,00m2, suíte + 02 dorm., 04

area 200,00m2, terreno 500,00m2
. -Centro: (Ed.Catarina Erching) c/ sacadas - R$ 65.000,00.

- R$ 110.000,00. área 90,00m2, suíte+Ol dorm., -Centro: (Ed.Karine) c/ área

-�Iha Figueira: (próx.wEG II)=c! garagem e piscina-Ri 82.000,00.
. 110, 00m2, 03 dorm; 02 banheiros,

-Centro: (Ed.Schiochet) c/ área
- R$ 65. 000, 00.

area 150,00m2, terreno esquina 155,00m2, suíte + 02 dorm, cozinha -Centro; (Ed.Arion) c/ área
SOo,OOm2 - R$ 65.000,00. mobiliada - R$ 85.000,00. 150,00m2, suíte c/ banheira + 02
-Jguá Esquerdo: (I2róx. Urbano)- -Centro: (Ed.Da Alzira) c/ área dorm., cl garagem - R$
Nova C/ área 10o;00m2, terreno 130,00m2, suíte + 02 dorm., sala c! 115.000,00.
38o,00m2 - R$ 65.000,00. sacada - R$ 50.000,00. -Vila Nove: (Res.Jardiril Mercedes)
-Amizade: (I2róx. Salão Amizade)= -Centro: (Ed.Marajó) c/ área c/ área 60,00m2, 02 dorm., c/
alv.e/ área 180,00m2, terreno 135,00m2, suíte:" 02 dorm., cozinha garagem - R$ 40.000,00.
6SO,00m2 - R$ 40.000,00 ou R$ mobiliada - R$ 65.000,00. -Baependi: (Res.Bartel) c/ área

25.000,00 entrada + Fin. de 01 -Centro: (Ed.Klein) cl área 100,00m2, suíte + 02 dorm., c/
saláriomínimomensal. 130,00m2, suíte + 02 dorm., apto garagem - R$ 58.000,00.
-Giardine Lenzi: (I2róx. Col�io) novo - R$ 100.000,00.
c/ área 150,00m2, terreno -Centro: (Ed.Talismã) c/ área

TERRENOS:

380,00m2 - R$ 75.000,00. 140,00m2, suíte c/ banheira + 02
-Vila Nove; (Próx. Igreja Rainha

-Wa Lalau: casa com área 200m2, dorm; 02 sacadas - R$ 130.000,00.
Paz) c! árefl 392,00m2 (14x28) -

R$ 45.000,00.
terreno (26x20) c! piscina - R$ -Centro: (Ed.Don Lorenzo) c/ área -Beependi; terreno com. R:
180.000,00 (aceita apto centro). 130,00m2, suíte + 02 dorm; cozinha Bernado Dorbusch c/ área
-Wa La/au: casa com área 130m2, mobiliada - R$ 107.000,00. 1.798,Odm2 (30,50 frente) valor
terreno 520,00m2 - R$ 95.000,00 -centro: (Ed.Carvalho) c/ área negociável.
(prÓx. Marisol). 140,00fT'f, suíte + 02 dorm., cozinha -Amizade: (Lot. Versalhes) c/ área
-Czerniewicz: casa com área mobiliada - R$ 100.000,00. 625,00m2 '- R$ 35.000,00.
210m2, terreno 350,00m2 - R$

-Centro: (Ed.Perola Negra) c/ área -Amizade: (Lot. Piermann) c! área

75.000,00 (próx. Pama). 173,00nr, suíte + 02 dorm., c/ 2788,00m2 - R$ 30.000,00.
-Amizade: (Lot Blumengharden I)

garagem - R$ 120.000,00. . -Guaramirim: terreno industrial,
casa novamm área 75m2 terreno

-Centro: (Ed.Iml2erial) c/ área 117m frente p/ BR - c/ área

35O,00m2 - R$ 55.000,0Ó (aceita
267,00m2, suíte c/ banheira, 02 57.000,00m2 - aceita imóvel Jguá.

apto até R$ 80.000,00).
vagas garagem - R$ 170.000,00. -Nova Brasília: c/ área 375,00m2
-Centro: (Ed.Florença) c/ área (15x25) - R$ 45.000,00.-WaNova: sobradoc!área 360m2, 150,00m2, suíte + 02 dorm., cozinha -Centro: terreno comercial R:

terreno380,00m2-q'piscina + sala mobiliada - R$ 130.000,00. Procópio Gomes-c! área 562,50".,
COmercial- R$ 270.000,00. -Vila Nova: (Ed.PQrto Belo) c/ área (12,50x45,00)-(negociáveis) .

...._

LOCACÁO:
Centro: Cobertura (duplex) - Ed. Dionthus cl 400m2 - 02 suítes + 02 dorm.,
dep. empregado cl bwc, 03 solos, cozinha mobiliado, bwc-social, lavabo,
socado coberto cf churrasqueira, áreo serviço, garagem pi 02 corras - valor

o combinar.

Vila Lenzi: sobrado em olv. - 04 dorm., 02 solos, coz, 02 bwc's, lavanderia,
garagem - RS 500,00 - Ruo: Antonio Carlos Ferreiro, nº 1129.
Vila Rau: cosa em alvenaria - 04 dorm., sola, cozinho, bwc-sociol"
lavanderia, garagem - RS 400,00 (próx. Posto (idade).
Centro: Ed. Florença - suíte + 02 dorm., solo cl socado, cozinho, 02
banheiros, dep. empregado, lavanderia, garagem - RS 550,00 (calçadão).
Barra Rio Molha: coso misto - 03 dorm., solo, cozinho, bwc�sociol/l
lavanderia, garagem - RS 330,00 (00 lodo Prefeitura Municipal).
Centro: ótimo coso amplo comercial - com varias dependências - RS

1.800,00 (00 Iodo Smurfs lanches).
Centro: Ed. Savi - suíte + 01 dorm., solo cl socado e churrasqueira,
cozinho, banheiro, lavanderia, garagem - RS 320,00.

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

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

Plantão: 9131-0174

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

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

1253 - CASA DEALVENARIA SEMI-NOVA - PARTE
ALTA - PROX. ÁNTlGA SCAR - - c/ 204m2, tendo suíte c/
closet mobíliado e hidro, 2 quartos, cozínha semí-mobiliada,
churrasqueira, garagem p/2 carros. RS 110.000,00.

1114 - CASA DE ALVENARIA - PRÓX. DA MALWEE
c/200m2, em terreno de 800m2 (20 x 40) - 3 qtos,

churrasqueíra, piscina. RS 120.000,00

J

1353 - CASA MISTA - VILA NOVA - Excelente estado de.
conservaçõo, c/I 03 m2 em terreno de 615,20 m2 (17 x 38), I

tendo 4 qíos + Edícula de alvenaria c/ 2 qtos. RS 85.000,00.

3001 - APTO - ED. SILVIO PRADI- Excelente
acabamento, tendo suíte, 2 quartos, escritório, sacada c/
churrasqueira, 2 vagas de garagem. Área útil= 120 m2.

Aceita imóvel. RS 115.000,00

LOCAÇAO

3011 - APTO - ED. JARAGUÁ -- EM BOM ESTADO -c/
02 quartos, dep. empregada, garagem - RS 65.000,00.

Aceita imóvel até RS 50.000,00:

601· CASA ALV. -Amizade c/2 quartos, garagem p/I carro= RS 350,00
\ 60S· CASA· ILHA DA FIGUEIRA c/4 qtos,.sala, cozinha, bwc,lavanderia = RS 270,00.
607- CASAP/FINS COMERCIAIS· CENTRO c/ 3 salas, 2 qtos, 2 bwcs, cozinha,

,

lavanderia, sotão c/ bwc e garagem: RS 1 �OOO,OO ,

612· CASA - JARDIM CENTENÁRIOc/ 3 suítes + 1 qto, dep. empregada, 2 despensas,
cozinha mibiliada, churrasqueira mobiliada, lavanderia, garagem p/ 2 carros.: RS 1.200,00.
613 - CASA - CENTRO (próx. Stúdio FM • Pode ser utilizada também
comerãolmente) c/ 3 qtos, salas c/ lavabo, bwc, cozinha semi mobiliada, dependência c/
bwc serviço, churrasqueira e garagem pll carro: RS 800,,00

.

618· CASA· VILA LALAUc/ suíte + 2 qtos, dependência, piscina e garagem piS
carros= RS 560,00.
620 - CASAP/FINS COMERCIAIS· CENTROc/ 2 salas de frente para a R. Emílio
Carlos Jourdan (prox. ao Shopping Breithaupt) e no corpo da casa 1 qto, 2 salas, cozinha, bwc,

, lavanderia.: RS 880,00
631 �APTO· CHICO DEPAULA Loteamento Corupá c/ 3 quartos e pisa cerômico: RS
200,00
635· QUITINETES· CENTRO Ed. Marquardt - a partir de RS 200,00 + condomínio
636· APTO· CZERNIEWICZc!1 qto, garagem: RS 190,00
631· APTO· VILA BAEPEND/Res. Bratel- c/ suíte + 2 quartos. RS 350,00
638· APTO· GUARAMIRIM· CENTROc/ suíte + 2 qtos, garagem p/ 1 carro, piso
cerômico, portão eletrônico: RS 395,00
'639·APTOSNOVOS· VILA RAU- próx. à UNERJ- c/2qtos, pisocrerômico e garagem
: RS 280,00
641 • APTO· CENTRO c/ 1 quarto: RS 360,00
644 • APTO· ED SONIAMAGALI- VILA LENZI- próximo ao Supermercado Lenzi -

. c/ suíte + 2 qtos: RS 380,00.
646 • APTO ·ILHA DA FIGUEIRA c/ 3 quartos, sala c/ sacada e churrasqueira. RS
370,00

.

648 • APTO· CENTRO Ed.lsabella - c/ suírte + 2 qtos, garagem: RS 500,00
650· APTO CENTROEd. Gardênia - c/ 3 qtos, garagem p/ 1 carro = RS 370,00
656· QUITINETE - VILA NOVA c/ piso cerômico: RS 180,00
657· APTO ED. CAETANO CHIODINI- c/2 qtos, salas de estar cl sacada, com
garagem. RS 370,00
660·APTO· CENTRO· - proximo à Justiça Federal· c/ 2 qtos e garagem pi 1 carro:
RS 390,00
661 • SALA COMERCIAL· VILA LENZI prox. à WEG I· Térrea c/ 150 m2: RS

1132 - SOBRADO· CENTENÁRIO· c/ 204 m2 em terreno de
450m2 (18 J( 25) esquina, tendo 01 suíte c/ hidro + 02 quartos,

sacado, escritório, lavabo, garagem p/2 carros. RS 150.000,00.

1446 • CASA DEALVEANRIA • SÃO LUIS - próximo à
Bell Arte Móveis, c/60m2 em terreno de 442m2 (17 x 26),

tendo 02 quartos = RS 38.000,00.

VENDAS

1001 • CASA DEALVENARIA· CENTRO· c/ 200m2, 4 quartos, 2 bwc' s, garagem p/ até
3 carros. RS 160.000,00
1116 • CASA DEALVENARíA • BARRA DO RIO CERRO· c/180m2 em terreno de
472,50m2 tendo suíte, 4 quartos, dependência, churrasqueira, garagem p/2 carros. RS'
70.000,00
1192- CASA "EALVENARIA NOVA· ILHA DA FIGUEIRA·c/120m2, tendo suíte,
2 quartos, garagempi 2 carros. RS 88.000,00
1217· CASA· JARAGUÁ ESQUERDO parte alta, c/ 85 m2, em terreno de 560 m2, c 2
quartos, demais dependências, toda murada, ajardinada e c/ piscina: RS 70.000,00
1354· SOBRADO NOVO - VILA NOVA· FINíSSIMOACABAMENTOc/400m2

1171 • CASA DE ALVENARIA - CZERNIEWICI - c/
66,13 m2 em terreno de 357 m2 tendo 1 qto, bwc, copo,

\ cozinho, solo, despensa e lavanderia: RS 49.000,00

650,00 e ]R piso c/70 m2 o partir de RS 350,00. 2112· TERRENO· BARRA DO RIO CERRO. PRÓXIMO AO BREITHAUPT c/468m2:
664· SALA COMERCIAL· VILA LALAU·li piso- c/300m2, estacionamento na frente. RS 18.000,00
RS 670,00 2192· TERRENO ·ILHA DA FIGUEIRA- cl 2.018,50m2, prox. Hotel Panorômico:RI
667· SALA COMERCIAL TÉRREA· GUARAMIRIM .. CENTRO c/60m2. RS 300,00 ,50.000,00
670· SALA COMERCIAL· CENTROprox. ao Beira Rio c/ 40m2; 1 bwc: RS 320,00 2197· TERRENO· ILHA DA FIGUEIRA-c/304m2( 16.X 19) prox. Supermercado
683· SALA COMERCIAL ·ILHA DA FIGUEIRA - cl 50m2;' RS 350,00 Kasmierski - RS 20.500,00
686 • SALA COMERCIAL· ED. TOWER CENTER - c/65m2, cozinha, garagem. RS 2215· TERRENO· JARAGUÁ ESQUERDO- (esquina próx. Campo Juventus) c/612m2
400,00' (18 x 37). RS 42.000,00 (podendo desmembrarem 210tes de 306 m2 (18 x i 7).
688· SALA COMERCIAL· CENTRO (ao ladoWisdom) c/ 123,88m2: RS 7ÓO,OO 2299· TERRENO· VILA LALAU - (próx. Weg) c/ 630m2 e edícula nos fundos = RS

.

::��OSALA
• BARRA DO RIO CERRO- (00 lado desp. Zanluéa) com 50m2, 1 bwc: RS �j��O:��RRENO •.VILA NOVA.- noMorro dosMédicoscl4.651,40m2, c/ 47,50 mt�e

697· SALA COMERCIAL· ED. TOWER CENTER - cl 160 m2: RS 600,ÓO frente: RS 150.000,00
699. SALA· CENTROMÉDICO ODONTOLÓGICO- c/100m2. RS 500,00 e c/ 40 m2 2444· TERRENO· SÃO LUIS - ao lado do CAIC c/ 325 m2: RS 25.000,00

. 2460· TERRENO· GARIBALDI :próximo aoWigando Meier - 3 km da Malwee - c/
: RS 250,00. I f d SOa0 00
80S. GALPÃO· CZERNIEWICZ _ c/ 400 m2: RS 1.600,00 6.322,50m2.(40 x 250). Frente para o co çamento e un os para o rio: R 65. ,

2461· TERRENO· GARIBALDI·- 2 KM da Malwee. Frente para o calçamento, fundos
para o FÍo -.(/22.114,76 m2 (70 mtde frente): RS 150.000,00
2982· TERRENO· NA SC ENTRE GUARAMIRIM EMASSARANDUBA • KM 10'

RIO BRANCq- c/42.372m2. Com 60 mt de frente para o asfalto. Totalmente aproveitávele
com nascente de IÍgua: RS 40.000,00
3030·APTOS (em construfão) • CENTRO ·RES. GARDEN FLOWERS ao lado do
Beiro Rio - c/ suíte, 2 quartos, churrasqueira na sacada. Prédio oferece: salão de festas c/
churrasqueira e bar, sala de jogos, sauna, playground, home theater, piscinas, sala de ginástica,
Valores a partir de 238,07 Cub's. Entrada + parcelamento: Término previsto para outubro/
2004. Financiamento direto c/ a Construtora.
3046 - APTO - ED. TOWER CENTER - c/ 200'm2 tendo: suíte, 2 qtos, churrasqueira na sacada,
2 vagas de garagem: RS 180.000,00
3061 • APTO· ED. SILVIO PRADI- c/ 1 00 m2, tendo suíte, 2 quartos, churrasqueira na

sacado. RS 85.000,00
3063·APTO· ED. CATARINA ERSCHINGprox. Pizzaria Caneri· c/ suíte + 2 qtos,
sacada c/ churrasqueira. RS 130.000,00.
3351 • APTO· VILA NOVA· ED. ANNA CRISTINA - clt suíte, 2 quartos,
churrasqueira na sacada. RS 85.000,00
4002· SALA COMERCIAL· ED. TOWER CENTER c/I 02,65m2 e 1 garagem, RS

43.720,000. Faltam os acabamentos finais.
4009· SALA COMERCIAL TÉRREA· ED. FLORENÇA - cl 1 07,20 m2, bwc e piso
cerômico: RS 60.000,00
4201· GARIBALDI· CHÁCARA (Estrada JilraguazinhoJ - cl água, c/ 294.800m2, RS

85.000,00 - Aceita carro, casa.

tendo 4 suítes (.3 c/sacada -1 c/ dosed +hidro), 2 lareiras. sala ínfima, sala de jogos,lavabo,
escritório, piscina, garagem p/ 2 carros. Aceita imóvel:

o 2001· TERRENO· CENTRO- c/750m2 (30" 25)= RS 160;000,00
2004· TERRENO· CENrRO- - c/ 4.511 m2 c/ 1 galpão de 900m2. Aceita imóvel ou
carro: RS 500.000,00
2010 • TERRENO· CENTRO - (esquina)c/ 775m2: RS 160.000,00.
2030 • TERRENO CENTRAL próximo ao Beira Rio - c/ 810m2 (27 x 30) : RS
140.000,00.
2078· TERRENO· AMIZADE - - cl 378,75m2 (15 x 25,75) no Loteamento Bella Vista:
RS 28.000,00

'

1986 - CASA MISTA NO cENTRO DE GUARAMIRIM·
PARTEALTA - c/200m2, terreno c/ 616,87m2 - (17,601
34,70) c/ 3 qtes, 2 bwc, churrasqueira, garagem 2 carros, Ri

60.000,00. Aceita imóvel em Jaraguá.

1193 - CASA DEALVENARIA -ILHA DA FIGUEIRA
(começo) - c/245 m2 em terreno de 773,94 m2, tendo 1 suíted

hidro, mais 3 quartos, lareira, churrasqueira. Encosta (no lado) do
novo avenida da Figueira. Aceito opto em Jaraguá do Aorianá�

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

ende: Casa de madeira (3 dorm.), c
área 65 m2, em terreno de 392 m2.

Vila Lenzi (Próx. Posto de Saúde).
eço: R$ 33.000,00 (Aceita chácar

Vende: Casa de madeira (3 dorm.),
com área 106m2, em terreno de
500m2• Rua Euzébio Depouy (Vila
Nova) Preço: R$ 55.000,00

Aluga e Vende: Casa em alvenaria,
I suite + 2 dorm. Rua Preso Epitácio
Pessoa, I440(Centro). Aluguel: R$
00,00 I Preço: R$ 110.000,00

Vende: Apartamento contendo 2

dormitórios. Rua Cel. Procópio
Gomes - Resid. Maguillú (Centro).
Preço: R$ 47.000,00

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

Thomaz Francisco de Goes (Próx.
WEG I). Preço: R$135.000,OO

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

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

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

(Centro). Ed. Tower

luguel: R$ 650,00

Vende: Terreno com área de
420m2• Rua Lateral Eugenio

Bertoldi (Vila Rau)
Preço: R$ 23.000,00

Vende: Casa mista (3donn.), c/
área 115-f!12, em terreno de 495 m2.

(Vila Lenzi). Preço: R$ 48.000,00

VENDE: Terreno. com área 6.50Q 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 425 m2. Rua Waldemar Lessmann (Centro). Preço:
R$ 45.000,00

,

-+ Casa em alvenaria (3 dorm.), c/ área de 45 m2, em terreno de 1.750
m2. Estrada Rio Molha. Preço: R$ 25.000,00 (Aceita carro/moto)
-+ 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

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

Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sala de jogos, Sala de ginástica. Sauna cf ambiente de descanso,
Salão de festas cfchurrasq. e bar, Home Theater,

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

Churrasqueira na sacada.
OpÇãO 2 vagas de garagem, Dep. Privativo,
Tubulação água quente,

.

Completo sistema de segurança.

Lacalização do Prédio: RI/a Leopoldo lvInltuke,
Perto do Clube Beirá Rio.

Mude seu conceito de viver
. brJ

..... ><.....

.

(jarckn� jrôf):?ers
RESIDENC'E

Lazer: J.'CIrédio:

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 eurrada

saldo di re to c/" Cons tru tora

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

R. Mnrechal. Deodoro da Fali seca, 972
Royal Bnrg Ceuier - ]Ilmglllí do Sul- se

CONSTRUS8L
"Inovando C onceitos de Vida"

qualidadeV
segurançaV'

satisfaçãoV
acabamentoV

Apartamentos!

LE PETIT
.A.. """

para voce que e

Quando você recebe o seu apartamento Le Petit, ele vem completo e você ainda pode personalizá-lo a seu modo, fazendo
com que o apartamento fique com o seu estilo. O seu Le Petit já vem com torneira de água quente e balcão americano.

.

Fácil acesso ,/

Excelente localização Y
I

Privacidade y

Totalmente funcional y'

Desigrí moderno V
Esquadrias de alumínio v'

5 opções de planta Y

Uso. do FGTS y'

Plantão no Local
Rua Erwino Menegotti - Próximo ao Samae

'.

www.lepetit.com.brG

� ... a O"" aas 'In as 19h
sábado das 9h às 13h

370-9547
C;REC11527 -.1

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: 8h30 às 12h

REF 2418 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA

WffGE, 2340 - CASA AlV 150 M2, 4 DORM, BANH,
GARAGEM MAIS LANCHONffi COM 100 M2 TODA

[CUlPADA EM FUNCIONAMENTO, COM EXCELENTE

FATURAMENTO. TERRENO 800M2. 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 2420 - AMIZADE - R: ORESTES, 151 2 REF242 -

CASAS AlV. RS40.000,00.EXCElENTEOPÇÃO SEMINOVA 80 M2, 2 DORM, BANH, COZ, SALA,
REF3196-NOVABRASILIA-R:221-RICARDO

INVESTIMENTO PARA ALUGUEL LAVAND. TERRENO 468 W. RS 62.000,00 OlTO HASS - TERRENO 700W. RS 50.000,00

REF 2424 - VILA RAU - R: CARLA RUBIA DROSSE,
REF 2425 - VILA NOVA -R: 25 DE JUlH0,753 LOTE67 -SOBRADOAlY200M2, 1 SUíTE,2 DORM,3 REF 2411 - JGuÁ ESQUERDO -R: BAHIA, 103-
- CASA AlV 86 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, BANH, COM DUAS CASAS EM AlV, SENDO UMA COM 130M2, E
GARAGEM. TERRENO 476 M2. RS 72.000,OÕ SACADAS, BANH, GARAGEM 2 CARROS E DEMAIS

OUTRACOM 56M2. TERRENO 800M2.RS85.000,00DEPENDENClAS. TERRENO 352W. RS 127.000,00

REF 2405 - BARRA RIO CERRO - R: MARCOS
, REF 2393 - TIFA MARTINS - R: JOSE NARlOCH,VALDIR GIROlLA,450 - CASAAlV 140 M2, rSUITE,

.

1482-CASAAlV139M2,l SUíTE,2DORM,BANHSOClA�1 DORM, 2 BANH, GARAGEM, TERRENO 1600 M2.
GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00

RS 140.000,00

REF 2170 - VILA LENZI- R: JAIME GADOlTt
774 - SOBRADO AlV, 4 DORM, 2 BANH, GARAGEM.
TERRENO 450 W. RS 110.000,00

REF 2422 -ILHA DA FIGUEIRA - R: 911 - BERTOlDO
DREWS - LTO. DIVINÓPOLlS - LOTE 77 - 2 CASAS DE AlV.
SENDO UMA C/ 70 M2, 2 DORM, BANH, COZ, LAVAND E

GARAGEM, OUTRA 70 M1, 2 DORM, BANH, COZo LAVAND,
GARAGEM. TERRENO 395, I O M1. RS 56.000,00

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

" BA�H, ºEPO�ITQ.GmGEM"RS 80.000,00 WEEGE -TERRENO 11 00m2. RS 50.000,00

REF 1115 - CENTRaR: PRES. EPITAClO PESSOA, 111 -

ED.JARAGUÁ-APIOC/1 suíTE, 2DORM, DEP.EMPREGADA,
GARAGEM. RS 110.000,00. FICAM MÓVEIS REF 3243 - BARRA RIO MOLHA - R:

EMBUTIDOS COZINHA, LAVAND, E DORMITÓRIOS. LATERAL WALTER MARQUARDT - TERRENO 360
M2. RS 22.000,00

0-
SOBRADO AlV 287 M2. 1 SUíTE C/ CLOSET, 2 DORM, REFll18-CENTRO- R:MAL DEODORO DA FONSECA-

SACADA, 2 BANH, GARAGEM 3 CARROS 330 M2. RS ED MONTE CARLOS-APTO 140M2PRIVAl1VA, 1 suíTE,
180.000;00aceita apto até RS 130.000,00 2 DORM, BANH. SOClA� SACADA COM CHURRASO.,

BANH, GARAGEM 2 CARROS.RS 120.000,00

REF 2335 - BAEPENDI- R: AUGUSTO MIElKE, 144

REF3252 -A'GU" "ERDE-R', HENRIQUE NAGEl
-2CASASAlV, SENDOUMAC/201 M2, 3DORM, BANH, ' - REF 3111 - SÃO LUIS - R: EDSON CARLOS

II r, GARAGEM3CARROS.OUTRACASAAlV100M1,1 DORM, REF3210-JGUA ESQUERDO-R: JOAO CARLOS
- TERRENO 495 M2. RS 40.000,00 BANH. TERRENO 1.817,50 M2, RS 215.000,00 STEIN - TERRENO 457,42 M2. RS 35.000,00 GERENT - TERRENO 323 M2, RS 18.000,00

REF 3017 - GUARAMIRIM - R: lTO RAUSISSE,
VÁRIOS lOTES, DIVERSOS TAMANHOS COM VALORES

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

REF 3152 - JGUÁ 99 - R: BERTHA WEEGE -

A PARTIR DE RS 16.000,00
SPÉZIA - TERRENO COM 8.210,60 M2. RS POMIANOWSKI - TERRENO 400 W. RS

TERRENO 20.000 M2. RS 120.000,00 110.000,00' 26.000,00

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

REF3007 - VILA RAU-lTO ESIO ENKE _ TERRENO SEM NOME -lOTE 13 - CASAAlV, 100 M2, 3 DORM,
BANH,GARGEM. TERRENO 378W, RS 55.000 00

"w 'W"""�:<:>:<"""·'·,,<><,o '":;:':" ""'l���,,";'"
..
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12 CORREIO DO POVO SÁBADO,.13 de setembro de 20�í

veis

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

*Loteamento Gitm Garren, bairro Amizade. Aprovado pela PM]S. Pronto para consentir.
*Loteamento em fase de conclusão nos bairros: João Pessoa e Estrada Nova.

·275-0606

Ed. Aléssio Berri -

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

�asa - de alvenaria, O I suíte + 3

qtos, Vila, Nova. R$ 110.000,00

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

Consulte-nos e reserve seu lote!

Casa - de alvenaria, O I suíte +

qtos, Lot. Ouro Verde. R

80.000,00

MES
ELEJROMÓVEIS

/ Compre agora .

e pague em 5x semJuros

apeiro
�larfiJJ1

$103,34 arna Cas
R$ 50,89

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 13 de setembro de 2003
,

CORREIO DO POVO 13

\

C'RECI643,j

Compra • Vende • Aluga • Administra

Futuro Empreendimentos Ilnobiliários Ltda.
Rua Quintino Bocaiúva, 64 - Tel. 372-0657 /371-0696

e-mail: futuroemp@uoLcom.br
CREeI 8469 ,... Jaraguá do Sul, se

Chalé Imobili.árla ttda'.
Rua Reínoldo Rau, 58 � Tel. 371-1500

Plantão 9975 ....1..500
CRECI 643-J _. Jaraguá do sul, se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�(47)a7"1182
371-1191

Rua Robérto zeid�l, 451
Corupã-SC

ISANTA

cAsAJ:e:l.
CqSOS Pré-fobricodas]

!

372-1618

275-2234/275-2894

Oni'ca Loja:

RETROJ;SCAVADElRA, CAMIN

�.L

�a.JQlJ'

AlASATO

IIIJOieFranmer,257·Sã lUIz

.,. ,,'.

I
#III

COMO AMPLIAR A CONSERVAÇAO
,

A '

DO RiEVESTIMENTO CERAMICO
• escolhendo o produto certo para o lugar certo, levando-se em consideração resistência, durabilidade e facííldade de limpeza

do revestimento cerâmico;
j Materialde Construçãoi. escolhendo para especificaçõesde revestimentos (pisos ou paredes) dentro de ummesmo localprodutos que apresentem as
!

primeiras e as segundas letras sempre íguais, tanto para os lisos como paraos decorados;
• verificando aqualldade damão-de-obra, antes de contratá-Ia;

i ;

i. preparando corretamente a base de assentamento;

127'5-3727'. escolhendo argamassas de qualidade comprovadapara assentamento;
i R: Alberto Santos QrulTlmondt, i • fazendo o assentamento cornjuntasrecornendadas;
l�.,!.I!:�!.I!:.._�!�!!:J��.!��!i!Li. preenchendo corretamente o verso da peça com argamassa na hora da aplicação, evitando-séo efeito "oco" e assegurando·

se umamaior resistênciaaoslascamentos;
• utilizando tapetes ou capachos para proteção dos pisos brilhantes em locais de maior tráfego, inclusive' em residências,

proporcionandoalém do aspecto funcional ummotivo decorativo; ,

• evitandp a queda de objetos pontiagudos epesados sobre os re�estimentos, que por caracterfsticas intrínsecas são frágeisã
impactos e dependendo da força bem como do ân�ulo de ataque podem causar lascamentos. É importante também
cuidar nomanuseio do material durante afase deCIilIQCação; 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 superftcíe cerâmica. É devital fmportância evltar aomáximo o contato da areia 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 para limpeza 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 demanchas em Porcelanato, limpe imediatamente e utilize as seguintes recomendações na remoção manchas
mais difíceis.

'

" '

Para a escolha do tipo ideal referente ao esquema de colocação
do' produto, toma-se necessário o conhecimento do formato do

ambiente em que será aplicado o revestimento .

• ' ':aplicando-se o revestimento na 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 umambiente mais alto, entretanto, reduz-se ,

alargura. Ideal para ambientesmuito-baixos.
• aplicando-se o revestimento valendo-se de linhas alternadas,

,

Cl,lrvas e diagonais, define-se a impressão de movimento
ao ambiente, Ideal, 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

mats rápiqos de aplicar e possuem menor área de rejunte.
\ '

BONATTI,
BARRA
,MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

t-216-2000
RUI Fellclano I8rIDlin�n'nlD· Bam do rl8CeIri

FRANZNERl
Mqteriois de Construção I

Materlàls Elétricos I
Hldráulitos • Femillen5 I
n(olos • Telhas .,clmenla'l!TInias eVemlzes ,

,376.1597 I
376-0786 I

Ruo EmllioSchulz, nO 40 I
�ª<? �lJi:z: :)()r()9t,1c:l 9() §yl j

1l)MIlZA._
.,alAI, ,. CfIU'afI,ÁO

... Fal,e/,',FaXr 371-4139

F-IGUEIRA
MATERIAIS ,DE CONSTRUÇÁQ

',310-4508
'

310-4991

haJas'TIIllIdora lIlfIelra. 2193 • SI 02.aUllll8do lIImaon. t111· Cz8rallwlCz
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o QUE VOCÊ PROCURA PARA .��
C:ONSTRUI'R OU REFORMAR'.,••

/ ;..............
.

-

, ,\

AGUA QUENTE,
lé"d(l de aquecedores i

soiares, elétricos ea gás I

370-0800
Av. Wolde",arGlllb"", 1$55
Vilo Lo/"., * JOrtlflllfÍ de Sul

Walter Materiais
de Construção

� """�,, �
"

372.0705!
.

273-1532

Instaladora Construindo o seu Sonho!

Elétrica 375 ..1183

ES·"A' 'AQ·U·· '·'1"1,... .

...
,

,.'.
.

... :

>
'

: ........................•......•...............•........................................................................

[":,,G',,UMSUP,ERMERCA.,·ZDOSMa,Jen,'l1iS'.d.e '

•.�.,'. i'

Constrúção � i'

(41)314-"22,00
i

MAl. DE CONSTRUÇÃO

Consulte nossos anunciantes

TIJOTElHAS ��.,'IJOARTE
[ , I

1(47) 314-1910 I 370-3232
lRuaMarecitlJCasteloBrancO,S588 i 370·2315
,

• Centro· SCHROEDER· ,
!

Av Mal. Castelo Branco, nº 3507
(entro - SCHROEDER

j R; Gustavo Gum.z', n" 5481[Rio Cerro n . Jgua do Sul

!��.OCC.I_IIMicailnas de Construção MAT. DE CONSTRUÇÃO

AV. PREF. W. GRUSSA, 4386
CENTENÁRIO - JGuÁ DO SUL

.Rua .João MarcaDo,:
:nO 255 - SI 02. - Centro f

• ,araguá elo Sul • Sçj

_...�.

II��I

�
:MANNES®

Materiais de Construção
Ferragens- Eletrodoméstlços

RUa 28 de A oslo, 1 SI S - Guaramirim

I'l'I�I�'JS
Comércio de Materiais

de Construção

373-0391
Rua Estrada Bananal di; Sul, 100

Beira Rio - Gllaramim

ARTE LAJE
NO$sO negócio é concreto

(47) 375-1239

Rua da Saudades, 300
Centro • Corupá • SC

RUél Dorval Marcatto, 80
loteamento FirJ')nzi' Bairro
Chico de P'aul<i • Jaragt:lá do

Rua: ]araguá, 50 • Centro
Corupá - se

Fone: 376�0897
9975-0131

275-3462

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VfVotoraütin.' firianças

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Seja
.,

CELTA 1,0 BRANCO 2001 parceiro
PALIO YOUNG VERDE 2001
ESCORT Gl, COMPLETO PRETO 2000 da BV Financeira Fiat strada 1.5 01 brancoCORSA SEDAN PRATA 2000

Dakota pick-up 6cil. Gas. 99 preto mel.
KA Gl 1.0 PRETO 2000 Corsa Wind, 4p 99 branco
GOL GIII CI AR, ALAR, TRAV, VERMELHO 2000

e faça ótimos Titàn 98 roxa
MAREA WEEKEND ElX 2,0, 20V CINZA 1999 Gol MI 1.6, gas. 97 vermelho
CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999 Corsa MpFI 1.6 gas, 97 branco

CORSA WIND VERDE 1999 , • Pick-up corsa Gl 96 bordô

GOL SPECIAl + RODAS VERMELHO 1999 negoclos Kadett Iight, 1.8, álc. 94 bordo mel.
Escort hobby, gas, 94 bordô

GOL CLll.6 AZUL 1997 GolCl 91 prata
CORSA SUPER 4P - TRAVAS E ALARME VERDE 1997 'neste espaço! Verona GlX, 1.8, gas. 90 bordô mel.
GOlF Gl COMPL. (-AR) AZUL 1995 Gol ci, 1.6, gasolina 89 branco
GOL CLll.6 AZU.l 1995 CBX 450, gasolina 89 azul
ESCORT Gl - TRIO E DH BORDO 1994 Escort 88 cinza

CORSA Gl 1.4 BRANCO 1994 Escort l 88, álcool 88 verde

CORSAWIND PRATA 1994
Monza SlE, 1.8, compl. 87 bege
Voyage 1.6 gas. 82 cinza

OMEGA GlS VERDE 1993 Caravan GNV, álcool 81 prata
MONZA SlE AZUL 1992 Fusca 1300 78 branco
GOL ei 1.6 BRANCO 1989 Fusca 1300, gasolina 73 bege

Fiesta Street 02

Piçk-up Corsà 1.6 01
Corsa 4p, 1.6, ac, d.h 01
Honda NX 200 01
Gol Special, a.c. 00
VW 16 - 200 truck-baú 00
Parati GTI 16v 99
Ka 99
Honda CBX 200 Strada 99

Gol4p 99
Palio EL, cl ar 1.5 97
Blazer 2.2 97

,

Gol 1.0 compl. 97
Corsa Sedan, GL, 1.6 97
Blazer 2.2 97
Palio EX 96
Golt GL compl. 96
Escort Hobby 96
Escort L - Euro 94
MB 709 carroçeria 93
Chevette DL 91
Pampa 1.8 90
F-l000' 89
Moto CB 450DX 88
MB 13

prata G R$ 15.800,00
branco G R$ 13.500,00
branco G R$ 16.800,00
preta G R$ 5.500,00
branco G R$ 12.500.00
branco D R$ 78.000,00
vermelho G· R$ 19.900,00
prata G R$ 11.500,00'
verde G R$ 3.900,00
verde G R$ 13.500,00
bordô G R$ 10.900,00
branca G R$ 22.800,00
branco G R$ 12.000,00
branco G R$ 12.900,00
branco G R$,22.800,OO
laranja G R$ 9.900,00
azul G R$ 15.500,00
azul G R$ 8.500,00
vermelho A R$ 8.900,00
vermelho "D R$ 35.000,00
branco G R$ 5.800,00
verde G R$ 6.000,00
amarela D E# 19.800,00
cinza G R$ 3.500,00

�W:mJ�oi�i:am;.;·IE,:imi1�OI.,�Oliiât'$:

GM
Certa Branco 01 G
Corsa Sedan Verde 01 G
Vectra GlS comp. Vermelho 98 G
Vectra GlS compl. Branco 97 G
Vectra GlS 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
Gol16v Vermelho 98 G
Santana Azul 96 G

FORD
F-250 XlT compl. Branca 99 D

FIAT
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

J,I;i:�� ����llgW���M���ig��i�ªªg�I:���Iij�g;iIEl!!4,4;��{ijji"g,l�ij�:.:P'

Rua João Januário Ayraso, 65
371·5343· (47) 9903·2936

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, compl. 99 branco
Goll.0 94 azul rnet.
Gol S, 1.8, álcool 85 bege
Apollol.8 91 azul met.
Goll.0 94 azul met,

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 Corle 1.3, d.h. 99 branco
Monza GlS 2.0, compl. -ar 95 azul met,
Monza SlE 2.0 88 verde mel.
Corsa wind, 4p, I.t., d.t., a.q. verde

FORD
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar 98 chumbo
Escort 1.6 88 azul me\.
Escort 1.8l 93, cinza
Escort Gl 1.6 87 dourado
Escort Gl 1.8 a.q. 92 azul rnet,
Pampa 1.6 95 .clnza

SPORT CAR�
FONE/FAX: 370-3021 .

R$ 9.500,00
F-250 03 prata
Twister 02 vermelha c/ partida, 2º dono Gol, 2p, comp. 97 bordo

97 Branco R$ 9.700,00 Celta 02 prata c/ opc.
UnoCSl, 4p, v.e. 93 Prata R$ 7.800,00 Uno, EP 4p compl. (-ar) 96 azul

CorsaWind 99 branco 2p
VW Gol,4p 99 Branco R$13.200,00 \

Astra 99 branco 2.0 completo Uno, EP, compl. -Ar, 2p 96 azul
PassatAlemão, compl.+ Aul.. 95 Cinza R$17.800,OO Kadett

.
.97 cinza ciopc.

GolMI 98 Branco R$10.500,00 Peugeout 97 verdemet. 303 NX, completo, 4p Kadett, 2p, com opc. 95 brancO
Saveiro 96 Branca R$ 9.000,00 S-10gab., 97 prata compl., 6 cil., GNV logus compl. 94 prata
logusCLI 95 Prata R$ 8.900,00 GolMI 97 verdemet. c/opc.

.

SantanaQuantum 96 GNV R$12.900,00 Ranger 97 branca GNV Escort Hobby 94 bordõ
Go11.0 93 Branco R$ 6.800,00 Gol1.6CLI 96 branco c/opc. Monza, r09as 93 bordô
Gol 95 Prata R$ 7.500,00 Corsa 96 branco c/ opc.
Kombi envidraçada' 93 Bege R$ 7.200,00 Gol 96 branco 1.0, plus Del Rey 2p. GL 89 branca

GM Omega 93 Grafite R$12,500,OO Uno 95' bordo 4p, trio elétrico
88 brancO

Chevette 92 Cinza R$ 5.000,00 Tipo 95 branco compl. .chevette, rodas

S-10,compl. 97 Cinza R$17.200,OO Tempra 93 preto compl. Gol1.6 alc. 86 charTlpagne
FORD VeronaGlX 9·6 Azul Ômega 93 grafite GNV charTlpagneDelRey 84

.

Ouro MonzaGlS 92 cinza compl. Chevette 1.6 ale. 84

0-20 gabinada 89 bordô compl. Fusca 83 brancO
BelinaGlX 89 bordo álc., d.h., 1.6

,,6Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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WILLIAM ueícUIOS-
co NE: (47) 374-1117 9975�0117

lVIarechal Castelo Branco, 3549 - Centro - Schroeder

372-0676
Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00
Prêmio 1.5 Verde 91 R$ 4.900,00
Uno 1.0 Branco 97 R$ 9.500,00
Omega GL 2.0 4p Branco 94 R$ 12.700,00
Del Rey Grafite 87 R$ 4.500,00
Opala Diplomata 4p GNV Azul 92 R$ 12.500,00
Vectra GLS 2.0 4p Grafite 98 R$ 19.000,00
Uno 1.0 2p Bordo 96 R$ 7.900,00
Goll.6 Branco 96 R$ 10.5QO,00
Fiorino Furgão Branco 94 R$ 7.500,00
Gol Special Branco 02 R$ 12.500,00
Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 3.900,00
Chevette Bege 79 R$ 1.800,00
CG 125 Titan Vermelha 97 R$ 2.700,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.700,00
CG 125 Titan Vermelha

'

98 R$ 2.800,00
CG 125 Titan KS Prata 01 R$ 3.400,00
CBX 200 Preta 01 R$ 4.900,00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00
Uno 1.5R Vermelho 88 R$ 5.500,00
Vamaha VZ 125 Azul 97 R$ 6.900,00

Iveco - Furgão Branco 99

03 R$ 3,800,00 Ronda Civic LX - comp!. Prata 98Gol16V 4p 99 R$13.500,00
GolMI 97 R$ 9.600,00 Kangoo 1.6 - comp!. Cinza 01

Corsasuper 97 R$ 9,300,00 Clio RT - top de linha Branco 01

D'20,compL 94 R$ 25,500,00, Parati 1.6 c/ a.c, / d.h. Branco 01Gol
92 R$ 6.400,00

F·l00Q Gol Plus 16v Prata 02
91 R$ 26,000,00

Escort 88 R$ 4.500,00 Siena ELX - cornpl. Branco 01
EsCOrt 87 R$ 4,000,00 Uno EX - comp!. Prata 99
Chevette
Uno

86 R$ 3,500,00 Corsa Sedan Milenium Cinza 02

GOI1.6, álcool
85 R$ 3.300,00
85 R$ 3,500,00 Celta c/ opc, Prata 02

Ford 11.000, vasculante 81 R$11.500,00 Corsa Sedan GLS 1.6 Branco 97
Corcel I

72 Fiesta c/ trio Azul 98

311-0802 311-8281

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

FIIIIIG_
VVatarantEm I Finanças

AOTOM' VEIS
cortot! NCldonala e Importacfoli

Dakota cabo Simples, completa, ,equipada vermelha 00 O

Uno EX, 4p verde 99 G

Audi S6, top de linha, 4x4, turbo, 6 marhas prata 95 G

Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72 G

Vectra GLS cornpl. branco 98 GNV

LogusGU1.8 bordô 95 G

corsa Wind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

D-20 dupla, compl., +Couro, tv, cd, turbo branca 86 O

Voyage GU1.8 prata 95 A

XR200 branca 99 G

Unol.0 verde 94 G

GoIGL1,6 preto 94 G

.

Escort Hobby dourado 94 G

370-2227 / 9975-1804
Av. Preto Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul

veiculasM·(Ã······u··,�'fl"'0"'··' '.,

.;' "

'
,
" .", '.

.

Fone/Fax:

275-1132
Palo Classlc 1.8 ML, 2001, Prata

Opcionais: ar condicionado. direção hidráulica e trio elétrico

UnoMille IE, 2p, 1996, Cinza

Opcionais: básico

CorsaWlnd4p, 1999, Verde

Opcionais: arquente. limpador. desembaçador

Peugeot 306 Selectlon, 1999, Cinza

Opcionais: direção 'hidráulica. vidros e travas elétricas
Golf 1.64p, 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, CD
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 



18 CORREIO DO POVO

PENSÃO - aluga-se, quarto e

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

PiÇARRAS - vende-se, sobrado,
cf 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) .

PROCURA-SE - pessoa pI
dividir aluguel, no centro.
Tratar: 9117-1829.

PROCURA-5E - pI alugar, próx.
ao centro, pI fins comerciais.
Tratar: 9904-6190 cl Marcos.

PROCURA-5E - pi alugar, apto
c/1 dotrn., centro. Tratar: 372-
1395.

. PROCURA-5E - pI alugar, cl 3
dorm., nas prox. Do centro. Até
R$300,00, Tratar: 372-1395.

PROCURA-5E - pI alugar, cl 3
qtos, na Vila Lenzi, Jaraguá
EsqUerdo ou São Luís, valor até
R$450,00. Tratar: 370-0918.

RAU-vende-se, alv., cl 110m2,
3 qtos, próx. Supermercado
Brasão. R$38.000,00. Tratar:
371-5512. Creci 8054

RIO MOLHA - aluga-se, estilo
germânico(chalé), cl um quarto,
uma suíte júnior, um banho

social, sala, coz., gar. cl área
de festa e escrlt, no pavimento

superior, canil, pátio todo cerc.,
dentro de cond. rural, próx. da
Gruta, ônibus no portão e

acesso todo asfaltado.

R$590,00 mais energia. Sem
avalista. Tratar: 370-8563 ou

9957-2527. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se,
110m2, Ter. de 562m2, R. Dom'
Pedro, 829, Rio Hem, cl 3 qtos
grandes, 2 salas, coz., 3 qtos
peq. e demais dependências.
R$45.000,00. Tratar: 372-
3922 ou 9122-4198. Creci
9238

SCHROEDER - vende-se, na Vial
Paraíso, cl 3 qtos, sala, coz.,
banh., gar. R$28.000,00.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 9957-7545.

(proprletárlo)

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, alv., bom estado, toda

murada, cl 3 qtos e demais
dependências. R$26.000,00 .

Tratar: 9997-2020. Creci 7402

VENDE-5E - cl 177m2, 4 qtos,
coz., sala, banh., lav., próx. ADV
Aurora/Trltec. R$55.000,00.
Tratar: 376-2506 ou 370-2200

cl Eliziane.

VENDE-SE - cl 170m2, todo
murado, cl 3 qtos, sala, coz.,
banh., lavand., Ter. ç/325m2•
Tratar: 276-0743 c/João.
VENDE-SE - no Lot. Firenzi,
Chicode Paula, alv., cl 116m2,
e ter. cl 490m2, esquina,
cercado cl muro de pedra e

grade de alurnlnlo,

R$60.000,00. Ou troca-se pI
sítio. Tratar: 275-0759 c/,
Antônio. (proprietário)

VENDE-5.E - cl 130m2, na R.

Joaquim Fco. de Paula, próx. ao
Posto Marcola. Tratar: 371-
7571. (proprietário)

VENDE-SE - cl 113m2, semi

acabada, ter. cl 600m2• Tratar:
275-2335. (proprietário)

VENDE-5E - alv., cl 150m2, 3
qtos, BR280, após Motel CQ
Sabe. R$48.000,00. Tratar:
371-5512. Creci 8054

VENDE-SE - alv., 99m2, ter. cl
300m2, na R. Carlos Boeder,
82, próx. a ADV da Aurora.

R$37.000,00 negociáveis.
Tratar: 376-1306 cl Valdir.
(proprietário)

VENDE-SE - próx. da faculdade,
mista, pintada a óleo, cl 5 qtos,
2 banh., sala, copa, cOZ.,

lavand., gar. R$28.500,00
negociáveis. Tratar: R_ dos

Escoteiros, 114; próx. ao Posto
Marcolla. (proprietário)

I

VILA LALAU - aluga-se, alv., 4

CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO

ADEMILAR
Com parcelas a partir-de R$ 199,44 você viabilizá
seu projeto 'de reforma, construção ou compra do
seu imóvel na cidade, praia ou campo.

311-8814

,SÁBADO, 13 de setembro de 2003 .,

qtos, 3 banheiros. Tratar: 371-
.

3132. (proprietário)

VILA RAU - aluga-se, próx. a

Faculdade. R$250,00. Tratar:'
276-0352. (proprietário)

VILA RAU - vende-se, 2 casas,
no terreno Acoab. R$27.000,00.
Tratar: 275-1559. (proprietário)

10.2 " ':, t ..

ALUGA-SE - qto pI moças.
Tratar: 275-3851 cl Rose.

ALUGA-SE quitinete,
mobiliada. Tratar: 370-3561.

ALUGA-SE - no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

ALUGA-5E - cl 90m2, 2 dorm.e
demais dependências, no

Loteamento Ouro Verde.

R$250,00. Tratar: 9957-7545.

PROCURA-SE - pessoas que
tenham apto pI alugar, de

preferência próximo ao centro.

Tratar: 370-8441 cl Alexandre.

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a
combinar. Tratar: 9133-3476.
Creci 3476

VENDE-SE - na área central,
nova, toda 'cl piso cerâmico,
sacada cl churrasqueira. Ótima
negociação. Entrada + pare.
direto. Tratar: 9957-6889.

(proprietário)

\

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 SF�)

Consoke-nosl

Empreend.imentos
Imobiliários Ltd.

Rua .Epitácjp Pessoa, 415 - )araguá do Sul

VENDE-SE - no Cond. Bairro

,Amizade, cl 3 qtos, sacada,
quadra de esporte, salão de
festas. R$49.500,00.
Financiado pela caixa.

R$30.000,OO nego e saldo de

R$19.500,00 em parco de

R$291,00 c/ seguro. Tratar:
371-8279 cl Jorge.
(proprietário)

VENDE-5E .:. no Ed. Royal Barg,
cl 3 dorm. sendo 1 sufte,
sacada cl chur., cozo mob.
Entrada + parco em 50 meses

direto cl proprietário. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

I
CASAS

1• Casa de madeira com 65m2 na Rua Arthur

Breithaup,t, loteamento Firense -Ó, 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 Rua José

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

Narloch, Ana Paula II. R$ 80.000,00
• Meia Água de madeira com 50m2, loteamento
Fridolino Martins. Lote 45. R$ 18.000,00
• Casa de alvenaria com 174m2, nova, Vila Lenzi,
em frente a academia Corpo e Mente'. R$
140.000,00
• Meia Água de alvenaria na Barra; perto do
mercado Ouro Verde. R$ 25.000,00 1

TERRENO

I.
Lotes no Loteamento Firense I. R$ 18.000,00

• Lotes no loteamento Ccmpossompiero II, c/900m2•
R$ 45.000,00
• Lotes no loteamento Ccrnpossornpiero I, c/420m2•
R$ 25.000,00
• Lote na Rua Waldemi�o Schmidt, com 600m2. R$
28.000,00

CONDOMíNIO FECHADO
• Lotes a partir de 790m2

I
1 , FIRENZE II

• Lotes a partir de 350m2

A MARCATTO IMÓVEIS FINANCIA COM UMA
ENTRADA E O RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES,

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Oedoro, I 179

�371-1136

ÁGUA VERDE - vende-se, R.
Paulo Kraemer, 371, c/371m2,
cl escritura, local alto.

R$25.000,00. Tratar: 372-
3922 ou 9122-4198. Creci
9238

4198. Creci 9238

BARRA DO SUL - vende-se, cf
13,80 x 25,00, cl meia água
de 4x6, a 200m da praia.
R$7.000,00 de entrada e

assumir prestações de

R$240,00. Tratar: 371-7733
cl Sandro. (proprietário)

BARRA VELHA - vende-se, de

BAEPENDI- próx da rodoviária,
cl 420m2, 12x35m.

R$40 .0'00,OO(faci I ita-se).
Tratar: 372-3922 ou 9122-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOVA BRASíLIA - vende-se, cf
496m2, totalmente plano, rua

asfaltada. Tratar: 275-3070.
Creci 8950.

Tratar: 43 991-4881.

(proprietário)

SCHROEDER - vende-se, próx.
do antigo salão Bohiar, cf
2.080m2, todo legalizado, cf
escritura e pronto pf construir.
R$13.850,00. Aceita-se carro,
95, até R$8.000,00. Tratar:
371-6069. (proprietário)

squina, próximo da igreja
atriz, à 200m da praia, todo
urado. R$16.000,00. Tratar:
71-6238. (proprietário)

PiÇARRAS - vende-se, cf
405m2, próx. Candeias.

R$8.000,00. Tratar: 372-1395.
(proprietário)

COMPRA-SE - na Barra ou

Jaraguá Esquerdo. 50% entrada

+ fneto. Tratar: 376-1084 cf
Anderson.

RIO MOLHA - vende-se, cf
969.480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se casa

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

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

A

L
E
N

PrazeremH
. afender bem.A

GUARAMIRIM - vende-se,
13x35. Tratar: 373-1695 cf
Teresa. (proprietário)

SANTA LUZIA - vende-se,
centro, cf água, luz, esgoto e

escritura, pronto pf construir.
Tratar: 275-2335. (proprietário)

VENDE-SE - na R. Prefeito José

Bauer, ao lado da recr. da Caixa

Econômica, cf 420m2• Tratar:
9134-7639 ou 371-9686 cf
Janice. (proprietária)

ILHA FIGUEIRA - vende-se, cf
375m2, próx. Colégio Orlando

Gonçalves. R$27.000,00.
" Tratar: 371-5512. Creci 8054.

SCHROEDER - vende-se ou troca
se, cf 1020m2, na R. TIradentes. VENDE-SE - ou troca-se por

casa. Tratar: 372-1657.

(proprietário)VOCÊ JÁ IMAGINOÚ 'SUA EMPRESA
.

liA,Mll"OR lOCAIIZAfÃO
. QIIARAGUi,

-�

VENDE-SE - ou troca-se, cf 2
casas, 1 com 142m2, alv., e

outra cf 72m2, 2 pisos, alv.

R$65.000,00. Tratar: 371-
4507. (proprietário) 371-8655 275-0452
VENDE-SE - de esquina, na R.
Marcelo Barbi, cf 412m2•

R$18.000,00 à vista. Tratar:
275-0468. (proprietário)

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e SoJas .(:omerciais

(Com �ive�as metragens)
VENDE-5E - no Lot.Zanguelini,
14x28. R$12.000,00. Aceita
se carro na troca. Tratar: 372-
0391. (proprietário)

Consulte nossos
prazos de
pa9amenf'o�

VENDE-SE - na R. Jó s
ê

Pomianowsky, Chico de
Paula. R$17.000,00
negociáveis. Tratar: 370-
6687. (proprietário)

LOCALIZACÃO:
RuaMa�hal OeOdóro
da Fonseca 972- Centro

FONE: (47)275-3()70,
CONSTRuSI !

"Inovando Conceitos de Vida" 5 Preto Wáldemar Grubba, 2176 - Vila lalau - Jaraguá do Sul

Fogão Luna Dako 4 bocas

Roupeiro Moval 32505 6 portas 4 gavetas
Belíche Apolio '

Guaramirim - Rua 28 de Agosto, 1321' - Centro - Tel: 373-5112
Cama casal Rubin -Madeira Maciça Massarandüba - Rua 11 de Novembro, 2681 - Centro - Tel: 379-1757

Blumenau .. Rua Henrique Conrad, 51 02 - em frente ao BESC- Tel: 378-1975
------'--_.__._--_.__._-_._--�--._._------_ ... _----_._--._-------_._ .._._--------_.__ . -_ .._-------_._---_ .. _------_._.__ .. _._ .._------_._---'----_....._----.._--_:..._-_._ ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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pedreiro. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751.

SÁSADO, 13 de setembro de 200J '

J

VENDE-SE - cl 375m2, próx.
Chopp Club. R$26,OOO,00.
Tratar: 371-5512. Creci 8054

VENDE-SE - 15x39, cl 2 casas

de alv., 12 cl 115m2, cl laje, 3
qtos, demais dep., 2º cl 65m2, 2
qtos, demais dep. Entradas

individuais, próx. Confecçções
Carinhoso. R$78.000,00. Aceita
se carro até R$20.000,00.
Tratar: 426-8264. (proprietário)

VENDE-SE - na Bomplant, cl
casas e área de lazer. Tratar:
9113-2095 cl Silvano.

(proprietário)

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, cl 3.900m2,
totalmente aproveitáve!s .

Tratar: ,275-3070. Creci 8950.

VILA LALAU - vende-se, cl
640m2, escriturado, cl meia
água nos fundos.

R$55.000,00. Tratar: 370-
1787. (proprietária)

VILA LALAU - vende-se, cl .

900m2, R.·Major Julio Ferreira,
R$65.000,00. Tratar: 371-

. 5512. Creci 805:4

/
VILA LENZI - vende-se, cl
1.940m2, R. Lourenço Kantzler.

R$140.000,00 negociáveis.
Tratar: 371-5512.1, (proprietário)

VILA RAU - vende-se, de

esquina, cl 425m2, terreno
plano, cl escritura, livre de

enchente. R$22.000,00.
Tratar: 9997-2020. Creci 7402

DISTRIBUIDORA - veride-se, de
cosméticos, na Reinaldo Rau,
728, sala 6. Valor a combinar.
Tratar: 275-0547 cl Lurdes.

LOCADORA -vende-se, bairro ,Água
Verde. Aceite-se casa em Barra do
Sul ou carro. Tratar: 371-2525. '

VENDE-SE -loja de confecções,
cl estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 371-5512.
(proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto ja formado, cl
mercadorias e mobiliário.
Defronte pI Marechal. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE -loja de confecções,
compl. Tratar: 370-1657.

VENDE-SE - padaria, compl.,
ótimo ponto e clientela, na Ilha
da Figueira. Tratar: 370-576,7.

senac

como dobradeira, revisora, Cf
experiência, babá ou diarista,
Tratar: 373-3787 ou 9993,
1751 cl Nóeli.

'

OFEREÇO-ME - pI trabalhar

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

experlênci a na, área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

TELE-MARKETING - precisa-se
cl experiência na .áre a de

consórcio, cl telefone em casa

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

'Consórcio União.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

Carga Horária: 40h # Período: Agosto/2003
Sábados (8h às 12h) #' Investimento: R$ 320,00 ou 1 + 1 R$ 165,00

Carga Horária: 15h # Período: 15 a 29/09/03
21;1 e 5ª (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, 4" e 69 ( 14h às 17h)

# Investimento: 180 ,00 .ou 1 + 3x R$ 50,00

Carga Horária: 44h # Período: 2,0/10 a 12/11/03 2ª a 511 ( 19h às 22h) #

Investimento: 300,00 ou 1 + 2 R$ 104,00

o senac reserva-se o direito de. cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mlntmo de participantes

Rua Adélia Fisçher, 303 ._ Jaraguá do Sul - Santa Catarina
www.sc.senac.br- E-mail: 'ara uadosul@sc.senac_br�,,,,;;,��

SIMPATIA PARA EMAGRECER
CHICO XAVIER

como babá, meio período. Tratar:
371-0685.'

,

Quarta-feira pela manhã coloque 1/2 copo de água e dentro deleo
número de grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja
perder. Não coloque grãos a mais, pois os quilos perdidos não

serão recuperados. A noite beba a água deixando os grãos de

arroz, completando novamente com ih copo de água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 1I:z copo de água. Sexta
feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
de arroz junto. É importante conservar o mesmo topo. Não faça te

regime, pois a simpatia é infalível. Publique na mesma semana,

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.

Agradece M.A.A.H,

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como aux. administrativo.
Tratar: 371-1454.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como estampador, cl
experiência, ajudante de
motorista ou auxiliar de

'�
'

..

veleuloe
CORSA-vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr.,

CORSA - vende-se, sedan, 1.8,
02, compl., cl 15.000km, único
dono. Tratar: 9905-8968.

Enipresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi

Experiência mínima de
umano

rodas, alarme. Tratar: 9117·
3464.

EnviarCurriculum para
vagaprog@uol.com.br

r--·----�---..,
FIQUE POR DENTRO!! II INSCRiÇÕES ABERTAS

_JL _

Agenda de Cursos
CURSOS PRÉ-REQUISITO PERíODO HORÁRIO VALOR *

.
Inscrições Critérios
até/Valor Si!leção

Técnico em Ensino médio 1510'9/0'3 à 7h30min às 1 +23
Informática com 10/09/2003 Testecompleto ou setembro! l1n30min R$ 195,00
habilitação em cursando o 2· ou

2IJO'5 2' à 6" R$15,00 11/09/03
redes - 156O'h 3· ano

Técnico em Ensino médio 1510'9/0'3 à
,1 + 23

Informática com
, completo ou 10/09/2003 Teste

setembro! Vespertino R$ 195,00
habilitação em cursando o 2· ou 20'0'5 R$15,00 11/09/03
redes - 156O'h 3· ano 2" à 6"

Carteira Nacional
de habilitação B, 8h às 12 e das

1 + 1
C, Dou E, Ter21 18/10' à 13h às 17h 16/10/03 Teste

MOPP-4O'h
anos completos e 0'1/11/0'3 sábados e R$ 65,00 R$20,00 17/10/03

saber ler e domingos
internretar texto

Curso Superior 18h15min às
24111 àde Tecnologia Fevereiro! 22h15min ----- Vestibular

em Processos
Ensino médio 05/12/2003

de Produção completo 20'0'4 40 vagas
R$ 50,00

21/12/03
Mecânica 2" à 6"

Obs.: O SENAI/Jaragut do Sul reserva-se o direito de transfelir ou cancelar o curso, caso n-o atingir om'nimo de participantes,
• Valor reajustado conforme 'ndice nacional de pré-os ao consumidor-INPC.
"0

curso em processo de aprovas-o pelo Conselho Estadual de Educa..o,
,

Rua Isidoro Pedri, 263
'

Rio Molha - Jaraguá do sul/se
Site: www.sc.senai.br
amail: jaragua@senai-sc.ind.br '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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

Primeiros Passos
da Informática

Operador de telemarlleling
Telefonista e Recepcionista
Inglês - New Geoeration

Barman

Capa«itaçá9 P1yfjssiOl)3I em
Rotinas,AdmlnlstrativasWebdesigner
Capacita� Profissional

em'kndasMOIlIaI!em e Manutenção
del:omputadores Turismo e Hotelaria

1111
Microlins
Centro de Forl'nação Prolissionol

,
Rua Exp. Cb. Harry Hadlich, 35 - Centro Telefones: 372-3575/372-1299 i

L_WVNlllIioroIins.combr
, , ,_,___

Mais 00_500 fraoqu!"."_"'."_�_"_��__ __j
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�OTOS

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet skl

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

TAXA

0,99%'1
ENTRADA

+30x
-FIXAS

CLIo AUTHENTIQUE 1.0 8V - 2 PORTAS
FRETE INCLUSO VIA INTERNET
Barras de Proteção Lateral, Vidros Verdes, Para-choques na cor da Carroceria,

Vulcan 750

CB-450DX

Falcon Azul

4'ornado 250

Vira o 250cc Preta

CBX 200 Strada

Titan ES Prata

Titan KS 2001Azul

Titan

1986

1998

1997Tltan

1995Titan
a r'

CG 125

CG 125 Branca 1985

1983

Biz ES Azul 2000

1992DT 200 Branca

BIII"�"R'"''''''''

YBR 125 ED OKm

OKmBiz KS/ES

�o�,d�,�IIIIIIIIIIIIIOIKm�1d
XT 2250êc Todas O Km

�.m.......w.'.;�.:�
Reboque madeira Preto O Km

Melhores Dicas IDicave

.sc6nIC RXE 1.616V 110 CV

,

'.A"vista l'...

Freios a disco com ABS nas quatro' rodas, CompLtador de Bordo, Alr Bag Duplo,
CD Playar com comando satélite, Rodas de liga leve, Ar-condicionado,
Direção Hidráulica.

rrn1 Á vista

� ..
(3)

R.ede Renault, 183 Concessíonártas 110 Brasil.

Picave ITAJA(
348-8460

BLUMENAU
322- 8800

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
.370-6006

Vale do najai e Litoral Norte;;: se

I Consórcio Renault 1
i\�OndIÇâO valida' para ünanclamenm com Ta<a de Juras de 0,99°,. a,OI .. + IOF + R$ 2,'15'Por, lâmina do BOI,eto Bancário, fll�anClamento cac. ( Çrédlto Direto ao Consumidor) com entrada de 50% da V��UIO ..,. saroo nnanctadc em 30 vezes para toda <:I Linha Renaut O km , exceto Laguna e Autnerüque. Para a Unha CII�
rnua:�que,·entrí)ja de 50%, do VeiCUlO + saco rínanctado em aovezes íIX�. Flnandamcnto REnault através da ela. Oe Credito F.lntrlclamento c lnvesürnerto Renault 00 srasu, Ta<o de abertura de Credito (TAC) não Inclusa Crédito suíeno 3 análse e aprovação ce cadastra. As Taxa!l poderão ser ateraoas. se nowerem
e

"ltas Significativas na Mercado =mancero. sem tNlso prévlo. (2) Preço avtsta. com IPI reduzida e aorus de Fábrica Inclusos, e/ou com o nnanctam ente aqu p'oposto do Nova Renault ClloAuthentlque 2 POItas 1.0 8V 2003/2004, sem AlrBag 04)10, sem cocícnas, cc-sónca. Frete It1CluSD paratcoo o Brasil evenca Excuslva

�a�lnternet. A Pintura Me�lca serãc scresctdos aos JX'ê';OS dos veículos. (3) preço avista c lou com o financiam ente aqu proposto do Scér)IC Pre';ovâlldO somente para aqulslç�O dos veiculas durêl'lte a pUbliCação ceete.eourcrc ou enquanto cnrarem os estoQ.les.(3) Preço àvtsta, com IPI reCilZldo e Bônus de Foorh:a Inclusos

de
,eJou cqm o rnarctarnentc ilqJi tropcstc do raeoeunscénc R'XE 1.� 16V2003J2003, éors611oa e sem opclanals,Fretee Pintura Metálica serão acrescrcos ao preço oovercuio.corrnçõesvâtoas na data ceveícuiacâooeste anuncio ou enquanto duraremos estoques. Paramalares mrormaçôes , Inclusive sabre adlspcnlbllld-adê

estoque, ccosuüe sua concesstonàrtaaenast. Fotos para fins ç.ob�lcltàr10s. AJg.ms Itens mostrados e ou mencionados neste material pubtlcltáto são opcionais ou referem-se a versões Especificas. A Renant ucerasn reserva-se ao oirerto de aíteraras especificações destes vercuros sem aviso prévio,Cintos de
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impecável. Tratar: 371-3184 ou

273-6037. (proprietário)

5-10 - vende-se, de luxe, 96,
gasjGNV. R$18.500,00.
Tratar: 9112-5501 cj Rogério.

CHEVmE-vende-se, 82, ótimo
estado. R$2.200,00. Tratar:

370-0692 ou 9975-9506.
VECTRA - vende-se, 95, preto,
'compl., cj bancos de couro.

R$14.500,OO. Tratar: 9104-
6677 ou 370-7274 noite cj
Luís.

CORSA - vende-se, bordá, 1.0,
95, des. tras, e diant., ar quente
e frio, alarme, tr. elétr., som

automotivo e película. Entrada
R$6.000,00 + 18x R$292,00
ou R$10.000,00 à vista.

Tratar: 376-2206 cj Alex.
VECTRA - vende-se, GLS, 98,
prata, compl., cj ar digital, freio
a disco nas 4 rodas. Tratar:
9993-2048.CORSA -vende-se, wagon, 16v,

01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541

(12:00 ou após 17:30)

R$11.200,00. Tratar: 276-
0793.

CORCEL - vende-se, II, 79,
ótimo estado. R$2.300. Tratar:
374-1103.

VECTRA - compra-se, 98j99.
Tratar: 9992-4685 ou 376-
0270 cj Nei. PALlO-vende-se, 97, 4p, verm.,

vidro e tr. elétr, R$8.000,00 +

15x R$262,00. Tratar: 376-

2470.

DIPLOMATA - vende-se, 86, 6
eil., álcool, compl., impecável:
R$5.400,00. Tratar: 371-3184
ou 273-6037.

,COURIER - vende-se, 99, cj
aros,' branca, cj prot. de

caçamba, ó.ti.mo estado. Tratar:
370-8391 cj Wan\derlei.

VECTRA - vende-se, CD, 94,
azul ótimo estado.

R$13.800,00 ou financio.
Tratar: 370-9201.

PALIO - vende-se, EL, 1.5, 4p,
97, compl., menos ar e direção,
IPVA 03 pago. R$11.000,00.
Tratar: 371-0508 ou 9117-

0666 cj Danielle ou Anderson,

KADETT - vende-se, EFI, 92.
Aceita-se carro de maior valor,
já financiado. R$6.500,00 à

vista. Tratar: 370-2146 cj
Odézio.

E5CORT - vende-se, 88, orlg.,
vermo R$6.00,00. Tratar: 273-
0779.

FIORINO - vende-se, 97, ,

financiado. Tratar: 273-6246.
PALIO - vende-se, EO, 98, 4p.
R$11.500,00. Tratar: 9997-

FIORINO-vende-se, 97. Tratar:
5557.

370-4509.
----------

TEMPRA - vende-se, 16v,
compl., 4p, 95. r$6.500,00 +

22x R$267,00. Tratar: 376-
3684 ou 9135-0394 cj Moisés.

E5CORT - vende-se, XR3, 86,
1.6, álcool. R$3.200,00 + 6x

R$188,00. Ou troca-se por
moto. Tratar: 9953-3061.

KADETT - vende-se, 94, {ight.
R$5.000,00 e assumir 20x de

R$237,00. Tratar: 374-1491.

MONZA - vende-se, 93, 1.8, .

gas., vidro elétr., d.h .. Tratar:

9124-9341 ou 376-1116 à
noite cj Valdir.

E5CORT - vende-se ou troca-se,
1.6, 88, álcool. Tratar: 276-
0397 ou 9103-5991.

FIORINO - vende-se ou troca-se,
furgão, 94. Tratar: 370-1161.

Cei: 9963-7641Tel: 371-7212PALIO - vende-se, EDX, 98, 4p,
vidro e tr. Elétr., som, rodas

ésport., llrnp. e des. traseiro.

ESCORT - vende-se ou troca-se,
84, europeu. Tratar; 370-1161.

OPALA - vende-se, diplomata,
86, compl., 6 cilindros, álcool,

Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Liguejá!
371�8153

Consórcio

UNIÃO

.2$
anos

Rua João Januário Ayroso, 80 sala 03

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul
(OBS. f".·óximo ao Atacadão Lux)

Dispomos de créditos até 8$.85.000,00
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Corsa Sedan
Gol MI2p
Uno Mille
Escort 1.6
Kadett 1.8

Monza4p
versalnes 2p
EscortXR3
Golf GTI
Uno Mille4p
Gol CL 1.6
Gol CL 1.6
Monza 2p
Kombi Furgão
Jeep JPX diesel

Monza4p
Parati 1.6
Escort 1.6
Escortl.6
Corsa 2p

Fone: (47)
370-8622

co Corsa 2p 97
93 Corsa 2p 00
91 Vectra CD 97
93 Vectra GLS 95
94 Ford Ka ·93
95 Ford Ka co
92 S-10 cabo Dupla 93
00 Godge Dakota 00
94 CG125 92
S6

CG.125 01
87
ss

Kawasaki ZX-9 S6

se
Blazer DLX 93

es Palio 4p 97

95 Clio 1.0 4p 01

92 Besta GS 01

87 Santana 4p S6

87 Vectra CD 94

95 Courier 1.3 93

95 Escrot 1.8 97

VERONA - vende-se, LX, 92,
álcool. R$6.300,OO. Tratar:
370-8486.

FUSCA - vende-se, 82, bco,
1300. Tratar: 9111-7436.

ESCORT - vende-se, XR-3, 93,
compl., ar, dir., película, alarme
inteligente, acento recarro,
modelo europeu, lindão.

R$9.000,OO. Aceita-se carro de
menor valor. Tratar: 371-6238.

Gal - vende-se, 1000, 96,
modelo antigo(quadrado), verde
perolizado, super inteiro. Tratar:
275-3271 ou 9961-3590.

PAMPA - vende-se, 93.

r$6.700,OO. Tratar: 9134-1787.

Gal - vende-se, 81, gas., cl
aros esporte, ótimo estado. Ou
troca-se por moto. Tratar: 275-
3708 ou 9909-0502.

Gal - vende-se, 97/97, cinza
met., 2º dono, compl., perf.
Estado. R$10.500,OO
negociáveis. Tratar: 275-0910
ou 9957-6099.

SÁBADO, 13 de setembro de 2003 I _

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS

. DE :15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (4:1) 334-5729

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

F·350 - vende-se, 69, motor

608, caro de' madeira, ótimo
. estado. Aceita-se cerro de
menor valor no negócio. Tratar:
372-0391.

F4000 - vende-se, 82, direção,
carroceria granelelra, 1º dono,
ótima. Tratar: 9979-1437.

MB 608 - vende-se, 84, baú,
ótima. Tratar: 9979-1437_

BIZ - vende-se, Honda, KS, 51
partida, 00100,. azul,
10.500km, cl 2 capacetes.
R$3.000,OO. Tratar: 371-4191.

BIZ - vende-se, Honda, 02,
verm., cl part., cl 7.000km, cl
3 meses de garantia. Tratar:
9135-7729.

CG - vende-se, 125, 02, azul.
R$4_000,oO. Tratar: 374.
2145.

CG - vende-se, 03. Entrada
R$1.600,OO + 24x R$214,OO.
Tratar: 9952-2420.

CG - vende-se, ES, Okm, cor à
escolher. Entrada R$1.300,OO
+ 34x R$178,OO. Tratar: 9909·
2000.

COMPRA-SE - moto, do ano 80
à 01. Tratar: 9602-4776.

ESCORT - vende-se, l, 86,
verm., estofamento novo. Aceita
se troca pI pick-up ou carro de
menor valor. Tratar: 9905�
9595.

GOl-vende-se, Cl,1.6, MI, 98,
verde escuro, ótimo estado.
Tratar: 276-0397 ou 9103-
5991 cl lourival ou Simone.

Gal - 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.

pala - vende-se, 97, verrn.,
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. Tratar: 371-6238.

SAVEIRO - vende-se, Cl., 1.6,
. Mi, 99, bca, capota marítima,
vidro e tr. elétr., alarme, a.c.

Tratar: 9992-4685 ou 376-
0270 cl Nei.

VOVAGE - vende-se, 84/85,
bco, gas., 1.6. R$2.900,OO.
Tratar: 49 9102-8292 cl
Ricardo.

CllO - vende-se, Hatch, 00, 1.6

Fone: 370-2764
CeI.: 9104·2070 f 9957·6099

RT, prata, airbagduplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava pI crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tratar: 370-8928.

l-200 - vende-se, cabine

dupla, 95, a.c., 4x4. R$
30.000,00. Aceita-se carro de
menor valor no negócio.
Tratar: (47) 9102-0009 cl
Santiago.

RENAUlT - vende-se, RT, 19,
bco, 4p, 98, compl.
R$3.000,OO entro + 20 pare.
ou R$13.000,OO à vista.

Tratar: 370-1657 ou 9974-.
8468.

TOVOTA - vende-se, corolla,
95, compl. Ou troca-se por
carro de menor valor. Tratar:
275-0585 ou 9903-1864.

1113 - compra-se, de

'LAMBRETA-vende-se, verm.e
branca, 65, motor novo, toda
reformada, emplacada. Tratar:
376-2805 ou 9134-3170 cf
Elias após 14:30.

SCOOTER - compra-se,
sundown, pago até R$1.000,OO

, à vista. Tratar: 9135-9295.

XlX - vende-se, 350, pI trilha,
R$2.500,OO. Tratar: 9979·

8040.

XT 225 - vende-se, 98, pronta
pI trilha. Tratar: 371-3818 ou

9909-0845 após 14:30.

VENDE-SE - CG Titan, ES, ao,
cl partida e freio a disco.

R$3.800,OO. Honda Strada

200, 97. R$4.000,OO e C8

500 98. R$6.500,OO +

consórcio. Aceita-se carro

acima do ano 95. Tratar: 9905·
3900 cl Marcos.

F4® Consórcio

'Regata
"'�tútdmettte � metio",

PEÇAS • ACESSÓRIOS'· OFICINA

ir 370..9995

COMPRA·VENDA· TROCA· FINANCIA· CONSÓRCIO

ir 370-5999

TABELA DE USADOS
C 100 BIZ ES OKM VERDE
C-IDO BIZKS DO/DO VERMELHA
C-IDO BlZ KS 01/01 PRETA
CRYPTON TI 05 E 01101 VERMELHA
WEB 100 SUNDOWN OKM VERMELHA
CO 125 KS 02/02 AZUL
CO 125 KS 02/02 VERMELHA
CG 125 KS Ol/Ol PRATA
CO 125 KS OKM VERDE
CO 125KS OKM PRATA
CO 125 ES OKM AZUL
CBX 200 STRADA 98/98 ROXA
CBX 200 STRADA 99/99 VERMELHO
VIRAOO250S 97/98 PRETA
YBR 125 E OI/Dl AZUL
YBR 125 K Ol/Ol PRETA
VT 600 SHADOW 01101 PRETA
CB 500 02/02 AZUL

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
Rua: João Januário Ayroso, 65 Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o almOÇO
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SOM - vende-se, rádio, cd, pj filhotes Dog-Alemão. Tratar:
carro, cj 6 meses garantia. 376-3896.
R$350,00. Tratar: 376-2743.

CADEIRINHA - vende-se, de
bebê, pj carro. R$40,00. Tratar:
9103-0988.

SOM - vende-se, de cd, pj
carro, marca Pionner, c/
frente destacável, semi-novo.
R$350,00. Tratar: 371-
6238.MOTOR-vende-se, de Santana,

âlcool, AP, 1.6, cj carburação e

inguinição, jogo de rodas

esporte, orlg. de santana, aro

14", cj pneu, entre outros

acessórios. Valor a combinar.

Tratar: 370-6188.

VENDE-SE - kit a gas pj o carro,
carburado, cj cilindro de 7,5. Ou
troca-se por moto. Tratar: 376-
3990 ou 049 9988-0304 cj
Carlinhos.

. ' ,

Iversos
ACEITA-SE - doação de mato

de ccnstr., ou compra-se
mais barato. Tratar:' 371-
3830.

ASPIRADOR DE PÓ - vende

se, pequeno. Tratar: 273-
6246.

BAR - vende-se, ej jogos,
inclusive ej cancha de bocha
e clientela formada. Vila Nova.
Tratar: 370-0548 ej Amauri.

APARELHO GINÁSTlC'A -

compra-se, abdominal. Pago
até R$20,00. Tratar: 370-
6360 cj Júnior.

BICICLETA - vende-se,
APARELHO GINÁSTICA - marcha, verm., bom estado.

vende-se, esteira elétr., R$90,00. Tratar: 376-3639.
usada, semi-nova. R$300,00.
Tratar: 371-7090. CACHORRO - vende-se,

CACHORRO - vende-se,
Lhasa-Apso. Tratar: 372-2324.

CADEIRINHA - vende-se, de
carro pj bebê, importado,
marca Casco, ótimo estado.
Tratar: 371-4921 ej Marilene.

CARRINHO - vende-se, de
bebê. Tratar: 273-6246.

CELULAR - compra-se, pré
pago. Valor até R$120,00.
Tratar: 273-6014 ej Mareelia.

CELULAR vende-se,
Gradiente. R$180,00. Tratar:
9994-4057.

CELULAR - vende-se,LG,
ideal. R$100,00. Tratar: 376-
4421.

CENTRíFUGA - vende-se,
duas, Arno. Tratar: 273-6246.

COMPRA-SE - eqpto pj
lanchonete, inclusive mesas e

cadeiras, em bom estado.

Paga-se à vista. Tratar: 370-
0863.

COMPRA-SE - garrafa de

oxigênio, pequena. Tratar: 371-
6262.

COMPUTADOR - vende-se.
Tratar: 372-0391.

"Da fundação ao acabamento da sua obra"

Você quer
construir ou reformar?

Então, visite a

CONSTRUBENNER
Materiais de Construção.

, Confira algumas de nossas promoções:
Tijolos 6 furos (fabrlçação próprlà) R$ 119,00
Balcão WC com pia e espelheira ' R$ 156,00
Pisos deprlmelra R$ 7,90
Tinta PVA 181t , R$ 38,25
Cimento 50kg R$ 17,50
Chuveiro Thermo System R$ 57,60

'

FINANCIAMOS EM ATÉ 24 VEZES.

I TeJevendas: 376-2929.Estamos esperandopor você!!!!
: Venha nos visitar e conhecer nossas Instalações.Rua João Planincheck, nº 1832 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - se

Motorola \1'1201"
e Nokiá :1220

No ProntoT

R$ 299,00
ou
1,+4 de R$ 59,80

Menu 100*

1+4deR$19,80 "

A vista R$

Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

plano Pronto e

3 meses de

garantia por:

Q
C
..

'e
"

OI
"

i
8
e
8
!li

R$99,00 f
!!
ta

.IARAGUÁ DO SUL'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



26 CORREIO DO POVO 'CLASSI" SÁBA[}O, 13 de setembro de 200J
1---------------_ S

GUIA DE ,SERVI os

Eletrônica

Julinho
Aulas Particulares

FíSICA E
QUíMICA

Preparação pI o vestibular Asststência Iécníca: TV, Som, vidco,
Vcndd ce Som Automotívo, Canos,
Acessõnos e Som PlotlsslonalTRADUÇÃO QE ALEMÃO

T..atar: 371·2735 ou

9957-8313 cf Cario.
DISK CONSERTO
371,.1152 Rua:lWnollk!Ro�, 116

t;t.ntro N )or:allld do�/.

Atelí. de
Costura Rua Francisco Weiss, 444

Schroeder - se

371�7828
Rua Francisco,Vegini, 235

Czerniewícz (Próx. à Humana Rh)

Anuncie aqui!U
371�1919

--

A
•

·11'INVESTIGAÇ'OES· ,nunCle aquI •••
371·1919CRIMINAL E

PARTICULAR

(47) 276-3429
9975-5659

R: Exp. Gumercindo'da Silva, 6,16
- Centro - Jaraguá do Sul - se

Anuncie aqUi!!�
371·1919

Anuncie aqui!!! Anuncie aqui!!!
371-1919 371·1919

Anuncie aqui!!
371·1919Anuncie aqui!!!

371�1919
Venha Conhecer a

Moda que é um Doce

lPFj VIDRAÇARIA
t:::JiI Arte Vidros«�.j,y

""I>' '

TRABALH.
COM LAVA·j

Preços especiais
de inaug�ração Vidros. Espelhos. Bísotê,lapIdaçâo e Polimento.

Jateamento, Plotter de llecorte.1\cessÓrÍ\l!

Modinha
tam. 01 a'16

Moda Adulto

Fone: 371-5810
Rua CeI. Procopio Gomes, 1263

Anuncie'aqui!!!
371·1919

..

_-----,

I
I

Anuncie aqui!!! I
371·1919 !
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•
, Supermercado" "

Kazmierskil

Rua José Teodoro Ribeiro, 3195 -Ilha da Figueira· Jaraguá do Sul • Te.: 370-4757
COMPUTADOR - vende-se,
AMD '1.2MHZ, kit mult.,
gravador cd, monitor 15, HD

30gb, impressora HP Deskjet
656. R$1.800,00. Tratar:
370-2200 cl Eliziane ou 372-
9067 cl Cristiano.

COMPUTADOR-vende-se, cl
scaner e impressora, semi

novo, e 1 marajó, 81, prata.
Tudo por R$3.200,00. Tratar:
275·2848.

alumínio, cl vemeziana. Valor
à combinar. Tratar: 376-1750
ou 9979-0120 cl Laérc,io.

JOGO DE RODAS - vende-se,
da Mamo Status, aro 15", cl
pneu. Tratar: 275-2768.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, reta, Juki. Tratar: 275-
2803.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, reta industrial.

R$600,00. Tratar: 370-1657.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, Singer, diversas

funções, elétrica, cl gabinete.
R$330,00. Trata/r: 9979-

1576 cl Gilmar.

MÁQUINA - compra-se, de
moer carne, elétrtca. Tratar:
371-3393 cl Marlene (hor .

coml.)

MÁQUINA - conpra-se, mesa

pi revisão e estante p/ fio.
'Tratar: 371,3830.

MÁQUINA - compra-se,
catraca base cilíndrica, 4

agulhas. Tratar: 371-3830.

MÁQUINA - vende-se, de,
cobertura, shangna: cl 3
agulhas, ap. pI bordar.

R$1.400,00. Tratar: 273-
5347.

, Promoções
Noeli.

FREEZER - compra-se,
vertical, semi-novo. Tratar: GUITARRISTA - de Blues ,

376·1699. procura pessoas pi montar
banda. Tratar: 9902-3476.

FREEZER - vende-se. Tratar:
373·3787 ou 9993-1751 cl JANELAS - vende-se, de

FURADEIRA - vende-se,
Hobby, impacto 3/8, Bosh.

R$50,00. Tratar: 275-2803.

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 112 140· Cent,ro - Jaraguá do Sul

JP Comêr.

ricas L

GATO - vende-se: persa, todo
branco. R$100,00. Tratar:
371-9999 comI. ou 372-
1976.

GUARRAFA DE OXIGÊNIO -

compra-se, pequena. Tratar:
371-6262.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Participação entre os ouvintes de rádio

'Fone/Fax: 47 371-0991
Rua Domingos da Nova, 252

.

'WWW�,stud.ibfm.com.br

s!!!1m
Emissora B

Emissora C

Emissora O

Emissora E 11 o/�'
Emissora F 110/0
Emissora G *

37%

300/0

<'

Emissora H *

Outras rádios

* Menos de 0,5%
Base: Ouvintes de rádios FM e/ou AM

06 a 08 de julho 2003
80/0 Fonte: Instituto MAPA

lugar na pesquisa- "
,o,de'"
ará

A pesquisa foi real :/Êtlo Inst.�fJto Mapa, de Florianópolis, junto a população de

.Jaraguá do Sul entr 'i�$06\e'Ô8 de julho de 2003. O resultado mostra que a

Studio FM ocupa o í!i, ugà, 'na preferência do público com 37% dos ouvintes de rádio
AM e FM, o que equi"ãlê; a 79% dos' ouvintes de emissoras FM.

.

�----------------------------------------------------------------------------------------------�

-
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o VERÃO ESTÁ

CHEGANDO. ENTRE EM

FORMA. SEM FOME E COM

MUITA SAÚDE.

AVALIAÇÃO GRÁTIS.

MARQUE SEU HORÁRIO.

LIGUE: 275-3122 ou

9955-9782

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadué;ll ou Federal,
ativo, inativo, cl desconto em

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

cl cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293, s/s.
Tratar: 370-626:1 ou

999:1-6366.

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 'h copo de água e dentro dele o número de

grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja perder. Não coloque
grãos amais: pois os quilos perdidos não serão recuperados. À noite beba a
água deixando os grãos de arroz, completando novamente com 'h copo de

água. \

Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz,

completando novamente com 'h copo de água. Sexta-feira pela manhã em
, jejum beba a água desta vez com os grãos de arroz junto. É importante
conservar o mesmo copo. 'Não faça regime, pois a simpatia é infalível.

Publiquena mesma semana.

Agradece R.G.S.

MÁQUINA - vende-se ou

troca-se, de lavar louça,
Brastemp, na caixa, sem uso,

pormáquina de lavar roupa ou

fogão de embutir. Tratar: 370-
8563.

MÁQUINA - vende-se, pI
jeans Pefaci. Valor a combinar.
Tratar: 370-3561.

MÁQUINA - vende-se, reta e

overloque. Tratar: 370-3561.
.

MOTOR - vende-se, V8, g�s.,
cornpl.. cl carburador,
fnguinação e motor de

arranque, disco e plator, 1
caixa 3 marchas. R$500,00.
Tratar: 370-9850.

MÓVEIS - vende-se ou troca

se, móveis novos de loja
(balcão, casulos, manequins).
Tratar: 370-3561.

MUDAS - vende-se, de
palmeira real. Tratar: 370-
2461.

NQBREAK - vende-se, de'
800w, cl conduração de 4

horas ligado, p/ até � micros.

R$300,QO. Tratar: 275-1505.

NOTEBOOK - ECS A928,
Pentiun 4 2.4 Ghz, Tela de

15", HD 40 Gbytes,
Memoria 512 pOR PC 266,
Gravador de CD e Leitor de

OVO, acompanha caixa,
manuais, cds de intalaçãó,
Cor Prata, pronta entrega.
Valor R$ 3.999,00 à vista.
Tratar com: Diógenes
Formigarl, 913�-4310 (após
as 18:00) ou e-mail:

diogenes@netuno.com.br

OURO - compro, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Pago a vista. Vou até você.
Tratar: 9979-0605.

PISTOLA - vende-se, de

chumbinho, semi-riova. Tratar:
9991-2356.

PROCURA-SE - guitarrista

BAR fMERCEARIA

S4oJo40
- Vila-Charles-
Quartas-feiras - Peixe Frito
Sexlils-feiras - costela assada,

feijoada e dobradinha

'iIII'·.·'I_._,·1!III 311.2646
procura banda tipo Pantera,
ACDC, Slipknot. Tratar: 9902-
3476.

SAUNA vende-se,
residencial, Europa.
R$150,OO. Tratar: 376-1699.

SOFÁ - vende-se, de canto,
Bel Art, modelo Mariland, 3
lug., tecido Shinilli, bordô, "

semi-novo. R$600,00. Tratar:
. 371-1911 cj Simone.

SOM - vende-se, pj carro,
fr'ente destacável, cj
caixa, 2 cornetas 269 e

um sub grande. Tratar:
273-6246.

SOM - vende-se, sony,
prata, 1.000w, 1 ano de
uso. Tratar: 9125-4480 cj
Fabiano.

TAPETE � vende-se, pj qto de
criança. Tratar: 371-3459 ou

9902-4035.

TELEFONE - vende-se,
aparelho cl bina. Tratar: 9113-
2095 cj Silvano.

TV-vende-se, Philco, 14", cj
controle. R$280,OO. Tratar:
275-1505.

VENDE-SE - aparelho de cd,
Aiwa + 169 da Pionner.

R$200,00. Tratar: 9994-
4057.

VENDE-SE - geladeira, fogão
e butijão de gás. R$170,OO.,
Tratar: 374-5661.

VENDE-SE - restaurante e

pizzaria. Excelente negócio,
excelente preço. Tratar: 370-
3279 a noite ou 273-1313 até
14:00.

VENDE-SE - 2.000 tilolos, 6
furos e Gal llquido. Ótimo
preço. Tratar: 276-3050.

venda� �e ....
, '.,

INSTALADORA =:
'.

Ma.,t.e.!1.aIS --.... a.a. a""·1.'.:,'·e'····11 ...1··Eletrlcos ...... \191 .

.... .

.

em Geral A. Casa do Instalador

.,t Portões Eletrônicos

.,t Cirquito Fechado 'de TV

.,t Interfones

.,t Vídeo Porteiro

Financiamentos em até 36x .

pi ....t.rial. Elétrico. (Plano ConllÚUcar. dà CEF)

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Fone: 47 370 9933
1438 - Sala 02· Jaraguá do Sul 9103 - 3838 I 9967 - 0383
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Instale um

PORTEIItO
ELETRÔNIC

Dica e Promoção
da semana

CuidadO com o acesso à sua residência
e empresa, pois nesta hora que a

maioria das pessoas são rendidas

DIFICULTE AÇÃO ,DE PESSOAS
MAL INTENCIONADAS:

VENDE-SE - mudas de

palmeira real. Tratar: 370-
2461.�.

VENDE-SE - máquina de faaer
sacolas e sacos de lixo.

R$2.800,00. Tratar: 374-
0614 ou 9952-1800 cj
Carlos.

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 cl Lucilene.

VENDE-SE - prot. de berço,
cestinha de med., mosqueteiro
de teto e bandô pj cortina,
azul, semi-novo. R$50,00.
Tratar: 371-6238.

VESTIDO - vende-se, de

prenda, verde cj bege, semi
novo. R$90,00. Tratar: 376-
3639.

-

VID�OCASSETE - vende-se,
Sharp, 4 cabeças, cj controle
e manual. R$240,OO. Tratar:
9979-1576 cj Gilmar.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo, 64, cj 5 fitas, 1

• PUt,YSTATION 2

'XBOX
"PLAYsTATION ONE
'OREAMCAST
• NII(rEHOO 64
• GAME BOY COLOfl
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
víbEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM'GERAL

contr. R$200,00. Tratar: 276-
0105 das 13:00 'as 17:00.

Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station cj 2 contr., 6 cds, 1
memory cardo R$ 300,00.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cj 2 contr., 12cds,
cornpl., semi-novo.H$300,00.
Tratar: 371-6238.

ViDEOGAME - vende-se,
Play Station 2, totalmente
destravado, cj 3 jogos. R$
750,00. Tratar: 376-
2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Game Cube, cj 3
contr., 5 jogos,' 1 memory
card, tudo original. R$750,00.

ESTADO DE SANTACATARINA 1 PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul 12ª Vara Cível
Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, - CEP 89259-300, Jaraguá do Sul- SC

Juiz(a) de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Péres
Escrivã(o) Judicial: Ana Lúcia Rozza
EDITAL DE LEILÃO 1 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,DOm da esquina com a rua 329 - sem nome, fazendo frente em
15,OOm com a rua 327 � sem nome; travessão dos fundos em 15,00m com o lote nº 96 de Irma

Lewerenz; extrema do lado direito em 27,OOm com o lote nº 74 de Adilson Grosklass e do lado

esquerdo em 27,OOm com o lote nº 72 Leopoldo Lewerenz. Matriculado no Cartório do Registro de
Imóveis desta comarca sob o nº 17.156. Avaliado em R$ 57.090,45 (28/0212003). Ônus: Recursos
ou Pendências:
Por intermédio do presente, as partes, seus cônjuges, se casadas forem, e os ev�ntuais 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) 80(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 avaliàção, sequir-se-áa sua alienação
na segunda data, pelo maior preço, desde que não se oferte quantia vil. Quando os bens penhorados
.não excederem o valor correspondentea 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, eiS 3º, 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

-_Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CROMOART
CRIAÇÁQ & FOTOLITO

cromoorte@terra.com.br

SÁBADO, I3 de setembro de 2003 �

(47) 370-0251

senac
Rua Adélia Fischer, 303-

Jaraguá do Sul - se
www.sc.senac.br- E-mail:

jaraguadosul@sc.senac.br

Anselmo Schnoider

Nós temos conselhos próticos poro você superar esse duro obstáculo ao sucesso e O
se juntar à minoria que brilho.
Folar em público é uma dos atribuições mais importantes de todo o profissional.
Estamos falando de apresentações numa reunião, apresentação de um projeto,
vender uma idéio à um grupo e ou fazer apresentações acadêmicas (TCC),.e até

fazer a abertura de um evento, por exemplo .. Falar em público para um profissioncl,
é quase sempre Isso.Simples assim - e complicado assim. Parece banal, mos só

parece, Falar em público I ainda que poro audiências pequenos, inspiro medo e as

vezes até horror. Esse medo é um dos moles mais comuns no mundo do

trobclho.Ccrrelrus podem ir ao chão, como folhas se a dificuldade de falar em'

público não for contornado. As chances de seu concorrente conquistar mais

espaços são inquestionáveis.Saber se comunicar é essencíol poro quemquer ir poro

frente na profissão. De que adianta ser o melhor em algo se ninguém souber disso?

Faz parte do seu marketing pessoal. Saber falar em público é requisito para quem

pretende ser um líder. Muita gente nõo reconhece este medo. e tento justificar com
outras desculpas. Não existe nada realmente especial em falar em público .. Não é

um dom genétieo herdado nem está sujeito à inspiração divina.É um ofício que se

aprende, exatamente como se aprende o ofício de pedreiro, morceneiro, ou de um

saxofonista ..

Curso de oratória realizado em setembro

OS MELHORES CLASSIFICADOS?

t
j
l

CORREIO DO POV

IMATALiÃI I' OS fenômenos dejaragua. 'do Sul, [
I

. i de volta as menininhas do praz.er! I
Jaraguá do Sul 1 I

'

I I Uma só é o paraíso...!

11
' ",�n.o..El"...·C"- I119 7-0.497 ,...

'

d_.""�did�""_iW_�_'�"'-__-_'_� I COI
m três você vai ao alem.

. :"'7) 9991-8668 -Jeu"
..

do-S!4

r"'-'---�-'-""---""""""--'-'-'--'---!

I Pr:cisa-se de moças I
I marores de 18 anos,:

I Tratar:
I

..

i (47) 9909-4381 i
I ���_j L _ oo .i

VIVIANE LOIRA
a iniciante S3 eraPREVINA-SE

Use Camisinha FERNANDA

Anuncie aqull
371-1919 •.

,
,araguá do Sul I

I'" c Local Discreto, t
1

. A9ue����r � ��ess��!�Sj

Anuncie aqui!
371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAUDE .• INFORMA AO

Pode ser uma tarefa assustadora garantir que você receba as vitaminas e os minerais necessários para ter uma saúde boa e equilibrada todos os dias. E Rua Mal. Deodoro da Fonseca. 889 - Centro

J por isso que a Herbalife desenvolveu o Programa de Controle de Peso. Essa tecnologia avançada da Herbalife fornece proteínas, carboidratos, gorduras,
vitaminas, minerais e enzimas que suas células necessitam para um bom funcionamento. Uma vez que os bilhões de células de seu corpo sejam nutridas
desta formai todos os seus sistemas funcionarão melhor. Você se sentirá com mais.enerqia, seu metabolismo melhorará, sua pele e seus cabelos terão
mais brilho e seu corpo conseguirá um estado de equilíbrio natural.

I

/

E IS
FÁCIL DE ALCANÇAR DO QUE SE IMAGINA

\ ,

Você consegue visualizar o que seja o bem-estar? Olhe a sua volta. É a mãe que trabalha fora com energia de sobra para seus filhos e suas brincadeiras.
É o pai exuberante que treina umpequeno time de futebol e está tão em forma quanto seus Jogadores! São os avós cujo estilo de vida dinâmico inclui

passeios, ciclismo, caminhadas e várias outras atividades com seus netos. E é também a adolescente que se importa tanto com sua aula de matemática
quanto com a sua aparência. São todos os que se esforçam para serem sãos e sadios, intelectualmente ativos e em boa forma física, para que todos. os

- ,

seus dias sejam os melhores dias de suas vidas.

ADQUIRA UM BEM�ESTAR PLENO

Acreditamos que uma boa saúde seja mais do que umaquestão de escolha. É uma decisão que você toma quando quer viver de forma mais saudável;
_ parecer mais jovem; Ter um desempenho satisfatório; trabalhar de forma mais inteligente; jogar melhor e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Não

importa qual seja sua idade, você pode dar mais vigor a sua vida eadqulrlr um bem-estar pleno.

_ Mas ficar saudável e manter uma boa saúde pode ser confuso. Todos os dias, há estudos novos e conflitantes sobre quais alimentos comer e quais evitar
ou sobre quais suplementos usar e quais são prejudiciais, Gomo você pode Ter certeza de que todas as suas necessidades alimentares estão sendo
atendidas quando até mesmo os especial istas parecem discordar?

Com a Herballfe, você pode Ter certeza. A Heroallfe está comprometida em oferecer urna nutrição simplificada que ajudará a colocar em prática todo o

seu potencial pela vida toda, Nossos produtos inovadores foram pesquisados, desenvolvidos e formulados pôr cientistas, médicos e-nutrlclonlstas para
oferecer uma nutrição avançada, de forma que todo o trabalho duro foi feito por você.

Felizmente, nunca é cedo 01,1 tarde demais para mudar seus hábitos alimentares. E com tudo o que a vida tem a oferecer, não há razão para não mudá
los. Milhões de pessoas seguiram,com sucesso, os programas de 'Controle de Peso Herbalife.

A BOA SAÚDE DURA UMA VIDA INTEIRA COM UMA BOA NUTRIÇÃO
A cada dia, seu sistema é desafiado pôr fatores que lhe consomem nutrientes preciosos, minando sua saúde, prejudicando sua pele e fazendo do controle
de peso uma luta, Entre esses fatores estão o estresse, a exposição à poluição ambiental, comer alimentos processados, ou tomar remédios controlados ou

não. Quando as necessidades alimentares do seu corpo não são atendidas, dãe origem a desequllibrios e sua saú�e é prejudicada de diversas formas, como
pela diminuição de vitalidade, tendência a ganhar peso, indisposições, pele e cabelos secos e opacos e maior suscetibilidade a doenças.

Simplificando o problema

@"E�ALlf[®
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE

Nutrição celular - Bem-estar

Energia· Controle de peso

RAeco cosmético1CICLOS d'RACCO �

DMAE· age nllS librllS mUlflllorfs I
(·El.ASTASE . ativo IÍntese da elo;lína e cológeno I
PENTACARE· efeito lellSllt sobre IISmorlOsde expleslÔo'

-

AHA· elimino mancho; e ftllilito peneh'D�aO Ile ativos i

*NEOVITA
Comércio de Produtos

II..-Cl /�"t
!1'""' ./,,' ./
Ortopédicos
e Hospitalares

fone/FBK: (4n 372-0461
IUlrio 'llIIDlnm.353·Sl2 ·cetIb·Igú ••SId
Imlll: Rllllc.l@terrUIII.Dr,· Ctt! "0...."

Fone: (47) 372-2364

Centro Auditivo
Audio ((.;<�)) Zoom

� Aparelhos Auditivos
... Micro-Canal c/ Volume Automótico

... Audiômetros e Impedanci6metro
... Moldes e Pilhas
.. Cabine Acústica

... Próteses e Drenos

Quer você precise reduzir peso, ganhar músculos, aumentar a enerqia, Ter um cabelo mais macio e brilhante ou melhorar sua qualidade de vida, seu
Corpo precisa de nutrientes para obter os resultados. Uma nutrição inteligente, à base 'da fllosofia de bem-estar da Herballfeçé concebida para tratar
dessas preocupações específlcas, Esse sistema exclusivo. é o motivo pelo qual as pessoas que utilizam nossos produtos para controle de peso e.para 387cuidados pessoais dizem "sentir" a diferença Herballfe. Sinta você também.·

- - .

.

.

,289·St01
Adriana e Carlos Alberto Jakowatz '

do Sul _- se

Distribuidores Independentes Herbalife

�.r
\. gnC(! '(]m'f){j

e DistribUidora de Cosméticos.
*'171.;,.. "",� "Sam<t114-

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Menos: Stres$
Colesterol

, DIabetes
Hipertensão'
Hemorr6idas

275-1496/9952-3578
Relnoldo Rau, 340 .. SI 03 • Centro

Jara uá do Sul- se

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Oftalmologista
371-7801/370-0409

Medlcamentos em geral
MarilpulJÇJo de fórmulas.m�/ças

Fl1lorer.lplcos e
Cosméticos manipulados

Fone: J71-8298

Fone: 371:..6110
9905-2653

Rua Guilherme Weege, 327

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOVENA DA SANTíSSIMA
VIRGEM MARIA

Reze nove Ave Marias durante nove dias
fazendo três pedidos, dois difíceis e um

impossível, mande publicar essa essa novena

no nono dia.
Mesmo sem fé, verá o que acontece.

I.H.V.

Vende-se um

CONJUNTO
OECOPAem

madeira maciça,'

Tratar: 9955-9782

curso preparatório
salário inicial
R$ 2.068,16
Informações:
(47)422-9636

J'Vestindo a Mulher nos
, melhores,

momentos da Vida"

moda gestante e moda feminina

Centro Comercial w.v. Sala 05 -

'

No calçadão da Marechal. Tel.:370-0J8

ALUGUEL DE TRAJES

li 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do

Registro Civil do 1!! Distrito de Jaraguá do

Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que

compareceram neste Cartório exibindo seus

documentos pela lei, a fim de se habilitarem

para casar os seguintes:

EDITAL N!! 24.420 DE 09-09-2003

VALERIO RADUENZ E RUTINEIA METT

Ele, brasileiro, solteiro, indListriário, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua

Wolfgang Weege, Barra do Rio Cerro, nesta

cidade, filho de Alfonso Raduenz e lngeburg
Maske Raduenz.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de

Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Wolfgang Weege, Barra do

Rio Cerro, nesta cidade, filha de Vbllrad MeU

e Regina MeU

E, para, que chegue ao conhecimento de

todos, mandei passar o presente Edital,
que será publicado pela imprensa e em

Cartório, onde será afixado por 15 (quinze)
dias.

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:

ADElMO GARCIA DE REZENDE - RUA AGUAS CLARAS S/NR -

NESTA;
ADENllSON ALVES BERNARDES - RUA ARTHUR BREITHAUPT, lOTE
101 ANA PAULA - NESTA;
ANA ELlSE CABRAL ORTHMANN - RUA OSVALDO BRUNO

WERPlOTZ 322 - BlUMENAU;
ANEGRET REINKE WUDTKE ME - ESTRADA RIO CERRO II - NESTA;
ANEGRET REMKE NNDTKE - ESTRADA RIO DO CERRO II S/N
NESTA;
ANllDO GANSKE - ESTRADA BOMBLANTE - CORUPÃ;
BREGA KllO lTDA - PORTARIA BRADESCO - NESTA;
CELlO CRISTOVAO - RUA BARAO DO RIOBRANC0,760 CENTRO

APTO.13 - NESTA;
CHARLES LIMA MEDEIROS lTDA - R EXPED JOAO ZAPElLA 214-

NESTA;
COMERCIAL FRIGUETTO lTDA ME - RUA MANOEL FRANCISCO DA

COSTA 5218 - NESTA;
CRISTIANO SCHEUER - FRANCISCO VEGINI 100 - NESTA;
DISTRIBUIDORA ALIMENTOS WESSlER - R CARLOS

.FRED.RAMTHUN 19255 - NESTA;
DJONATIA DE FREITAS - RUA REINOLDO RAU ,263 - NESTA;
FERNANDA MICHAlACK - RUA WAlDEMAR GRUBBA 4000 -

NESTA;
FRANCISCO PEDRO DE SOUZA - RUA GOlAS 720 - NESTA;
IRVAN COM.E REOP lTDA - REINOlDO POMERENING - NESTA;
JOSE RICARDO MILAN - R.CEl PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA 2

- NESTA;
KlEBER RODRIGUES SilVA ALVES GUilHERME C.

WACKERHAGEN 624 - NESTA;
KlEBER RODRIGUES SilVA ALVES GUilHERME C.

WACKERHAGEN 624 - NESTA;
lUCIA SALVADOR - RUA BARAO DO RIO BRANCO 760 CENTRO

APTO.12 - NESTA;
lYANGE L.ZWOLlNSK - MANOEL FRANCISCO DA COSTA 2947 -

NESTA;
MARIA lUCIA BUSSAREllO - RUA HERMANN SCHULZ 169 -

NESTA;
METAlURGICA PRATICK lTDA ME - AV PREFEITO WAlDEMAR

-GRUBBA 4577 - NESTA;
Ml COMERCIO DE AVIAMENTOS lTDA - RUA REINOlDO RAU 728
- NESTA;
MTK UDA - RUA CARLOS F.RANTHUM 821 - NESTA;
NELSON RODRIGUES DE JESUS - AV.MARECHAll DEODORO

,1369-CENTRO - NESTA; f

PANIF E CONF CONSTANTINO lTDA ME - JOSE THEODORO RIBEIRO

2931 - NESTA;
PANIF E CONF CONSTANTINO lTDA ME - JOSE THEODORO RIBEIRO

, 2931 - NESTA;
RENSI MOVEIS E DECORACOES lTDA - R REINOlDO RAU 165/01
- NESTA;
SUPERMEReADO SUDOESTE - DOMINGOS ANAClETO GARCIA SN

- NESTA;
TISSI COM. E INST. DE MATS ElETRICOS l-RUA PAULO

VOlTOLlNI S/NR - NESTA;
V G IND DE ESQUADRIAS lTDA - R.BERNARDO DORNBUSCH 365

'

- NESTA;
VANIA RIBEIRO DOS SANTOS lOHR - R GLllHERME CRISTIANO

WACKERHAGEN 582 - NESTA;
WilSON SASSE - JOAO FRANZNER 141 - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in
termédio do presente Edital, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 11 de Setembro de 2003
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sesc comemora 57 anos

de atividades no Brasil

]ARAGuA DO SUL - o

esc deJaraguá do Sul ela

orou uma intensa pro-.

amação para comemo

ar hoje os 57 anos da ins

·tuição. O tema deste ano

é Lazer Cidadão, com
a campanha de arreca

ação e brinquedos, ações
ecreativas nas escolas,
azer no calçadão da Ma

echal e show musical do

rojeto Sonora Brasil.

Para Albertina Preve,
écnica de Assistência do

esc de Florianópolis, a

tenção é mostrar que o

azer é um direito de to

os. A meta é realizar 192

ii atendimentos em 14

idades de Santa Catarina.
'A população deve ter

cesso fácil ao lazer. Não

necessário recursos fi
anceiros para ter bons

ornentos no tempo li

re, existem formas e é
través destas ações que o

esc quermostrar que isso

possível", diz.
Na programação de
ivetsário durante esta

emana em J araguá do
ui, diversas atividades
ram realizadas nas esco
s, como confecção de

aquete, arrecadação de

rinquedos, recreações,
alestras e oficinas.
Hoje o Sesc promove
dia de recreação na

açadas 9:00 às 17:00 hs,
m apresentações artísti
S como a da Academia
arpo e Mente, e cama

elástica, piscina de boli-'

nhas, tobogã, balão Pula

pula, oficina de pintura
facial, de bijuterias, de pin
tura em guache e giz de

cera, perna de pau,
chinelão, atividades espor
tivas e brincadeiras, tudo
gratuitamente. A intenção
é atender cerca de oito mil

pessoas na cidade. Já os

brinquedos podem ser le

vados ainda hoje ao cal

çadão da praça. As doa

ções serão repassadas a

Pastoral da Criança de

Jaraguá do Sul. A entrega
simbólica acontece às 16

horas na praça.

Segundo a gerente do
Sesc de Jaraguá do Sul,
Mery Laíse Warmeling
Demarchi, o Sesc trabalha
com as cinco áreas, lazer,
saúde, assistência, educação
e cidadania, onde a cada

aniversário da .entidade
uma destas áreas é desta
cada. "Este ano, demos
ênfase ao lazer, numa gran
de confraternização", diz a

gerente que comemora a

boa atuação da entidade
em Jaraguá do Sul.

E a noite às 20:30 hs no

pequeno teatro da Scar,
acontece o Projeto Sono

ra Brasil- circuito Nacio
nal Sesc de Música, com o

espetáculo Música da Re

gião Sul, com a presença
de Mestre Eugênio e os

.

tocadores de Paranaguá.
Ingressos R$ 5 reais (intei
ra) e R$ 2,50 (meia).

"POis é pela graça
que 'sois salvos,
Por meio da fé".

Efésios 2:8a 'Rua Max Wilhelm, 289
Baependi • Jaraguá do Sul
Fone: (47) 370·6180

_. Participe! -
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Vicky Sartel

Secretários de educação e profissionais da área reuniram-se

melhoria considerável. Esse
trabalho visa unir forças e li

deranças em prol das esco

las, de forma a criar um

gestorpúblico da educação",
explica o consultor de

Municipalização da Educa

ção da Secretaria do Estado,
Lauro Guesser.

As cinco cidades da

microrregião - Jaraguá do

Sul, Guaramirim, Corupá,

coreógrafos, diretores de

entidades participantes, bai
larinos e convidados, que
prestigiaram a apresentação
do espetáculo do Cena 11,
considerado um dos gru
pos mais modernos de San
ta Catarina.

De acordo com o dire

tor de atividades culturais

da Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul, Miguel Ân
gelo dos Santos, o 90

Jaraguá em Dança é.o re

sultado do trabalho e es

forço de professores/ co-

Schroeder e Massaranduba
- contam ao todo com 33

escolas estaduais, somando
aproximadamente 26 mil alu
nos. ''Estamos iniciando essa

discussão ainda, é uma

tratativa, pois nada está sendo
imposto.A intenção é come

çaramunicipalização emuma

determinada escola pata que
às prefeitos e secretários de

educação possam avaliar a

reógrafos e alunos/bailari
nos e demais municípios de
Santa Catarina. Santos' in

forma que este ano serão

113 coreografias, 40 entida
des ( 25 unidades escolares

e 15 academias e grupos fol

clóricos) aproximadamen
te 1250 alunos/bailarinos,
35 coreógrafos e 100 auxi

liares.

Ainda de acordo com

Miguel Ângelo dos Santos
o primeiro Jaraguá em

Dança, em 1995, reuniu
400 crianças e adolescentes

I PROJETO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DISCUTEM A VIABILIDADE DE UNIFICAR O ENSINO FUNDAMENTAL

Secretários avaliamo projeto
de municipalização do ensino

eficáciadoprojeto e, então, es
tenderpara as demais institui

ções", salienta a secretária de
Desenvolvimento Regional,
Niura Demarchi.

'Outro assunto abordado

na reunião foi a necessidade

de abrir mais vagas ao ensi

no médio. ''Nossa idéia é fa

cilitar para o aluno e baixar

custos para todos. A inten

ção é negociar com o poder
público de .cada cidade a

possibilidade de utilizar a es

trutura das escolas munici
pais, que geralmente estão

fechadas no período da noi

te, para ministrar aulas ao

ensinomédio. O Estado cus
tearia os professores e todos

os demais gastos, só o que

queremos é a estru�a, pois
muitos alunos que moram

em bairros retirados do cen

tro têm de se deslocar muito

para estudar. Assim, encon
trariam próximo às residên
cias uma escola que oferece

o ensino que precisam, sem
ter de gastar com transpor
te", explica a secretária.
(FABIANE RIBAS)

MASSARANDUBA - O

Conselho de Desenvolvi-
. mentaRegional reuniu secre
tários de educação e profis
sionais da área que atuam na

microrregião do Vale do

Itapocu, na tarde de quinta
feira, para discutir a respeito
da municipalização do ensi

no. A idéia estabelecida pelo
novo projeto avalia a viabili

dade de implantar sistema
único de escola pública, de
forma a proporcionar um
salto quântico na qualidade
de ensino das instituições. Ini
cialmente, o projeto aborda

ria o ensino infantil e funda

mental, contemplando de la

a sa séties. O Fundef (Fun
do de Desenvolvimento do

Ensino Fundamental) seria

adaptado para.Fundeb (Fun
do de Desenvolvimento de
EnsinoBásico).

- Trata-se de uma con

cepção diferente de suporte
ao ensino, de um projeto pi
oneiro que temos a intenção
de iniciar no próximo ano,
certos de que o ensino em

Santa Catarina terá uma

Cena 11 no lançamento do 9° Jaraguá em Dança
]ARAGuA DO SUL - A

àpresentação do grupo de

dança Cena 11, de

Florianópolis,marcou a so

lenidade de lançamento da

nona edição do Jaraguá em
l)ança, evento promovido
pela Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul e que acon

tece entre os dias 25 e 29_

deste mês, no Ginásio de

Esportes Arthur Muller. Ó
lançamento do Festival, na
quinta-feira à noite, na SO
ciedade Cultura Artística,
contou com a presença de

e um público de 1.600 pes
soas em dois dias de apre-

\ sentação. Este ano, são 1250
bailarinos, representando os
municípios de Jaraguá do

Sul, Schroeder, Gua

rarnirim, Joinville, Floria
nópolis, Cordilheira Alta e

Rio Negrinho. Desde 2000

o Jaraguá em Dança é urna

mostra. "Nosso objetivo é

levar as crianças e profissi
onais a superar os próprios
limites e não o limite dos

outros", argumenta Miguel
Ângelo.

�-----------------------------------------------------------Orte este anúncio. Ele é vál ido como ingresso para 2 crianças até 12 anos acompanhados de um adulto pagante. I
.

I� �� I� � fl\P.tA

IrCD ,l.urea ::t���;; I
':!tréia .dia 19/9 às 20:30 horas _ Guararniritn ,'E>··�i'o��O I
-----------------------------------�-------�--------------�
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IEDUCAÇÃO: ACADÊMICOS E PROFESSORES PARTICIPARAM MOSTRANDO O POTENCIAL DOS CURSOS

Unerj mix
potencial

]ARAGuA DO SUL - o

Unerj Mix, realizado na

Quinta-feira, dia 11, nas de

pendências do Centro Uni

versitário de Jaraguá do Sul,
foi considerado urna expe
.riência proveitosa e bastan

te útil para alunos e pára a

instituição. O Unerj Mix
atraiu mas de dois mil estu

dantes do ensinomédio que
foram conhecer a instituição
e os trabalhos acadêmicos,

- além do público em geral e
estudantes do ensino funda-

. mental, como Cleyton José
Rosa, de 15 anos, que estu

da na sétima série da escola

Julius Karsten, que foi ao

UnerjMix e realizou um tese

te vocacional oferecido pelo
curso de ciências contábeis.

"Gostei da oportunidade de
poder conhecer o ,que cada

curso possibilita para o es

tudante, e fazer este teste

para ver se tenho vocação
para contador", conta o es

tudante. O coordenador do

curso de Contábeis, Paulo

Henrique Fenicioni, explica
que a intenção é justamente
essa, fazer 'com que o ado

lescente saiba o que o curso

pode oferecer em termos de

mostrou o

da universidade

Cesar Junkes

Unerj Mix: mais de dois mil estudantes do ensino médio

possibilidade de trabalho.
"Nossa sala mostra que o

profissional contábil hoje
pode atuar tanto na área téc
nica como gerencial", des
taca o coordenador. Cerca
de 400 estudantes fazem o

curso de contábeis que con
ta com 37 professores, que
são na sua maioria, profissi
onais que atuam em gran
des empresas da cidade. Em
uma pesquisa realizada pela
acadêmicaJucimara Correia,
em julho deste ano,mostrou

que de 106 pessoas que es

tudaram na universidade,

102 estavam 'empregadas.
"Isso demonstra o alto grau
de empregabilidade do cur
so", adianta Felicioni.

Já o curso de pedago
gia aproveitou o Unerj Mix
para divulgar a nova pro
posta curricular de forma

ção profissional. Serão ofe
recidos para o primeiro se

mestre de 2004, quatro ha

bilitações, docente da edu

cação infantil, profissional de
gestão ,escolar, docente dos

anos iniciais do ensino Fun

damental e Profissional da

Educação em Espaços So-

ciais Múltiplos. "O curso

terá duração de três anos, e

não mais de quatro, e se di

ferencia porque não tem

uma grade curricular nor

mal, com o velho método,
professor-fala-aluno-escuta.
E o Unerj Mix é uma opor
tunidade de tirar dúvidas e

receber materiais

, explicativos", diz a coorde

nadora do curso Rosane

Welk. Nas exposições foram
mostradas as produções nas
diferentes fases e disciplinas
do curso, que conta hoje
com aproximadamente 270

alunos.

O Unerj Mix abriu suas

portas também para as enti

dades filantrópicas, empre�
sas de, vários segmentos e

comissões de formatura.

Elas ofereceram diversas

opções de produtos e ser

viços, através da quermesse
comunitária. "Trabalhamos

muito para que este evento

seja proveitoso para toda a

comunidade. Valeu a pena e

superou as nossas expectati
vas", finaliza Carla Maurer,
do setor de marketing e co

municação da Unerj. (CELlCE
GIRARDI)

"O Invasor", cinema nacional de graça na Unerj
]ARAGuA DO SUL - o

Centro Universitário de

Jaraguá do Sul - Unerj dá
continuidade ao circuito

de cinema nacional na

'próxima semana, com

sessÕes gratuitas no audi
tório da Instituição. O

projeto Cinema BR em

Movimento apresenta o

filme "O Invasor" nos

dias 15, 16, 1'7 e 19 pró
ximos, em dois horários:

as 9h15 e as 15h15. Com

duração de 97 minutos e

classificação para 18 anos,
"O Invasor" mostra a

realidade de três amigos
- conhecidos desde os

tempos da faculdade de

engenharia - que iniciam
um desentendimento por
causa da condu�ã� dos

negócios da empresa, da

qual são sócios há mais de
15 anos.

O sócio majoritário
(Estevão2 ameaça desfa
zer, a sociedade e torna

se alvo de Anísio, pm
matador contratado pe
los dois outros sócios

(Ivan e Gilberto), que
acreditam poder tocar a

empresa em seus própri-'
os estilos, após a morte

de Estevão. Entretanto,
os sócios se confrontam
com uma nova realidade,

pois o.matador deseja as

censão social e pouco a

pouco invade a vida dos

sócios, confrontado-os
com o processo de, vio

lência que desencadearam.

Dirigido por Beta Brant,
"O Invasor" tem no elen

co Alexandre Borges,
Malu Mader, Marco Rica,
Mariana Ximenes e Paulo

Miklos, entre outros ato

res.

',�

Lanche da Primavera

A APAE de .Jaraquá do Sul convida

você para o LAnche da Primavera, que
acontece às 15 horas, no dia 24 de se

tembro de 2003, no Clube Atlético

Baependi.
Com desfi le de modas.

Participe e leve osseus amigos!

R$ 15,00 (por pessoa)
- Jj(ffuwlCY. -9lJvt-Jftnto/}lifY8. '.' .'

" ..
,'

CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

�Ié(lico Ofta.lrnologfstn
Especlâlização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Cill'SO na SOCiedade Brasíleíra de Oftaltuologiado Rio de Janeíro
Fon$: (047) 275-1150

Av. Mal. Deodoro, 776· Sala 12 - Ed, Moximunn Center

'lenhaVI, -, , , 1
conhecer ...

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

acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sindicalistas deJaraguádo Sul
recebemhomenagensnaAL
]ARAGuA DO SUL - fu

dirigentes sindicais Ana Ma
ria Roeder, Idinei:Petry e

Rosane Sasse recebem às 19

horas desta segunda-feira, na
Assembléia Legislativa de

Santa Catarina a "Medalha de

MéritoAntonieta deBarros",
homenagem concedida por
indicação dos parlamentares

� todas as pessoas e entida

des que destacaram na defe

sa dos direitos da mulher.

Trabalhadora do comér

cio há 19 anos, Ana Macia

Roeder iniciou suamilitância

sindical em 1996, como di
I retora do Sihdicato dos

Empregados no Comércio
de Jaraguá do Sul e Região:
Em 1999, encabeçou a cha

pa de oposição e foi eleita

presidente com a imensamai

oiia dos votos e reeleita em
2002.

Outra homenageada, a

servidora pública Idinei

Petry, foi aprovada em con

curso público para o cargo
deatendente de berçário pela
Prefeitura deJaraguá doSul,

em 1989. Elegeu-se
presidenta pela primeiravez
em 2000 e foi reconduzida

ao cargo em 2002, com
aceitação demais de 94% da

categoria.
A defesa dos direitos dos

trabalhadores e trabalhado
ras tem levado a dirigente
sindicalRosane Sasse a assu

mir de' cargos importantes
em nível de estado e a ser

reconhecida como lideran

çamundial na luta pela iguàl-
.

dade de gênero e melhotias

nas condições de trabalho e

salário das mulheres. Atual

mente, é vice-presidente da

entidade. Simultaneamente,
acumula o cargo de coor

denadora do Departamen
to da Mulher do Sindicato.

.É diretora da Federação dos
Trabalhadores de SC e sua

representante no Conselho

Estadual dos Direitos da

Mulher, além de integrar o
quadro de formadores sin

dicais da Confederação
Mundial do Trabalho, com

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I SAÚDE: RFCC SOLICITA COLABORAÇÃO DA COMUNIDADE PARA ADQUIRIR PERUCAS GRISALHAS

Rede Feminina de Combate

los crescerem e farei minha

doação", adiantou Sca

ramelIo. Os interessados

em participar desta campa
nha devem ligar para a

Rede Feminina de

Combate ao Câncer no

275-0268.

As pessoas que partici
parem da campanha; serão
atendidas mensalmente,
sem custos, no salão Tião

Cabeleireiro. "Nós fare

mos a manutenção do ca

belo, aparando e indican

do a maneira correta de
cuidar dos fios", esclarece
o cabeleireiro que também

é voluntário da Rede Fe

minina de Combate ao

Câncer. Tião também faz

seu apelo, solicitando que
as mulheres, independentes
da religião e de dogmas,
doe seus cabelos, "É uma

questão de amor e solida-
. riedade", explica Tião.

A Rede ajuda asmulhe-
.

res com campanhas pre
ventivas, auxilio as famílias

carentes que passam por
tratamento, além de doa
ção de cestas básicas e re

médios, apoio psicológico
e contribuindo cedendo

perucas, já que o custo de

uma gira em torno de R$
250 a R$ 1,2 mil. (CELlCE
GIRARDI)

Arquivo
Scaramello: médico é voluntário na campanha de perucas

ao Câncer lança campanha

"Quando a paciente faz

tratamento com qui
mioterapia, além de todo

mal estar por causa dos
remédios há também o

medo de ver os cabelos
caírem. Se a mulher há

anos tem os cabelos grisa
lhos, ao usar peruca ela terá

que se confrontar com

uma mudança btusca de

visual, porque não temos

perucas grisalhas e com

prar além de caro é difícil

de encontrar", explica o

médico. A campanha tem

justamente este intuito de

ajudar a melhorar a auto

estima do paciente. "Hoje
atendemos mais de 50

mulheres, e destas cerca de
.20% gostariam de ter uma

peruca grisalha", informa
Raquel. A campanha já está
recebendo adeptos.
"Como eu tenho cabelos

brancos também, já me

propus a deixar os cabe-

JARAGuA DO SUL - A

Rede Feminina de comba
te ao Câncer, lançou uma

campanha regional para
adquirir perucas de cabe

los grisalhos, com o obje
tivo de ajudar ainda mais

as mulheres que se subme

tem a quimioterapia e aca

bam perdendo os cabelos
durante o tratamento. "Pe
dimos encarecidamente a

colaboração das pessoas

,que tem cabelo grisalho,
para que, num gesto de
amor ao próximo, se

prontifiquem a deixá-los
crescer até que atinjam em

torno de 40 centímetros de

comprimento, para então

se submeter a um corte

programado,. contribuin
do assim para que possa
mos mandar confeccionar
as perucas", solicita a pre
sidente da entidade, Raquel
Garcia.

O idealizador desta

campanha é o médico pa

tologista Antônio Carlos

Scaramello, diretor do se

tor de educação da Rede,
e responsável pelas pales
tras que a entidade ofere
ce. Segundo o .rnédico, o

pedido a princípio, pode
parecer fútil, mas o pato
logista garante que a ca�
panha se faz necessária.
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-ROUBO: REVENDEDORA DE VEíCULOS FOI PALCO DE ASSALTO NO FIM DA TARDE DE QUINTA-FEIRA

Polícia investiga o paradeiro de
assaltante. que conseguiu fugir

JARAGuA DO SUL - As

polidas Militar e Civil es

tão a procura de um dos

assaltantes que conseguiu
fugir após efetuar roubo. na
revendedora de veículos

Cizeski Automóveis, loca
lizada na Avenida

Waldemar Grubba, no

BáirroBaependi. O fato foi

registrado no fim da tarde
de quinta-feira, quando três
homens armados entraram

no estabelecimento COmer

cial, fingindo que estavam

vendo os carros, quando
de repente deram voz de

assalto e renderam os seis

funcionários do local. To

dos foram trancados numa

sala. Um dos marginais
conduziu o comerciante

Moacir José Cizeski até a

sala, onde 'estava o cofre, e'
pediu pára que lhe �ntre
gasse o dinheiro.

- Ele me ameaçava
com aarma, pedindo que
eu abrisse o 'cofre, mas eu

não estava com a chave

aqui dentro da sala. Então,
começamos luta corporal,
ele me empurrava para o

corredor, dava-rue co

ronhadas na cabeça, até que

esar un es

Cizeski diz que o estabelecimento já foi palcode assalto

disparou contramim, atin
giu à ponta de minha ore

lha e acabou acertando o

peito de um dos integran
tes do trio. Nessa hora ele

se assustou, tirou cerca de

R$ 2 mil que estava em

meu bolso e fugiram num

Santana -, relata Cizeski.
. Ele lembra que esta é a

décima vez que seu esta

belecimento comercial é

palco de roubo.

Uma funcionária de

uma loja ao lado escutou

os tiros e telefonou para a

Policia Militar. "Quando o

veículo Cordoba entrou

em Jaraguá do Sul, o gru

po de investigação avisou

pelo rádio os policiais,que
estavam no centro da cida

de; solicitando que abor

dassem o veículo para ave

riguar as documentações,
dos quatro rapazes. Só que

antes de o carro chegar até
o centro, o condutor dei

xou os três marginais na

empresa, para a prática do
roubo, e quando foi para
do na blitz, disse que veio

sozinho a Jaraguá do Sul

sozinho. Amentira acabou
o entregando", relata um

dos policiais.
Após persegui-los, a

polícia conseguiu deter o

marceneiro Anderson

Djones da Silva, 26 anos;

o funileiro]ayson Roberto
Palhares, 22, e o desempre
gado Reginaldo Moura de

Oliveira, 31, todos mora

dores de Joinville. Os no

mes ainda não estão con

firmados, pois os margi
nais estavam sem docu

mentos. Moura de Olivei

ra, foragido da penitenciá
ria de Chapecó, foi atingi
do pelo disparo na

revendedora e encaminha
do ao pronto-socorro do

Hospital São José, onde
está internado. Silva e

Palhares foram levados ao

presídio e, o autor do dis

paro na revendedora de

veículos conseguiu fugir.
(FABIANE RIBAS)

Asmaiores forças do esporte tentam o título emJoaçaba
JOAÇABA - As três mai

ores potências esportivas do
estado, Joinville,:Blumenau

.

e Florianópolis, prometem
brigar ponto a ponto pelo
troféu de Campeão Geral

da 16' edição dos

Joguinhos Abertos de San

ta Catarina que iniciou on-
.

tem, em Joaçaba. No ano

passado em Tubarão a de

legação de Blumenau foi

campeã com 128 poptos,

contra 126 de Joinville.
Blumenau já tem onze títu

los, Florianópolis tem dois,
1.989 e 2002 e Joinville foi
campeão geral em 1997.

Florianópolis é a maior

delegação, participa de 23

modalidades e só não com

pete no handebol femini
no que foi eliminado no

regional em Sombrio.

Joinville e Blumenau parti
cipam de 22 modalidades.

Os joinvilenses estão fora

do futsal masculino e femi

nino e Blumenau não tem

participação no futebol e

futsal feminino.

Para Marcelo Cavi

chiolo, superintendente da

Fundação Municipal de
Esportes de Blumenau, Q

único resultado esperado é

o 12° troféu de Campeão
Geral dos Joguinhos Aber
'tos. A esperança dos

blumenauenses está na re

conquista do troféu do

adetismo, na natação, ginás
tica olímpica feminino,
xadrez,handebolmasculino,
basquete masculino e os

dois naipes do voleibol.
Na concepção dos di

rigentes das três potências,
até o dia 20, todo o ponto
será bem vindo, e qualquer
deslize pode custar o título·

de campeão dosJoguinhos.

�) I.
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Faleceu às 7:00 horas de 10/9 o Senhor Enio Pedro May ,

com idade de 44 anos, deixando enlutados a esposa, seus
pais, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 11/9 às 10:00
horas, saíndo o féretro da Igreja de São Cristóvão seguindo
para o Cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 20:20 horas de 9/9 o Senhor Rodolfo Bruch com

idade de 83 anos, deixando enlutados a esposa, 2 filhos,
genro, nora, netos, bisnetos e demaispatentes e amigos. O
sepultamento foi realizado em 10/9 às 9:00 horas, saíndo o

.
'

féretro da Capela da sua residência seguindo para o Cemitério
Rio Cerro II.

Faleceu às 12:30 horas de 9/9 o Senhor Eleodoro Fontana
com ioade de 63 anos, deixando enlutados a esposa, 1 filha,
irmãos, cunhados, sobrinhos e demais parentes e amigos.'
O sepultamento foi realizado em 10/9 às 16:00 horas, saíndo
o féretro da Igreja Nossa Senhora de Fatima seguindo para o
Cemitério de Santa Luzia.
�--------------- �,,�

EDITAL

TOMADA DE. PREÇOS N° l27/2003
SECRETARIADA EDUCAÇÃO,
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Aquisição de GÊN�ROS ALIMENTÍCIOS PE
RECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, destinados à MEREN
DA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SC�
TIPO: Menor Preço por item

REGIMENTO: Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES:
Até as 11:00 horas do dia 03 de outubro de 2003, no Setor

de Protocolo da Prefeitura, sita na Rua Walter Marquardt,
nO 1.111 - bairro: Barra do Rio Molha.

PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS:
Somente no dia 30 de setembro de 2003, no horário de
08:30 às 11:00 horas e das 13:ooàs 16:00 horas, no Servi- rJ>
ço de Controle da Merenda Escolar; sita na Rua Angelo
Rubini, nO 600 - bairro: Barra do Rio Cerro, no município
de Jaraquá do Sul.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 13:15 horas dia 03 de

outubro de 2003, na sala de reuniões da Divisão de Licita

ções da Prefeitura, sita na Rua Walter Marquardt, nO 1:111
- bairro: Barra do Rio Molha.

AQUISIÇÃO DO EpITAL,: O edital e anexos poderá ser ob

tido via Internet no endereço: Vv1A/W.jaraguadosu/.sc.gov.br
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão
ser obtidos (por escrito) no seguinte endereço: Rua Walter

Marquardt, nO 1.111, ou pelos e-maiJ's
. contratos@jaraguadosul.com.br ou
licitacoes@jaraguadosul.com.br
Jaraquá do Sul (SO, 11 de setembro de 2003

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

§mDl§i:ll il,11 t1!D1i\
.�
nacionais e importados,

Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 9962-0346
Ernaíl: bia .l s@terra.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



EquipeMalwee deBicicross
vai competir ,no Brasileiro

JARAGuA DO SUL - Ade

tas da equipe Malwee de

iBicicross viajaram. na madru

gada de quinta-feira paraJoão
Pessoa, onde vão participar da

segunda e terceira etapas do

campeonato brasileiro damo

dalidade, que tem início hoje à

tarde e prossegue até amanhã.

O grupo jaraguaense visa de

sempenhar-se bem para gà
tit a liderança da competi

� por equipe e por clube.

Os adetas que vão repre
entar oMunicípio são Salete

oretti, na categoria Cruizer
0/44; Bruno Moretti,

unior, na Cruizer até 12 anos

Boys 11 anos; Guilherme

oerchaidt, na Boys 10 anos

Cruizer até 12 anos; Nei

erchaidt, naCruizer40/44;
ebastião Vieira, na Cruizer

/44; LuisMadeira, naBoys
anos; Dorival Kritzmaker..

ria Cruizer 50 mais; Ricardo
Kritzmaker, na Boys 14 anos

eCruizer 13/14; FelipeBrick,
na Junior Man e Junior
Cruizer; Edson Perreira, na

Junior Man e Junior Cruizer;
Ederson Klabunde, na

Expert 19/24 e Cruizer 19/
24, além de Diego Antunes,
também na Expert 19/24 e

Cruizer 19/24.
Os pilotos que foram

para o Nordeste do Pais são

aqueles que estão precisando
somar pontos para consegui
rem uma boa classificação
para o grupo, tanto por equi
pe quanto por clube. Eles

devem retomar aoMunicípio
na segunda-feira à noite.

A quarta e última etapa
desta competição nacional

estáprevistapara acontecerno
começo do mês de novem

bro, na cidade de Pulinia, em
São Paulo. (FABIANE RIBAS)

• RECONHECIMENTO: SESSÃO SOLENE VAI HOMENAGEAR OS ATLETAS QUE FORAM AO PAN-AMERICANO

Samuel Lopes vai para Recife
participar de. prova nacional

:);
"

.,

]ARAGuA DO SUL -

O atleta Samuel Lopes
vai à capital do Estado

nesta terça-feira para re- ,

ceber homenagem; jun
to aos demais 20

desportistas que atua

ram nas competições do

Pan-americano. A sessão

solene será realizada na

Assembléia Legislativa.
N a quarta-feira, o

jaraguaense embarca

para o Nordeste do País,
onde vai participar da

. Copa Recife de Tiro Es

portivo, promovida pela
federação pernambu
cana e confederação
brasileira da modalida

de. A competição será

válida por uma etapa do

campeonato brasileiro"

i

Divulgação
Atirador jaraguaense busca melhor colocação no ranking

contando pontos para o

ranking nacional.
Por fazer parte da

equipe principal que de

fende o Brasil na moda

lidade de tiro olímpico,
Lopes vai receber apoio

da confederação, que vai
bancar as passagens e

hospedagens, no Recife.

"A entidade me convo

cou para esta competição
porque vai servir de pre
paração para o campeo-

nato sul-americano",. in
forma o atleta. Trata-se

da 20' Copa Coronel

Hugo de Sá Campello,
que será realizada entre os

dias 3 e 9 de novembro,
na cidade de Porto Ale

gre, no Rio Grande do

Sul. "Essa disputa vai'

'reunir os principais atira
dores da Argentina, Chi
le, Uruguai, entre outros

países e a pontuação vale

para o índice olímpico",
salienta.

O jaraguaense vai dis
putar nas categorias Ca

rabina Deitado, 3 x 40 e

também na Ar Compri
mido, para conseguir
mais pontos e melhorar

a posição no ranking.
(FABIANE RIBAS)

SE VOCÊ ENCONTRAR
CELULAR 'MAIS 'BARATO, VEJA
SE NÃO É DE BRINQUEDO

I

1'��

a, HfW4, új4 ft6

�

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 302 Fone: (Qxx47Y 275,.35'55;
Shopping Breithaupt 2° piso Fone:(Oxx47) '275-1400

PREÇOS PARA PLANO MENU' '1'00

Acreditando
em você!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIODO POVO ESPORTE

NOTA

SÁBADO, 13 de setembro de 20�
esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

IVELOCIDADE: CATARINENSE DE AUTOMOBILISMO ACONTECE ESTE FIM DE SEMANA EM JOINVILLE

Piloto Douglas Bogo está
fora da 9a etapa do estadual

}ARAGUÁDOSUL-Aman
teselavelocicladevãopodercon
ferir a nona etapa do campeo
natoestadualdeautomobilismo

na terranesteSábado eDomin

go,emJoinville.Aantepenúltima
prova do catarinense acontece

no autódromo Cidade de

Joinville. Seis pilotos, ela catego
ria marcas A, disputam pelo tí

tulo. Por ordem de dassificação'
está Michel Giusri, deJoaçaba;
RaulinoKreisJunior, deJaraguá
do Sul; Leomar Frendrich, de.
São Bento do Sul; Carlinhos

Boga, de Blumenau; Juliano
. diener, de São Bento do Sul e

DirceuRausis,deJaraguádoSul.
O piloto jaraguaense

Douglas Bogo não participatá
destaetapado campeonato.No
mês passado, durante a oitava

etapa do catarinense, no autó

dromo Cavalo de Aço em

que não temmais condições de
disputar a liderança do qu:npe
anato. Mesmo' assim ele avalia
de forma positiva sua participa
ção este ano no estadual. 'Te
nho cinco anos deprova, sendo

que destes fui campeão
catarinense em três. Estou sem

pre correndo e disputando a li

derança, mas nem sempre as

coisas são ela maneira que que
remosOquenãoaconteceunos

anos anteriores,comproblemas
mecânicos e capotagem, acon
teceu este ano.Mas faz parte ela

competição", lamenta o piloto.
Hoje pela manhã aconte

cem os treinos livre, a partir das
10 horas No periodo ela tarde

começam as tornadas de tem

po eamanhã às 9:30hs, serão os
warm up e, em seguida, as pri
meiras baterias ela Marcas N.
(CELlCE GIRARDI)

RÁDIO ���
.lARAGUÁ

Divulgação

Douglas Boga não participará da disputa da nona' etapa

Joaçaba, Bago sofreu um aci

dente a 120 km/h nos treinos
. cronomettados ecapotou fican
do sem condições de continuar
a prova. ''Não me feri no

capotamento,mas fiqueibastan
te dolorido. TIve que fazer al

guns exames, e fazia tempo que
não sofria um acidente tão feio

<.'

assim", lembra Bogo que está

tendo que reformaro carropor

inteiro. ''Não conseguimos dei
xaracarropronto a tempodesta

prova emJoinville, por isso não
vouparticipar.Estamos analisan
do e reformando o carro e es

tou junto com a equipevendo o
quevaiprecisarainelaparaque o
carrofiqueemcondiçõesdepar
ticipar ela outra provi', argu
menta.

O piloto jaraguaense sabe
.-

l Classificação Brasileiro Próximos iogos do Brasileiro _t
Colocado Time PG T V E D 13/09 Corinthians x Fortaleza
1° ( ruzeiro 55 )CJ 16 7 6
12° Santos 55 29 16 7 6 Grêmio x Bahia''',0 S<i" Paulo q 29 1 ') g ()
4° Coritiba 50 29 14 8 7

Santos x Criciúma5° Internacional 47 29 13 6 10
16° Criciúma 45 29 13 6 10
17° "<in rcphnn 4<; ?C) 11 1 ? (, Atlético-PR x Cruzeiro
Igo A.l�·;��.M� 44 ?9 11 11 7
19° .PJ " ,e 41 29 11 >< 1n 14/09 Vitória x Flamengo
10° Corinthians 41 29 10 11 8
!11° �nc"�n; 4n 2C) 11 7 11 Vasco x Fluminense
12° Vitória 40 29 11 7 11
13° Paraná 39 29 11 6 12 Goiás x Internacional
14° Fizueirense 38 29 10 8 11
15° Goiás 37 29 9 10 10 Figueirense x São Paulo
16° Atlético-PR 36 29 10 6 13
17° Pavsandu 36 29 9 9 11 Atlético-MG x Ponte Preta
18° Vasco 36 29 9 9 11
19° Ponte Preta 31 29 8 11 10

Paysandu x São Caetano!LUU Bahia :-\1 2� H 7 14
ti-

21° Fluminense 30 29 8 6 15 "

22° Tuventude 29 29' 6 8 15 Guarani x Juventude
23° Fortaleza 27 29 7 6 16
�4� _;_ _ Sirêrr:ü,º___2-;f _ 29 () 6 17 Paraná x Coritiba

BELEZA É NADA SEM COrneODO
SORTE QUE NÓS UNIMOS OS DOIS PARA VOCÊ!

�OnTeLJDO
só o CORREIO DO POVO tem!

CORREIO DO POVO

CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO EM JOINVILLE
O EstádioMunicipal deJoinville, obra de responsabilida
da Prefeitura local com apoio dos clubes da cidade, com
o Joinville, começou a ser construido ontem. As máq

"

foram acionadas assim que o prefeito Marco Tebald
representantes da Engepasa Infra-estrutura, empre�,
vencedora da concorrência, assinaram o contrato e D
liberada a ordem de serviço no valor de R$ 20,9 milhoo.
O estádio terá capacidade para 15 mil pessoas. O no\u

�stádio será o mais moderno de Santa Catarina e cumpriri
as exigências do Estatuto do Torcedor.

É uma entidade sem fins lucrativos e sem vínculo religioso,
formada por psicólogos e outros profissionais, que trabalham no

atendimento a pessoas e famílias que necessitam de apoio, como
orientações jurídicas, educacionais, de saúde e psicológicas.
O CENEF atende pessoas que não têm condições de pagar um

profissional particular, cobrando apenas um valor de acordo coma

renda familiar.

Quem ela atende
A comunidade em geral com o seguinte requisito:
· Pessoas ou famílias com renda familiar comprovada, abaixo de

RS 1.500,00.

De que tipo de voluntário ela precisa
· Médico
· Pedagogo
· Psicólogo
· Psicopedagog
· Terapeuta ocupacional

· Advogado
· Assistente Social
· Dentista
· Fisioterapeuta
· Fonoaudióloga
• Os atendimentos podem ser realizados
no próprio consultório do voluntário.

Com quem falar e onde

Kátia P. Bretzke 372-0512
ou 275-0892
R: Estheria Lenzi Friedrich, 18
Centro Jaraguá do Sul

. Coraçã�VOluntáriO
Todo mundõ tem Sófalta cameçar a aqir.

�,3L
em soiuções E1"iiE"P;'''''
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