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Secretário entrega três novos
veículos para a polícia de JS

o Secretário de Éstado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, deputadó João Henrique. Biasi,

entregou ontem as chaves. de três veículos ao delegado regional Djalma Alcântara. Páginas 3 e' 9

Mostra científico-cultural

resgata feira estudantil

,.

Cesar J unkes

o Dia da Arvore será celebrado

amanhã. Em comemoração à data,
.

o Angeloni promove uma campanha
de cunho social, onde as pessoas

que entregarem alimentos não

perecíveis vão receber uma muda

de árvore. Página 5

Pilotos buscam o

título do estadual
o piloto jar,aguaense Raulino

Kreis Júnior corre em busca do

título de campeão do Campeo
nato Catarinense de Automobi

lismo desta temporada. Ele está

em segundo na classificação.
'PÁGINA 11

Circuito vai reunir

mais de 215 atletas
A terceira etapa do quarto

Circuito Interescolar deNatação-
6° Troféu Ernani Volpi Coitinho
- recebeu inscrições de 216 atletas,

que representarão 15 unidades de

ensino de Jaraguá do Sul.

PÁGINA 10

Empresa fecha e

.

não salda dívidas

com funcionários
PÁGINA 4

Criada Federação
das Associações
de Moradores

PÁGINA 8

\oE'� Núcleo da Mulher
{>.I-IO 1il 371-8973 comemora Oito anos
Carlos Eggert, 433 : Vila Lalau

Alunos da educação infantil ao ensino médio do Colégio Divina Providência de Jaraguá do Sul re�H�aJ;�� de atividades em JS
exposição dos trabalhos com lema da Paz. Mais de 3000 pessoas visitaram os 28 estandes. Página 8 PÁGINA 4
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2 CORREIODO POVO

Abordagem Psicológica
dos Acidentes de Trânsito

ELENIR ESCOPELLI - Psicóloga Policial
Delegacia Regional de Polícia Civil de Jaraguá do Sul

Na condução. de um veículo a pessoa revela seu grau de
sensibilidade, e sua >

satisfação ou insatisfação com a vida. As
pessoas dirigem como vivem.

Quem vive bem ajustado na sociedade se comporta como
tal no trânsito.

O veículo apenas oferece condições para que a pessoa se

revele como ela é ou vive; suas qualidades e suas virtudes, como
educação, inteligência, sensibilidade e altruísmo, mas expressa

. também seus defeitos e fraquezas como egocentrismo, irritação,
desumanidade, competição etc.

Observando um veículo em "movimento podemos
facilmente deduzir se ele está sendo dirigido por uma pessoa
sensata ou não.

O condutor desajustado se vale de potência e das dimensões
de seu veículo para satisfazer necessidades pessoais como de
auto-afirmação, por exemplo, desconsiderando por completo
os princípios elementares da convivência humana, como cortesia
e educação. Faz do veículo um instrumento de intimidação,
humilhação, constrangimento, opressão e até a morte.

No trânsito funciona o homem inteiro, com seus conflitos,
frustrações, alegrias e contentamentos, e 6 veículo passa a ser

. uma verdadeira extensão do condutor.
O mínimo que se pode esperar de um condutor para termos

um trânsito seguro e humano são atitudes comportamentais.

adequadas como cortesia, educação, bom senso, espírito de
equipe e uma preocupação social com os demais usuários de
via pública.

Conduzir um veículo' é um trabalho que exige uma

preocupação social com os demais usuários da via pública.
Conduzir um veículo 'é um trabalho que exige uma boa

preparação, e o condutor precisa utilizar de vários processos
mentais como, atenção, percepção, consciência, orientação no

tempo de espaço, concentração, memória e equilíbrio emocional.
Além disso, senso de antecipação(direção defensiva) e respeito
pelas leis de trânsito, dedicação, e bom convívio social.

Os problemas de trânsito no Brasil, giram, em torno do
despreparo dos condutores, desconhecirriento das nO,rmas de '

circulação e das etapas necessárias para administrar eevitar
colisões e também de seu comportamento social.

Sempre que falamos de comportamento humano no trânsito
teremos que levar em conta normas, regras, princípios,
balizamento, referências e vantagens ( de passar primeiro, por
exemplo). A pessoa bem adaptada no seu dia a dia, leva isso
para um trânsito mais seguro e humano.

O condutor estará criando riscos para si e para os outros.
sempre que exceder os limites estabelecidos pela sinalização e

quando for além dos limites físicos do veículo e dos limites
psicológicos do ser humano ( fadiga e cansaço).

O risco insensato de brincar com o perigo tem origem rios
distúrbios psicológicos.

E�cesso de confiança em si pode levar a comportamentos
ousados e perigosos, principalmente se quiser se 'mostrar' para .

os que o acompanham.
A insatisfação crônica, a depressão, o estresse, a pressa, e a

euforia pode levar a pessoa a conduzir em alta velocidade, o'
que eleva os riscos de acidentes de trânsito.

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

SÁBADO, 20 de setembro dei

o principal programa social
do governo Lula - o Fome Zero
-já começa a apresentar os pri
meiros ,resultados positivos,
com atendimento a 423.176 fa
mílias em pouco mais de mil
municípios do país considerados
prioritários em função das con
dições soCiais e econômicas. Cri
ado para erradicar a fome, o pró- .

grama, nó entanto, .vai além da

distribuição de cestas básicas e

quer, fundamentalmente, garan
tir a cidadania e a dignidade da

quela parcela da população bra
sileira que está marginalizada
devido a sua triste condição so

cial.
.

O programa, em sua

abrangência prevê ações estru

turais que vão gerar emprego e

renda nas áreas atendidas e ain
da incentivar a agricultura fami
liar, as cooperativas, alfabetizar
e finalmente promover a refor
ma agrárià. A meta é, com o

avanço do programa, oferecer
condições às pessoas para que
consigampromover seu próprio
sustento, sem mais necessitar de
cestas básicas.

Enquanto essa independên
cia social não acontece; o gover-

.

Fome Zero
r As ações do

Programa Fome
Zero busca,

acima de tudo,
incluir todos os

brasileiros nas

riquezas do país
.
e fazer deles
cidadãos .J

no tem garantido a alimentaçã�
de 298.267 famílias com cartão

alimentação, outras 113.909
são de acampados a espera da
reforma agrária e 11 mil indíge
nas, além de garantir merenda a

4,5 milhões de crianças da pré
escola e 881 mil crianças de cre
ches.

Para alcançar o objetivo prin
cipal, o programa está articula
do a todos os ministérios, go
vernos estaduais, prefeituras e

organizações da sociedade civil.
Entre elas, a Pebraban e a Arti

culação do Semi-árido, que, em
conjunto com o Fome Zero, es
tão construindo 22 mil cister
nas no semi-árido, para capta-

ção e conservação da água
chuvas, para o abastecimen
doméstico e lavouras.

As ações do Programa Fo
Zero busca, acima de tudo,
duir todos os brasileiros nas

quezas do país e fazer deles
dadãos. Quando o presiden
Lula disse � no discurso de
se - que, no fim de seu manru

to; todos os brasileiros fize

três refeições -por dia, ele te

cumprido a missão de sua vi

reforçou o compromisso com

combate à fome e à miséria,

Aqui na região do ltapo
infelizmente, nenhummunidpi
está desenvolvendo ações qu

correspondam às estratégias d

Programa. Por enquanto as a'

ministrações públicas munia

pais continuam executando pr

jetos próprios, impiantados
mais tempo. No inicio do ano,

deputado estadual do PT quere
presenta a região, DioneiWal
da Silva, através de seu gabine
te emJaraguá do Sul, promove
um amplo seminário, com a par
ticipação de representantes dJ!

mais diversas entidades, mas, a

agora, os resultados regional.
ainda não apareceram.
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O diretório do PSDB de Corupá promove, hoje, ao
meio-dia, almoço de confraternização no salão paroquial
da Igreja Católica. Durante o evento o presidente do

'

diretório, Loriano Rogério Costa' estará recebendo os

novOS filiados. Também serão discutidas as estratégias
tucanas para o ano que vem. A intenção do PSDB de

Corupá é lançar candidato próprio ao cargo de prefeito
no pleito de 2004.

PFL
O diretório do PFL de Guaramirim também promove
encontro para novas filiações no dia 25 deste mês, na
Recreativa Mannes. A expectativa dos coordenadores

do evento é' de que sejam feitas aproximadamente 40

novas filiações, aumento significativo para o partido, que
já contabiliza cerca de 300 filiados.A estim�tiva é de que,
para a eleição do ano que vem, nove homens e quatro
mulheres concorram avagas na Câmara de Vereadores.

O prefeito de Guaramirim,Mário Sérgio Peixer, também
do PFL, já garantiu que vai tentar a reeleição.

ENTRE ASPAS _

"Jaraguá do Sul é um exemplo para o resto do
Estado no que se refere ao trabalho de equipe
realizado entre as polícias Civil e Militar". A

afirmação é o secretário de Estado da Segurança
Pública e Defesa do Cidadão, deputado João

Henrique Biasi, durante sua permanência em

Jaraquá do Sul, ontem pela manhã.

POLÍTICA CQRREIODOpoyo 3.
redacao@jornal correiodopovo.com .b r

IVISITA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA CONHECE A REALIDADE DA MICRORREGIÃO

ouve as reivindicações
e apresenta metas do governo
BIasi

JARAGuA DO SUL - o

sistema de segurança públi
ca de Santa Catarina vai

bem, obrigada. A afirmação
é do secretário de Estado da

Segurança Pública e Defesa

do Cidadão, João Henrique
BIasi, ( deputado estadual

pelo PMDB) que esteve em

Jaraguá do Sul durante a

manhã de ontem. O secre

tário veio a convite da se

cretária de Desenvolvimen

to Regional, Niura

Demarchi dos Santos e, em

reunião na Acijs ( Associa
ção Comercial e Industrial

de Jaraguá do Sul) apresen
tou as propostas do gover
no estadual para o setor.

Entre as boas novidades

anunciadas pelo secretário, a
vinda de três policiais civis

para a região, que devem as-

8 ANOS
.

�M . SOLUÇÕES
,

,

ELÊTRI,CA�S INDUSTRIAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INQUSTRIAIS

MONTAGENS DE
PAINÉIS,ELÉTRICOS

e-

SOLUÇÕES PARA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAE

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

Cesar J unkes

Biasi apresentou as metas do governo para a sociedade

sumir nó dia l° de outu-,

bro. BIasi salienta que o efe

tivo é pequeno em todo o

Estado, sendo que algumas
cidades contam com ape
nas um policial civil, que é

o caso de Schroeder. Atu

almente o número de Poli

cias Militares em todo o

Estado é de 11 mil, enquan
to que o número de Polici

ais Civis não chega na me-

'

tade desse contingente.
Entre as propostas do

governo estadual no que se

refere a segurança pública,
Biasi salienta os projetos de
reforma 'e ampliação de

presídios para suprir o dé

ficit atual, que de aproxima
damente 3 mil vagas e ain

da a construção de centrais

de atendimento em diver

sos municípios. No que se

refere aos futuros investi

mentos, Biasi adiantou que
o governo do Estado deve

destinar o valor de R$ 58

milhões para a região Nor
te, recursos captados junto
ao orçamento do Estado

de Santa Catarina, governo
Federal e convênios com

Prefeituras.
O secretário fez questão

de salientar a importância
de Jaraguá do Sul no que
se refere a unificação das

duas polícias. "[araguá do

Sul é um exemplo para
todo d Estado porque aqui
a Polícia Civil e Militar tra-

balham em' conjunto, de

forma harmoniosa", salien
tou o secretário. Ele 'tam

bém esclareceu que as

Corporações de Bombei

ros Voluntários terão que se

adaptar ao novo modelo,
que prevê a unificação dos

Bombeiros Voluntários

com os Bombeiros Milita

res. "Os Bombeiros Milita- ,

res ficarão responsáveis
pelo treinamento dos Bom

beiros Voluntários, sem pre

juízo para nenhuma das

partes", ressalta.
'

João Henrique BIasi

também ouviu as reivindi-

-

cações e sugestões da so

ciedade regional. O presi
dente do Conselho

Carcerário de Jaraguá do

Sul, empresário Nilton

Zen, destacou a importân
cia de aumentar o contin

gente de policiais na região.
Além disso,' sugeriu a

construção de uma unida

de de reabilitação prisional
com espaço reservado

,para o trabalho e para vi

sitas sociais. "Temos que,
buscar a reintegração do

preso à sua família",
exemplificá Zen.

O deputado Adelor

Vieira, também presente ao'

evento, destacou a qualida
de da segurança pública de

Santa Catarina, amplamen
te elogiada em outros Es-:

tados. De acordo com a se

cretária Niura Demarchi

dos Santos, a visitado secre

tário Blasi foi fundamental

importância para esclarecer
a real situação da segurança
pública em Santa Catarina.

"Estamos no início de um

processo que, sem dúvida,
vai trazer mais segurança e

tranqüilidade para a nossa

população", acrescentou a

secretária. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Visitas
100 em todo o Estado.

A meta, até o final do

ano, é de que sejam ins
talados 300 Conselhos.

"O envolvimento da

comunidade, aliado à

presença constante do

policial, são fundamen

tais para a diminuição
da violência e o aumen

to da segurança", afir
ma o secretário. De

acordo com ele, em pes

quisa realizada recente

mente pelo governo do

Esradc, aproximada
mente 60% da popula
ção pesquisada aprova
as medidas do governo

para a área de seguran
ça pública.

Durante a permanên
cia em Jaraguá do Sul, o
se�retário João Henrique
BIasi visitou as depen
dências da delegacia lo

cal, onde ficou surpreso
diante da boa estrutura

e condições de funciona

mento do prédio. De
acordo com o secretário,
existem, em Santa

Catarina 365 delegacias
de polícia, sendo que

"poucas com uma estru

turá tão boa quanto
esta" .

O secretário elogiou
ainda a instalação dos

Conselhos de Segurança,
que já somam ,oito em

Jaraguá do Sul e cerca de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• NEGOCIAÇÃO: SINDICATO E EMPREGADOR TENTAM ACORDO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA TRABALHISTA

Empresa de Schroeder fecha
funcionáriose

,..,

nao
SCHROEDER - Os ex

trabalhadores da Serraria do
Alemão ( Fúlvio Milnitz
ME-Indústria e Desdobra
mento de Madeira), junta
mente com três diretores do
Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Civil e do

Mobiliário, reuniram nama

nhã de ontem defronte à

empresa, localizada na Rua
Barão doRio Branco, na ten
tativa de pressionar os pa
trões para que efetuem o

pagamento dos salários atra

sados, A empresa parou a

produção no dia 25 de ju
lho, quando tinha 42 traba
lhadores. Muitos tomaram a

iniciativa de demissã<?, a

metade não recebeu qual
quer direito trabalhista pre
visto em lei, os salários' es

tão atrasados há quatro me
ses ,e o FGTS teve apenas
um depósito desde o ano

2000. Dependo deste di
nheiro para alimentar meu

filho, estou vendendo ovos

paga

�

Cesar JuqkesTrabalhadores exigem pagamento dos salários atrasados

de granja para não passar
fome", protesta Marcialene

Kremer, 33 anos, cinco me
ses de firma e sem receber

nenhum centavo.

O próprio patrão, Pül
via Millnitz, fabricante de

caixas para acondicionar

bananas, reconhece uma dí
vida de R$ 30 mil para com
os trabalhadores e se diz

impossibilitado de honrar os
compromissos. "Os con

correntes trabalham frio,
vendem abaixo do custo,
não tenho como prosse
guir", disse Fúlvio. Ele pro-'
pôs que os trabalhadores fi

quem com o maquinário e

livra o aluguel do galpão por
um ano, até que as dívidas

sejam quitadas.

O presidente do Sindi

cato, Riolando Petry, salien-
\ tau que esta proposta não

atende aos interesses dos tra-
.

balhadores, Acompanhado .

pelos dirigentes sindicais

]oão Becket e João
Rechimbok e também de

Fúlvio Millnitz, realizaram
levantamento completo dos .

maquinários pertencentes à

empresa, como forma de

garantir a preservação do

patrimônio até que se resol
vam as pendências 'trabalhis
tas. Os trabalhadores recla

mam que três compresso-
.

res, caminhão, trator, plainas
e muitas outras máquinas
foram retiradas, do galpão
logo que a empresa fechou.

Nova reunião foi marcada

para a para a terça-feira (dia
23 de setembro) também
defronte á empresa, quan
do Fúlvio deve apresentar
o levantamento das dívidas

e propor a liberação dos di
. reitos trabalhistas.

Núcleo da Mulher Empresária completa oito anos

]ARAGuA DO SUL -
.

Em comemoração aos

oito anos de atividades, o
Núcleo da Mulher Empre
sária da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) promoveu,
na noite da quinta-feira úl
tima, o 2° Seminário da
Mulher Empresária, com a

participação de todas as

empresárias vinculadas ao

Núcleo, que atualmente

congrega aproximadamen
te 20 mulheres. Boa parte
delas aproveitou o evento

para expor ao público os

seus produtos, corno foi o
caso da microempresária
Regina Perito, 46 anos de
idade e há cinco anos as"

saciado' ao Núcleo. Regi
na salienta que, desde seu

ingresso ao Núcleo os ne

gócios melhoraram por
que os conhecimentos, e
informações possibilita
ram O crescimento do seu

Vicky Bartel

Consultora Magda de Paulo proferiu palestra na quinta-feira

empreendimento,
De acordo com a con

sultora de núcleos setoriais
da Acijs, Geovana

Aparecida Fusile, o Núcleo
é um forte ponto' de apoio
ás mulheres que se dedi
cam à área empresarial, de
todos os setores. As ativi
dades do Núcleo consis
tem basicamente no repas-

se de informações jurídi
cas e. novos conhecimen
tos em todos os aspectos
dos negócios;

A consultora e psicólo
ga Magda Rodrigues' de
Paula, que também é

auditora e representante
para a certificação ISSO

9000/14000 do Bureau
Veritas International, foi a

palestrante do Seminário.
Ela falou s�bre o "Segre
do do Sucesso", que, para
ela, representa o desenvol
vimento das competênci
as. ''Algumas competênci
as são inatas às mulheres,
como organização,
minuciosidade, elegância
nas adversidades, flexibili
dade, e poder de negocia
ção", cita a empresária.
Magda salienta ainda que a

mulher também é capaz de

fazer várias coisas ao mes

mo tempo.
Ainda de acordo com

Magda, nos últimos 30 anos
a mulher tem demonstra
do um excelente desempe-

. nho, em todos os setores e

cita como exemplo a polí
tica. "Nas últimas eleições,
seis das sete mulheres
candidatas a governadores
de Estado conseguiram se

.

eleger", exemplifica. (MARIA
HELENA DE MORAES)

SÁBADO 20 de setembro de 200J

REFORMA TRIBUTÁRIA
PORGUILHERMEMARQUES FOGAÇA

A cada. nova votação' na Câmara, a cada nova manifestação de
nossos parlamentares, e a cada argumento trazido pelo governo,
vai tomando forma a atual Reforma Tributária: trata-se, na verdad�
de uma alteração na repartição das receitas tributárias
acompanhada de um ou dois avanços, e diversos retrocessos n;
Sistema Constitucional Tributário. E, frise-se, possibilitando o

aumento da já insuportável carga tributária. A este respeito, vale
citar a afirmação de Luigi Einaudi, que foi presidente da República
Italiana de 1948 a 1955 e atualmente é educador e diplomata, a

respeito da tributação desenfreada; o estudioso italiano asseverou

que ela acaba por desvirtuar a finalidade de prover recursos ao

erário, para conver,ter-se apenasem fator de repugnância por parte
do contribuinte. Se o resultado fina] da atual Reforma Tributária
for somente uma alteração da repartição das receitas tributárias
entre os entes políticos da (fragilizada) Federação, ensejando um

�'
aumento da carga tributária - para atender aos anseios da União e

do's Estados Federados não é possível reduzir a arrecadação, todos
querem mais recursos -cpoderemos chamá-la, verdadeiràmente,de
Reforma Tributária?

Foram analisados, no artigo da semana passada, alguns dos
diversos problemas que afetam o atual sistema tributário, permitindo
concluir, com efeito, pela necessidade de modifica-lo. Passa-se,
agora, a identificar as mudanças a serem promovidas pela Emenda
Constitucional em tramitação.

Durante esta semana que se passou foi concluída a votação em

10 turno' na Câmara dos Deputados. Importante ressaltar que o

texto aprovado neste estágio da tramitação da Proposta de Emenda
Constitucional já é bem distinto do inicialmente proposto .pelo
governo, mas isso faz parte do processo legislativo em um Estado
Democrático. De qualquer forma, continua clara a intenção do

governo: a prorrogação da DRU (desvinculação de receitas da União);
a prorrogação da CPMF; e a partilha da CIDE sobre os combustíveis.

ICMS
De fato, amodificação na estrutura do imposto sobre circulação

de mercadorias pode ser muito benéfica. Este é um imposto de

competência dos Estados Federados, e que incide, em regra geral,
sobre todas as operações em que há circulação de mercadorias. Um "

dos maiores problemas deste tributo, que é o de maior, releVância
na arrecadação tributária, é a existência de uma legislação diferente

para cada Estado, com alíquotas diferentes, regras e peculiaridades
diferentes. Isto dificulta a administração fiscal das empresas, além

.de ser visto com maus olhos pelos investidores internacionais
(lembre-se que a reforma é 'exigência do FMI). Pela proposta
'aprovada, o ICMS passa a ter apenas cinco alíquotas u!Úformes

para rodo o território nacional, que deverão ser definidas por

resolução votada por três quintos do Senado Federal. A alíquota
máxima é de 25%; os alimentos de primeira necessidade e os

medicamentos de.uso humano terão alíquota mínima, podendo ser

isentos; no caso das operações interestaduais, o imposto passa a ser

cobrado no estado de destino da mercadoria ou do serviço. por um

período de transição, entretanto, o estado de origem do bem contará
com parte do imposto pormeio de alíquotas aplicadas nos primeíro�
quatro anos das novas regras. Os incentivos fiscais concedidos ate

30 de setembro de 2003 ficam prorrogados por 11 anos; e a parti!
da reforma, não poderão ser concedidos novos incentivos. QuatrO

produtos poderão' ficar com uma alíquota de até cinco pontoS
percentuais acima do teto, por um período de três anos. De�olS,
deverão ter redução de um ponto percentual ao ano ate ,se
enquadrarem na regra dos demais. O ICMS passa a incidir tarnbem

sobre operações como transferências interestaduais de mercadOrIas
e bens entre estabel�ciment6s do' mesmotitular.

Estas são as principais modificações contidas atuálmente na

texto da proposta de Reforma Tributária sobre o ICMS.

GUIUiERME MARQUES FOGAÇA
Advogado especialista emDireito Tributário

Cotação de ontem
Compra
2.9057

Venda
2.9065
3.0200
2.9600

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

2.9500
2.8400
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FESfA DA PRIMAVERA
Hoje e amanhã acontece a lla Frühlings-Fest (Festa
da Primavera), na sede social da Sociedade

Esportiva �ecreativa Cultural Nacional de Alto da

Serra, em Pomerode.. Haverá desfile típico, almoço
e apresentações, além das competições.

VILA NOVA
A Associação dos Moradores do Bairro Vila Nova

realiza hoje, a partir das 20 horas no salão da Igreja
Nossa Senhora Rainha da Paz, um jantar dançante

� da posse da- nova diretoria da associação. Será

realizada uma homenagem e entrega do lucro do

jantar ao Corpo de Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul. O jantar dançante será animado pela
dupla Sandro Luis & Clóvis, o preço do jantar é de

R$ 10,00 por casal, mais dois quilos de alimentos

não perecível.

Mecânica
Com participação limitada a 20 pessoas, o núcleo

de Automecânicas da Acijs promove a sétima turma

de mecânica Básica de Automóveis para Mulheres
nos dias 23 e 24 de setembro, na Auto Elétrica

Gevocar (Rua João Planinscheck 205, Vila Lenzi).
O treinamento abordará a vida útil de peças e

revisões periódicas, garantia do veículo,
procedimento de emergência/ segurança e

�� sinalização na estrada, boas práticas no trânsito,
suspensão, direção, freios, motor e sistema elétrico.
O custo é de R$ 10,00 e inclui apostila, certificado e

coffe-break. Inscrições pelo fone 275-7015 com

Rejane, ou no e-mail rejane@acijs.com.br

PALESTRA
Descubra como uma boa nutrição pode manter sua

boa saúde, aparência, bcm-estar e juventude.
Amanhã, dia 21, às 15 horas, acontecerá uma palestra
sobre os benefícios de uma alimentação correta, no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. Informações
pelo fone 9955-9782, com Ca�los:

l\lê(lico ()ft alrnolosrteta�

�cialização:JlosPit:âl de çlírii�s &;�do do .Rio de Janeiro ...

·

tVUi"!jQ na.SbciedlUte:Bmsileira de.O�mÍ)logia 40Rio de, Janeif()
�c>nê: (047f2!5;;1150 .....Av. Me". O,odoro, 776.5010'12. Ed. Moximunl'l Ctnter.

Ias favorecem
,vocêterá
de expressaro que

,pinkecreme.
Câncer - Bom convívio

.

com gente mais velha.
A ._!1!i};k'nioso com

.

. Cor: Azul, .

GERAL CORREIODOPOVOS
redacao@jornalcorreiodopovo;com.br

IARBORIZAÇÃO: PREFEITURA VAI PLANTAR MUDAS DE PAU BRASIL NO BAIRRO JARAGUÁ 84

Entidades promovem atividades
.

�

referentes ao Dia da Arvore
]ARAGuA DO SUL - A

Ação Social do Angeloni
promove a campanha
"Quem Planta Solidarieda
de Colhe um Mundo Me

lhor", neste final de semana.
Como amanhã comemora

se o Dia da Árvore, a rede

de supermercados convida
I

as pessoas a ·comparecerem
ao estabelecimento comer

cial para cumprir com à res

ponsabilidade social, doan
do um quilo de alimento
não perecível e adotar uma
muda de árvore (Ipê ama

relo, Ipê roxo, Araçá, Pal
meira ou Gabiroba). Além
de contribuir com as famíli

as carentes da comunidade,
as pessoas que participarem
da campanha estarão aju
dando na preservação da

natureza.

A gerência de Meio
Ambiente daPrefeitura tam
bém está organizando tra

balho alusivo à data deama

nhã. Cerca de cincomil pan- .

fletos educativos estão sen-

Cesar J unkes

Prefeitura vai trabalhar a arborização de bairros de JS

do confeccionados para se

rem distribuídos nas redes

municipal, estadual e parti
cular de ensino, também em

pontos como o shopping,
a prefeitura, entre outros

com grande fluxo de pes
soas. Na segunda-feira pela.
manhã, por volta das 9 ho
ras, através do programa de

incentivo do plantio do pau
Brasil, será cultivada uma

muda da planta na Creche

MunicipalMárcioMarcatto,
localizada no Bairro Ana

Paula. No dia seguinte, ter
ça-feira, no mesmo horário,
o mesmoato será realizado

na CrecheMunicipal Sidney
Berns, no Bairro Vieiras,

- No material que va

mos entregar às crianças de,
1 a a 4a séries mencionamos
o valor da árvore símbolo

do País, o Pau Brasil, e do
Estado, a Imbuia, e a im-·

portância dapreservação da
natureza - destaca a

supervisora de educação
ambiental da gerência,
Josiane Trocatti. Ela infor

má que no próximo sába

do, dia 27, será realizado o

ProgramaHabitarBrasilBid,
1)0 Bairro Jaraguá 84. ''Na

oportunidade, vamos

arborizar as calçadas, plan
tando Extremosa e Pata de

Vaca, que são plantas padrão
de arborização da Prefeitu

ra. Trata-se de um progra
ma sócio-ambiental, que visa
melhorar a qualidade de vida
na questão da habitação,
meio ambiente e social",
explica.

Também no dia 24,
quarta-feira, às 9 horas, será
feito o plantio de umamuda
do Pau Brasil, em parceria
do Rotary Clube, na Praça
Paul Harris, no centro de

Jaraguá do Sul. (FABIANE

RIBAS)

Conferência discute o controle socialde sistema de saúde
]ARAGuA DO SUL - A

Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu) está realizando
desde ontem. a segunda
ConferênciaMicrorregional
de Saúde do Vale do

Itapocu, na Unerj (Centro
Universitário deJaraguá do
Sul). Cerca de 220 pessoas,
entre gestores" prestadores
de serviço, profission�is,.
empresários e demais re

presentantes da comunida-

de estão reunidos para de
bater questões relacionadas
ao sistema de saúde. A in

tenção é analisar a situação
atual do serviço e buscar
alternativas paramelhorar a

qualidade do sistema e

atendimento. "O' objetivo
é propor mudanças pára
serem incorporados pelo
SUS, com vistas ao acesso,
à equidade, à qualidade e à

humanização na atenção à

saúde", explica.

s astros a àjudarão
ios. Na intimidade
de marcante. Cor.
eto e a�ul.

Virgem-BoQconvivência
nte mais velha. No

'ólogo será o seu

r:Vermelho,arnarelo

soas misteriosas

. Não divulgue
s afetivos.

()t)1j}${�tfé"l1bsa e verde.
Escorpião - Você estará

ciente das suas
s. Com o seu par,

. Cor: Branco,
elho.

As atividades de hoje
.
começam às 8h30 e pros

seguem até às 17 horas.

.

Maria Tereza explica que
os participantes serão di
vididos em três câmaras

temáticas, onde cada um

fará o levantamento dos

problemas e apontar pos
síveis soluções. "Vamos
discutir o SUS que temos

e o SUS que queremos,
. em termos de saúde pre
ventiva e curativa. Ao fim

do dia, as propostas serão

encaminhadas a urnaple
nária, onde será efetuada

a votação e a melhor das

sugestões será encaminha
da à conferência estadual,
que vai acontecer entre os

dias 23 e 25 de outubro",
informa. Da mesma for

ma, na conferência de hoje
serão definidas as pessoas
que vão representa� cada.

município no encontro es

tadual. (FR)

m contas

�.t Convívio
.

gratificante a dois. Cor:
Vinho,morrem e azul.

m astral para se

acilidade.para
s suas emoções.
amareloe-.amelro.
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]ARAGuA DO·SUL - Em

comemoração ao dia nacio

nal do sorvete, a empresa
jaraguaense Duas Rodas -

uma das maiores produtoras
de ingredientes para a indús
tria de alimentos da América

. Latina e líder nos segmentos
de aromas e produtos para
sorvetes no Brasil - realizará

uma grande festa no dia 23.
Em parceria com as indús

trias de sorvetes da cidade, a
Duas Rodas furá uma doação
de 23 mil unidades, entre sor

vetes e picolés, à todos os alu
nos da pré-escola às oitavas sé

ries do muniápio. De acordo
com os organizadores, o obje
tivo émovimentar todas as 50r-

SÁBADO 20 de setembro de 2Qij
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IPREVENÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE QUER IMUNIZAR 10.082 MULHERES CONTRA TÉTANO
d

Gtiaramirim quer
mulheres .contra o

GUARAMIRlM - A pre
feitura municipal de Gua
ramirim através da secretaria
de saúde está realizando uma

campanha para prevenção do
tétano néonatal e acidental.
Em 1989 a Assembléia
Mundial da Saúde (MAS/
OMS) aprovou resolução
para eliminar o tétano
neonataldo mundo até 1995,
situação que até então estava

controlada.

De acordo com Ivone
Ursula da Luz, assessora da
secretaria de saúde no final
do ano passado uma ges
tante er:n Guaramirim que
não pasS"Ou por pré-natal e
teve seu filho em casa, cor
tou o cordão. umbilical-

•

prevenir
/.

tetano

Ivone: "Campanha quer atingir mulheres de 15 a 49 anos de Guaramirim"

mas isso nos levou a desen
cadear uma campanha pre-

com facão caseiro o que. ventiva", explica.
acabou resultando em in- O tétano neonatal é uma

fecção tetânica no bebê.

"Quando a mãe trouxe o

filho para averiguar a situa
ção fizemos todo um tra

tamento para reverter o

quadro de infecção. Feliz
mente a criança não teve

complicações e está bem,

doença infecciosa aguda,
não contagiosa, causada pela
contaminação do coto

umbilical por esporos do
bacilo tetânico, presente em
instrumentos sujo, utilizado
para secção do cordão
umbilical ou em substânci-

as usadas para cobrir o coto
umbilical. Para alcançar a

meta a OPAS estabeleceu a

estratégia de vacinação de
100% de mulheres em ida
de fértil de 15 a 49 anos que
vivem em áreas de risco

para tétano neonatal. E será

esta a meta utilizada agora.
"Temos seis postos de saú
de no município que esta

rão atendendo mulheres em

idade fértil e gestantes para
prevenir o tétano neonatal
e o acidental", adianta. A
secretariamunicipal de saú
de tem como meta vacinar
cerca de 10.082 mulheres.
A vacina a ser utilizada é a

dupla tipo adulto aplicada
em pessoas maiores de sete

anosde idade para preven
ção do tétano e difteria.

(CELlCE GIRARDI)

Guaramirim se prepara para a terceira festa do Cascudo
GUARAMIRIM - o

Rotary Clube de Gua
ramirim em parceria
com a prefeitura muni

cipal e o Hotel e Restau

rante Represa estão pro
movendo a terceira edi

ção da festa do Cascudo

que acontecerá nos dias

17 a 19 de outubro, no
restaurante Represa. O

lançamento da festa

acontece na próxima
quarta-feira no próprio
restaurante. Segundo os

or-ganizadores, na pri
meira edição cerca de

700 pe�soas comparece
ram a festa. Na Segunda
quase triplicou, tendo

um público de duas mil

pessoas. Para este ano a

expectativa é de que cer

ca de 4,5 mil pessoas ex

perimentem as iguarias

Coordenadores do Rotary, preparação para 3a edição da festa

produzidas pela carne de

cascudo. A novidade nos

pratos deste ano está no

empadão de cascudo e a

venda de prato cerâmico

fundo, onde será servido
o caldo. "Além de sabo

rear o caldo de cascudo

o visitante poderá levar

para casa uma cumbuca

de cerâmica, confeccio
nada por ceramistas de

Belém, que servirá de

lembrança", destaca o

Presidente da Comissão
.I

de Eventos do Rotary,
Ângelo da Silva. Como

a expectativa é de rece-

ber pelo menos 30% a

mais de público uma

grande tenda será colo

cada para abrigar a to

dos os visitantes num es

paço de quase mil

metros quadrados.
A festa que está na sua •

terceira edição tem dois

objetivos muito impor
tantes. "O primeiro ob

jetivo é o filantrópico.
Com o dinheiro arrecada

do iremos ajudar ou ao

Corpo de bombeiros, ao

Hospital ou a Apae,
estamos estudando qual
entidade assistencial pode
remos contribuir ea Se

gunda é promover o cul

tivo do cascudo na região
no sentido de repovoat os
rios" esclarece o presiden-
te do Rotary Charles Gil

berto I(inas. (CG)

Alunos do município receberão os sorvetes de gr�lt

Duas Rodas distribui
20mil unidades de sorvete

veterias deJaraguá do Sul plIl
a distribuição aos alunos. ''Pro
movemos esse evento pan
evidenciar e promover a insIf

tuição do sorvete. O som

ainda é um alimento consm

dopor impulso, e, portanto,ek
precisa. ser divulgado e eslJI

muito em evidência para qil
os consumidores depaems
com o sorvete e passem aon

sumi-lo",afirmaEloyLuchtU}

berg,gerentedevendasdepro ,<

dutos para sorvetes da Dw>

Rodas Industrial.

Para popularizar a pro-
. moção, as. sorveterias ido

incrementarsuas lojas comUI1II

decoração diferenciada emuital

faixas. (CAROLINA TOMASElLO

Vinhos Finos e Espumantes
staurentes, Eventos e Consumo Pess

ça preços e catálogos
esentante exclusivo para Jolnville. Jaraguá,
Francisco, São Bento/Planalto �.o,�e/SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�
;;:

�
�
�
;;:
�

�
c
;:

�
;:
c

�
�

�
c

�
�
Co?

�.
;:

�
-.

�
�
;:
�

�
�'
....
;..

�
�

c
....

�
....

�
�
�
�
�
�
Co?
�
<.;.
....
....
Co?

�
Q.,
Co?

�
.�

�

•

DESDE O INÍCIO DE AGOSTO OS ARTISTAS

LIGADOS A AJAP ( ASSOCIAÇÃO JARAGUAENSE DE

ARTISTAS PLÁSTICOS) ESTÃO EXPO",DO NO

MUSEU DO PARQUE MALWEE. A PARCERIA ENTRE

O MUSEU E AJAP, SEGUNDO A RESPONSÁVEL

PELO MUSEU, ÉVILIN FRITZKE, TEM A

FINALIDADE DE DINAMIZAR O ESPAÇO RESERVADO

PARA EXPOS"ÇÕE� DE ARTES. "SEI QUE O

AMBIENTE NÃO É O IDEAL, MAS NÃO PODEMOS

DESCARACTERIZAR O ESTILO DA CASA",
ARGUMENTA ÉVILIN. DE ACORDO COM ELA, A

MÉDIA MENSAL DE VISITANTES É DE

APROXIMADAMENTE 2 MIL PESSOAS POR MÊS. "A

INTENÇÃO É OFERECER O ESPAÇO PARA TODOS OS

ARTISTAS INTERESSADOS EM MOSTRAR O SEU

TRABALHO. PRETENDEMOS VARIAR OS ESTILOS E

MOSTRAR ARTISTAS DIFERENTES, SEMPRE'�,
ARGUMENTA.

A MOSTRA DOS TRABALHOS ACONTECE

QUINZENALMENTE, SEMPRE COM ARTISTAS

DIFERENTES. NESTA QUINZENA ESTÃO EXPONDO

AS ARTISTAS MARIA HELENA FELDENS'E MARLI

PEIXOTO. No MESMO ESPAÇO JÁ APRESENTARAM

SUAS OBRAS AS ARTISTAS MARLENE MANN,
MARINA LUEDERS E

MAGDA STAHLKE, ENTRE

OUTROS.

NA AVALIAÇÃO DA

ARTISTA PLÁSTICA MARLI

PEIXOTO, O ESPAÇO

OFEREC!DO NO MUSEU

REPRESENTA A

VALORIZAÇÃO DA AJAP .E

DE SEUS INTEGRANTES.

ELA SALIENTA QUE, AO

LONGO DO'S ANOS,

JARAGUÁ DO SUL TEM

ABERTO ESPAÇOS PARA A

DIVULGAÇÃO DO

TRABALHO DOS ARTISTAS

LOCAIS E CITA COMO

EXEMPLO A BIBLIOTECA

DA UNERJ, SHOPPING

CENTER BREITHAUPT, E

A SCAR.

MARLI COMENTA QUE

INTEGRA A AJAP DESDE A

FUNDAÇÃO DA ENTIDADE.

ELA ESTÁ EXPONDO NO

MUSEU DA MALWEE

ÓLEOS SOBRE TELA QUE

RETRATAM PAISAGENS E FLORES. MARLI REALIZA

SEU TRABALHO A PARTIR DE FOTOS, FEITAS POR

ELA MESMA DURANTE VIAGENS E PASSEIOS PELA,

ÁREA RURAL. Aos 55 ANOS DE IDADE E 25

DEDICADOS ÀS ARTES PLÁSTICAS, MARLI É UMA

·QAS POUCAS ARTISTAS QUE CONSEGUE VIVER DE

SEU TRABALHO DANDO AULAS DE PINTURA E COM

UMA LOJA DE ARTES, LOCALIZADA NO CENTRO-DA

CIDADE.

ASSIM COM MARLI, A ARTISTA PLÁSTICA MARIA

HELENA FELDENS É UMA DAS MAIS ANTIGAS

INTEGRANTES DA AJAP. RECONHECIDA EM

JARAGUÁ DO SUL PELO SEU TRABALHO ARTÍSTICO,
MARIA HELENA ESTÁ EXPONDO NO MUSEU ÓLEOS

SOBRE TELA RETRATANDO PAISAGENS, FLORES E A

OBRA BATIZADA DE "BARCOS", ONQE A ARTISTA

REVELA TODA A SUA SENSIBILIDADE E

CONHECIMENTO TÉCNICO APURADO.

O HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO MUSEU É

DIÁRIO: DAS 10 Às 12 HORAS E DAS 13 ÀS 17

HORAS. As EXPOSiÇÕES ACONTECEM NO CASA

DO' MUSEU DO PARQUE MALWEE.

('(\
O
O
N
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• CÂMERA OCULTA

.

VARIEPAIlESaV

Novo jornal
Silvio Santos só quer beldades na apresentação dos
telejornais de sua emissora. As belas Débora

Rodrigues, Helen Ganzarolli e Lu Barsoti estão
fazendo testes para apresentar um jornal que iria
ao ar na hora do almoço.

Problemas
Mas não é de agora que 'a novela das sete da Globo

anda com problemas. Há algum tempo o ator
Humberto Martins deixou a trama por ter se

desentendido com Marcos Pasquim, e parece até
que, o figurinista caiu fora. A coisa anda feia, não é.

à toa que a gravação dos capítulos estão
atrasados .

. Poderosos
Vários famosos participaram de um desfile no

Parque D. Pedro Shopping, em Campinas (SP).
Entre eles Maria Fernanda Cândido, Fernando
Melliqeni e Gustavo Borges.

A dita frase
"Eu não entendo a inocência da Wanessa

(Camargo). O Dado Dolabella estava fora da mídia,
de tudo, e ela vai lá e dá essa oportunidade a ele. A
Wanessa tem de ignorar esse rapaz", alfinetada

dita pelo sertanejo Zezé Di Camargo.

The End
E como "Jamais Te Esquecerei" não poderia fugir
à regra de que novela tem de, ter o último capítulo
com final feliz, o S BT exibe no dia 26 a cena em

que Danilo (Fábio Azevedo) se casa com Beatriz
(Ana Paula Tabalipa), depois de vários

desencontros.

Sinceridade
A atriz Carmem Silva vive a Flora em

"Mulheres Apaixonadas" e disse que se na vida
real tivesse que ouvir os desaforos que seu

personagem ouve na novela, já teria deixado a

casa da Dóris (Regiane Alves) há muito tempo.
O público torce para que Manoel Carlos

castigue Dóris duramente por causa dos maus
tratos aos avós. Parece que o autor conseguiu
sensibilizar os telespectadores para um drama
real que faz parte da realidade de muitos
idosos no Brasil e no mundo.

SÁBADO, 20 de setembro de 200J I
---.... j

JARAGUA DO SUL - RUA EMíLIO C. JOURDAN
SAiA Fl&Mf/HOIlÁIl'O GiNIIO

I

1

14h30 - 17h15

A

A

2
.... , .. , ..

O DONO DA FESTA
20hOO - 21h55 C

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

3

PIRATASDO CARIBE .

I3h3ü - I6hI5

BAD Boys 2
15hOO - 18hoO - 21hOO

Os PIRATAS DO CARIBE

TRATAMENTO DE CHOQUE
3 ,15h30 - 17h30 - 19h30 - 21h30

SAiA Fl&Mf/HOllÁIl'O'

1 BAD Bovs 2
13h30 - I6hI5 - I9hOO - 22hOO

2 A LIGA EXTRAORDINÁRIA
I4hüO - I7hOO - I9h3ü - 2Ih45

.. '.....
"

BAD Bovs 2
I4h30 - 17h30 - 2IhOO

4 TRATAMENTO DE CHOQUE
13h45 - I5h45 - I7h45 - i9h45 - 2Ih50

C

A-AVEmuRA/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIM.AJXY
F - Aa;Ni R - ROMANC�P-FQJCIAL/Dc-oo;UMOOÁRIO

CAÇADO
I4hI5 - I6h30
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e confira.
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Doze Pontos de Ou ro

Este livro se tornou um best-seller

nos EUA. Sua autora, Aliske Webb,
escreveu-o com a pretensão de contar

histórias comuns, pequenos instantes

de sabedoria 'passados de geração
em geração, utilizando um quilt,
(tradicional colcha americana

totalmente feita 'e bordada à mão)

como metáfora para as intrincadas

questões da existência. "Doze Pontos
,

de Ouro" conta a intimidade de três

gerações 'de, mulheres que se

encontram todos os meses, durante

um ano, para tecer uma colcha e,
com isso, costu rar várias questões
existenciais e familiares. É da
Rocco. já nas livrarias.

Um Amor Verdadeiro
A vida de Elle Gulden estava

naquela fase em que tudo parece dar
certo. Sua carreira corno repórter de
una grande revista emNova York
era promissora; ela morava num bom

apartamento e tinha um sólido
namoro com um jovem e bem
sucedido advogado. De repente, tudo
isso desvaneceu-se no ar. Este livro
de Anna Quindlen é um romance

cheio de paixão e inteligência e ao

mesmo tempo fascinante e doloroso.
Já nas livrarias.

Poderes Extraordinários
Este livro de Joseph Finder começa
com a morte de Harrison Sinclair,
principal diretor da C'lA, O velho
morreu em ci rcunstâncias suspeitas,
deixando um rastro de negociantes
e contas gordas escondidas num
banco europeu. E para investigar
tudo isso, volta à ação o ex-agente
Ben Ellison, que além de tudo é
genro o cara que morreu. É um

grande romance que mistura sexo,
espionagem, ação e menti raso

Do Mais Longe Esquecimento
;?J Ele a conheceu na Praça Saint

Michel, em Paris, numa noite de
Inverno dos anos 60 e nãó a,

esqueceü jamais. O narrador conta
a história do seu amor por
Jacqueline' Paris e Londres, '

emergem como' personagens
principais. O autor é Patrick
MOdiano. Imperdível. Trinta anos

depOis, a memória daquele amor

Continuava intacta.

VARIEDADES/TV CORREIO DOpovo3E

GB EDiÇÕES POR AGNÊZ HASSEI VIVER BEM

Os benefícios do Ofurô
Quem é que não gostaria de senti r de novo o calor é o conforto

do ventre de nossas mães? 'Ficar mergulhado nas águas do

ventre materno, protegido das agressões externas e próximo
'da fonte natural da vida. São os mistérios que ainda pernanecem
escondidos ao Homem.

A filosofia oriental, antiga questionadora desse assunto,
elaborou uma técnica terapêutica que recria esse ambiente, de

colo de mãe, para proporcionar a seus usuários momentos de

proteção e equilíbrio energético, o-retomo a fonte da juventude:
Ôfuro.

Esta banheira se diferencia das banheiras modernas e

ocidentais por sua maior profundidade, enquanto que em uma

banheira ocidental a média de profundidade utilizada é de 40

cm, em uma banheira tipo Ofurô esta medida precisa ser

superior a 60 cm. Isso possibilita a quem toma o banho uma

imersão total do corpo, levando o corpo a entrar em posição
fetal.

As primeiras banheiras foram confeccionadas em metal ou

em madeira, e com a evolução e conquista do homem por novos

materiais, hoje são produzidas em fiberglass para atender as

exigências de limpeza e condições de higiene, além de melhorar
a capacidade térmica da banheira.

O banho de Ofurô, além de atuar e equilibrar as carências

-DATA COMEMORATIVA

emocionais e energéticas, auxiliando no fortalecimento da auto

estima, sentimento de segurança' e proteção, atua também no

equilíbrio da saúde do corpo físico através da ação da

temperatura da água do banho, acima da temperatura basal
, do organismo humano de 36°C, em torno de 40°C, que possibilita
a eliminação das toxinas, que causam irritaçáo, aumento dos
radicais livres que diminuem a vitalidade e provocam dores e

cansaço, e através do aumento da transpi ração e renovação
celular atinge-se o equilíbrio, relaxamento e bem-estar físico e

mental.
Esta técnica antiga começa a ser mais difundida agora: no

Brasil. A nossa miscigenação cultural favoreceu a absorção
desse conceito, afinal, aqui nessa terra, todos de alguma forma
são descendentes de índios, negros, brancos e amarelos e cada

uma dessas raças trouxe sua colaboração para' que nos

tornássemos uma raça amante das águas. Somos o povo que
mais toma banho neste planeta.

Símbolo de feminilidade, a água reúne as condições físicas e

energéticas para acolher, proteger, gerar e nutrir a vida. Quando
ela se encanta aquecida, em um recipiente que se assemelha
em forma com o ventre materno, cria as condições terapêuticas
necessárias para transformar um simples banho, de imersão,
em um mágico momento de amor e transformação chamado de
banho de Ofurô.

A Lei do Ventre Livre
A abolição da escravatura, no Brasil, era um sonho

muito antigo. Chegou a constar no programa da Con

juração Mineira de 1789:
Entretanto, bem mais tarde é que começou a sensi

bilizar as camadas populares através do Movimento
Abolicionista que se difundiu pela atuação de gran
des nomes da História e Literatura brasileiras, como

José do Patrocínio e o grande poeta e tribuno baiano
Antônio de Castro Alves.

O Padre Manuel Ribeiro da Rocha, português de

nascimento, mas morando na Bahia, escreveu uma

obra a que chamou de \\ Etíope Resgatado". Nessa

obra, em 1757, ele, exigia que fosse concedida a liber
dade aos fi lhos das mães escravas.

'Entretanto, as exigências do Padre Manuel só viri
am a se concretizar muitos anos depois, após muitas
lutas as quais nunca faltou o apoio popular.

Foi somente em setembro de 1871 que o Visconde
do Rio Branco, na' Presidência do Conselho de Minis

tros, obteve a aprovação de urna lei que tornava livres
os filhos de escravos nascidos daquela data em diante.

Essa lei tomou o nome de Lei-do Ventre' Livre e foi
sancionada pela Princesa Isabel" Regente do Império
em vista, da ausência de D. Pedro II, que 00 momento

,
se encontrava na Europa.

A Lei do Ventre Livre foi recebida com alegria, mas
poucos acreditavam que ela resolvesse o problema da
escravatura no Brasil. Era apenas mais um 'passo, mais

um estímulo moral

para aqueles que se

empenhavam entu

siasticamente para
ap aqar essa nódoa

vergonhosa na H is
tória do Brasil.

Em.1879, a cam

panha pela liberta

ção dos escravos to
mou um impulso
nunca ,i mag inado
antes. Surgiram
duas sociedades

importantes lide
rando o movimento:
a Sociedade Brasi
leira Contra a Es
c ravid ão , fundada

por André Rebouças
e a Confederação
Abolicionista, pre
sidida por João

Clapp.

A Lei do Ventre Livre, na pratica, não
mudou a vida dos escravos. Os bebês
nasciam livres, mas cresciam na

escravidão juntamente com suas

mães que continuavam cativas;
acompanhavam seus pais na capina
do café ou no corte da cana. No
entanto, sua aprovação não deixou de
ser importante na luta abolicionista

Na verdade, a Lei do Ventre Livre não passou mes

mo de um incentivo porque como poderiam se tornar

livres os bebês recém-nascidos, se Suas mães continu
avam escravas?
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Encontro Mensal - Jantar Típico
No pr

ó

x imo dia 26. de setembro, com inicio às
20hO,0, na Sede Social do Circulo Italiano, será
realizado o nosso encontro mensal, com o tradi
cional "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 Dire
toria e Coral.
Valor do ingresso: R$ 10,00 (dez reais).
Adquira seu ingresso antecipadamente.
Nota
Lembramos a todos os descen
dente de Italianos Trentinos
(Provínc la de Trento), que de
s e j a m a d qui I" i I" a C i d a d an i a
Ita I la na, t e I" ã o P I"a z o a t é d e -

z e m b r0/2 ° ° 5, P a I"a o <,e n c am i -

nhamento da documentação
exigida pelo Consolado.

FLORIANI
ADVOGADOS

Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

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

Diga não as armas e sim à vida

o ser humano desde o princípio da humanidade ne
cessita ele "regras" para sobreviver. Quando olhamos
para os dez mandamentos, dados por Deus ao povo
de Israel no Monte Sinai, vemos regras claras para uma
convivência em sociedade e uma boa aproximação com
Deus. Dentro do seu contexto histórico os mandamen
tos são regras de liberdade. Após anos e anos de es
cravidão o povo experimenta a liberdade, e para viver

. esta liberdade e acima de tudo preservar a vida recebe
de presente os dez mandamentos.
No que se refere a preservar a vida destaca-se o 50. mandamerito: Não mate. A
vida é presente de Deus, Ela é sagrada. Por isso a ninguém-é de direito tirar á vida
de alguém. Não só tirar a vida, mas agredir, ferir, machucar. O empenho deve ser
de auxiliar para que todas possam viver bem. A máxima da preservação da vida
toma-se atualíssma quando em todo país discute-se o estatuto do desarmamen
to. Estatuto que tem como objetivo coibir o porte e a venda de armas ao cidadão
comum: Mas parece que quando a preservação da vida está em jogo ela perdefacilmente para o mercado lucrativo da produção e comercialização de armas.
A preservação da vida teve sua primeira derrota. Uma .nota no jornal diz que o
assunto está sendo transformado em piada. A comissão de Segurança Pública da
Câmara dos Deputados aprovou o estatuto abrindo brechas que derrubam restrições

. para a' concessão do porte e posse de armas. Diante disso não podemos nos
calar. Armas não podem ser compradas e negociadas como se compra um quilode arroz, um quilo de batata. A venda desenfreada de armas causa conseqüênciasabsurdas, além do mais os gastos para a produção e a comercialização de armas
chegam a cifras alarmantes.
NãO" podemos nos tornar indiferentes a este assunto. Armas devem ser tiradas de
circulação. Só assim haverá possibilidade de reduzir o número de vidas ceifadas
por armas de fogo. Armas não preservam a vida. Ameaçam a vida. Precisamos
dizer não as armas. Precisamos dizer sim a vida.
A vida é presente de Deus e por ela devemos lutar. E a palavra de Jesus Cristo nos
motiva pela vida, pois Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundancia.
Graça e paz em Cristo!

Aluz
Pa

a
vra

PA. SANDRA HELENA FANZLAU
Massaranduba - se

Ministrado pela professora Salimi Mehanna, de
çriqern Árabe, que atuou como bailarina e

professora na fundação Cultural de Campo
Mourão, P R. Especializada em danças
folclóricas orientais como: dança dos sete veús,
dança da serpente, sol os de derbak e outras.
A aulas são todas as segundas-feiras, às 19h na

saladedançado Centro Cultural.

A Academia deDanças Terra e Pampa está
realizando mais um curso de danças
gaúchescas em parceria com a S CA R. Curso
ministrado por Robinson Marcolla, aos

domingos - às 16h, e oferece as modalidades
bási co e avançado nos ritmos: vanerão,
vanera, bugio, milonga, marchinha,
rancheira, valsa, xote e chamamé.

SÁBADO, 20 de setembro de 20�

•
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A Grande novidade deste semestre é o
início das Aulas de Dança de Salão.
Aprenda valsa, bolero, salsa,
merengue, samba e muitos outros
ritmos em um curso muito dinâmicoe
atual. Aulas ministradas pelos
professores, Maycon dos Santos e

fábio Simões da liGia dois pra lá,
dois pra cá" - Joinville, SC. O curso
tem duração de três meses, e as aulas
são todas as quartas-fei ras das 19h às
21h. Estamos estudando a

possibilidade de abrir turmas aos

sábados devido a grande procura.
Essa é sua chance de aprender a

dançar!

Tendo sede no Centro cultural desde
2000, A cia artística Entricorpus e o

Grupo de Jazz Juvenil da SCAR,
continuam suas atividades.
As aulas de Jazz J uveni I (à parti r de 12

anos) acontecem todas as quartas de
sextas das 19h às 20h. Ambos os grupos

ensaiando regularmente para as

enta ões d 9° J

A Cia de Balé Aéreo SCAR, trabalha
com acrobacias em tecido e acrobacias
dê solo, unindo a agilidade e a

performance das acrobacias a dança
contemporânea.

O Grupo se apresentará no 9° jaraguá
em Dança e tem agendado várias outras

apresentações no estado.
Estaremos abri ndo em breve turmas

NOSSA MENSAGEM

"Quem quiser ser ° primeiro, seja aquele que serve a tccos'

As leituras de hoje, apresentam alertas interessantes para
que vive em comunidade. O relacionamentos entre pessoas não
pode estar marcado por rivalidades, competições, ciúmes, desejo
de dominar, medo da verdade ... O Evangélho mostra Jesus
ensinando aos discípulOS como deverão viver e testemunhar a

fé após sua morte. Sua mensagem é clara, direta e

comprometedora: Se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o

último, e ser aquele que serve a todos". Que esta Eucaristia
seja fonte de bençãos em nossa vida, em nossas famílias e em

nossa comunidade.

Sábado
rsnoo _. Matriz
19hOO - Matriz
17h30 _ Rainha da Paz
17h30 _ S. Luiz Gonzaga'
19hOO - Perpétuo Socorro

Domingo
07hOO _ Matriz'
09hOO _ Matriz
19hOO _ Matriz
08h30 - S. Cristóvão

-

ETNIAPOLONESA
INTRODUÇÃO
Os poloneses vieram ao Brasil em busca de trabalho, a convite do Governo

Brasileiro que necessitava de mão obra bem como tinha por objetivo colonizar as terras
deste país.

Quanto a Jaraguá do Sul, temos registros nos livros eclesiásticos de que em 1912
dos aproximadamente 8 mil habitantes 500 eram polacos. portanto em torno de 6% da
população daquela época. Consta no relatório dos padres desta época de que se rezava
em polaco nas comunidades de Ribeirão doCavalo e Poço D'antas. Porém estes dado�são poucos consistentes para que se possa alicerçar a continuidade dos descendentes ate
nossos dias. I

Hoje este percentual continua, se bem que constituído de famílias bem diferentes
daquelas de 1912, pois muitos imigraram de diversas cidades em busca de trabalho nas
fábricas de nossa cidade, como poderemos notarpelos sobrenomes abaixo relacionados.

Quanto aos costumes,muitos deles sãomantidos por tradição e outros por imitação.
"Na nossa família da qual sou descendente, ainda se fala o Polonês (mesmo que

aportuguesado em certas palavras) bem como nas famílias dos meus tios e primos que
são todos de descendência polonesa".

Continua na prox. edição••.PATROCINIO------.....;_--------------------�-VEJA � Supermercado PAULISTA
AUTOMÓVEIS ---=.71-1577 Kazmierski VEícULOS
370-2044/370-2385. ._ 370-4757/370-4909 370-8086/370-9023
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NOVELAS CORREIODO POVO SE

- GLOBO 17:30 H VIVA ÀS CRlANÇAS- SBT -20:30h'CI-IOCOI..ATE COM PIMENTA -

18 H JMllAlSTE EsQuECIREl-SBT20:15h CARlNHA DE ANJO - SBT 17:30h

SEGUNDA· Carla confessa a Victor que nunca

conheceu o pai dele. Victor termina com Carla.

Drica fica pasma ao ver que Krko for para <\

. escola com uma coleira com o nome dela. Kiko

afirma Que passou vergonha para provar seu

amor. Drica concorda em voltar com Kiko, mas

avisa Que ele terá que ser fiel. Beta fala para

Cabeção que vai viajar para a Itália depois da

separação. Cabeção dá a nctícia a Solene, que

fica chocada mas finge não se importar. Thaíssa

manda Marinalva parar de enganar Maumau,

mas ela não lhe' dá o.uvidos. Mônica revela a

Luisa Que ficou menstruada pela primeira vez,

mas não Quer que ninguém saiba. Cabeção e

Maumau decidem fazer uma festa para animar

Beta. Carla pede perdão a Victor, em vão. Victor

mostra a tuisa que o mesmo velhinho aparece

em diversas fotos tiradas por ela.

SEGUNDA· Bárbara se preocupa ao. perceber
que Danilo está realmente interessado em Ana:
Jezebel pede .que Vivaldo lhe empreste o dinheiro
da prefeitura e fica furiosa quando ele se recusa.

Ludovico avisa a Jezebel que vai despedl-la da
.tábrlca. Jezebel implora que Ludovico não a

despeça e ele promete pensar. Danilo se

declara para Ana. Guilherme pede a mão de
Celina a Reginaldo, que recusa e proíbe o

namoro dos dois. Ana e Danilo são pegos por
uma forte chuva e não podem sair do carro.

Eles transam. Timóteo intui que Ana perdeu a

virgindade e chora de desgosto. Carmem

pergunta onde'Ana passou a noite. Timóteo
afirma que eles estavam juntos, e não puderam
voltar por causa da chuva. Márcia não acredita
na história de Timóteo e briga com ele por
estar acobertando Ana. Timóteo e Márcia
discutem e acabam se beijando. Ana confessa

para Ludovico que perdeu a virgindade.

SEGUNDA· Vítor e Afrânio entram na casa de

Beatriz, eles arrombam a porta no objetivo de

seqüestra-Ia, mas ela consegue fugir. Iracema

é atropelada por um carro. Samuel socorre

Iracema, e ela o pede para procurar Beatriz,
enquanto ela avisa Danilo. Afrânio convence

Vítor a deixar de procurar Beatriz. Danilo sai

para procurar Beatriz. Beatriz exausta de tanto

correr, procura um lugar para recostar-se: Ela

sente uma pontada na barriga e começa a entrar

em trabalho de parto. Para sua sorte, encontra
Samuel. Vítor retorna para o esconderijo nervoso

por nâo ter conseguido raptar Beatriz, mas

promete não desistir. O bebê de Beatriz nasce.

O parto é realizado por Samuel com ajuda de
Danilo. Beatriz é .atendida na clínica. Ela diz

para Danilo, que seu filho se chamará Antônio.
No berçário, Leonor segura o neto. no colo.
Afrânio retorna ao esconderijo e conta para Vítor,
que o bebê de Beatriz já nasceu.

SEGUNDA· O delegado fica furioso com a

audácia da menina e com a cara toda lambuzada,
dá ordens para que Luciano volte' pará a cela.
Depois de uns dias Luciano li: posto em

liberdade. Dulce Mariá acaba ficando amiga dos

pais da criança que' seqüestrou, e promete que
vai pedir ao pai que Os ajude a encontrar um

lugar para morar. Cecília começa a sentir muita
tontura e Silvestre' desconfia que ela está

grávida. Cecília comenta com Estefânia o que
está acontecendo e ela diz que anda sentindo

o mesmo. Elas decidem fazer o teste e o médico
confirma que as duas estão grávidas. Dulce

Maria decide com permissão do pai, que de

agora em diante vai chamar Cecília de mamãe.

SEGUNDA· Marisol comenta com os colegas
de classe a idéia que teve para usar os ratos

I
num plano para tentar uma reconciliação entre

a professora Lupita e o professor Emiliano .

Simoninha e as amigas escrevem uma carta e

a entregam à professora l.upita. Ela lê a carta

e comenta com Carolina que se trata 'de uma

manobra das meninas para tentar reaproximá
Ia de Emiliano. tuptta entra na sala de música
e Guilherme solta os ratos. Lupita se assusta

e Emiliano a pega no colo. Diamantina ouve a

confusão e fica muito irritada ao imaginar que
Lupita e Emiliano estão se reconciliando.

QUARTA· Solene afirma que não quer que
Beta vá embora. Mônica avisa que nunca mais
vai confiar em l.uisa. Solene se declara para
Beta, mas rala que eles terão que conversar

muito antes de voltarem. Maumau e as meninas
vendem sanduíches naturais e deixam a cantina
do colégio às moscas. Luísa mostra a Victor um
bilhete Que recebeu do velhinho, dizendo que
ele sabe algo sobre o acidente. Souza avisa a

Daniela que ninguém além dele pode vender
comida. no colégio. Sandra explica para Mônica
que ficar menstruada não é ruim. l.uisa e Victor
decidem ir conversar com o velhinho. Carla segue
os dois e convence MuriJo a -fazer o mesmo.
SOuza ameaça processar o colégio, mas Paulo
garante que tem uma solução melhor. Luisa e
Victor vêem o velhinho 'sen'do colocado num

ca�o por dois homens.
.

QUARTA - Bárbara mente para Ana, dizendo
.

que Danilo está viajando. Ana confessa para
Bárbara que está grávida. Bárbara finge estar

feliz e aconselha Ana a dar a 'notícia a Danilo no

baile de formatura, afirmando que vai ajudá-Ia
a comprar um vestido. Márcia avisa a Ana que
elas têm 'que esconder a gravidez de Carmem e

Margarido. Danilo viaja para visitar seus pais,
pois Bárbara lhe faz acreditar que sua mãe
está doente. Bárbara. não revela a ninguém
que Ana está grávida, mas garante a Olga que
é preciso acabar com o namoro de Danilo

urgentemente. Olga conta para Bárbara que
Danilo ajudou-a a humilhar Ana. Bárbara
descóbre como fazer com que Ana odeie Danilo.
Márcia afirma para Carmem que Ana vai ganhar
da escola um vestido para o baile. Ludovico

percebe que Ana está diferente, mas ela não

pode contar por quê,

QUARTA - Eduardo procura Açucena para ter

uma conversa definitiva. Daniel vai à casa de

Leonor parabenizá-Ia pelo neto, e avisa que
recorreu a sentença sobre o processo contra

Vítor. Eduardo diz para Açucena que está
confuso e que está tentando mudar: Açucena
pede para ele aceitar o pagamento da divida do
Haras. Assim. ela começaria a acreditar na sua

vontade de mudança. Sílvia vai até o esconderilo
de Vítor, mas não encontra nem Vítor e nem

Afrânio. Vítor e Afrânio vão até a clínica e

seqüestram o bebê de Beatriz, enquanto Teo

os 'espera no carro. Danilo percebe que seu

bebê não -está no berçário e grita .Baatriz acorda
assustada. Danilo conta que Vítor raptou o

filho deles'.' Danilo liga para Leonor e conta

sobre o seqüestro, Leonor 'sai acompanhada
de Daniel para a Clínica.

QUARTA - Estefânia e Gabriel descobrem a

brincadeira de mal gosto do Noel e vão até a

casa dos Lários para contornar a situação.
Cecília fica arrasada e não consegue entender

a reação do marido diante do notícia de que
terão um filho. Ela comenta o que aconteceu

com Dulce Matia, e a menina vai falar com o

pai, mas não consegue convencê-lo de que
Cecília está dizendo a verdade. Gabriel conta

que tudo não passou de uma brincadeira do

Noel e Luciano fica furioso querendo bater no
amigo. Luciano pede a Estefânia para falar
com Cecília e os dois acabam se reconciliando.

. Bárbara e Frida preparam mais uma armadilha

para Dulce Maria, dizendo a ela que a Madre

Superiora também vai ter um bebê.

QUARTA - Rodrigo e Simoninha planejam uma'

armadilha contra Ângelo e MarisoL A senhora
Caradura nota que em certas ocasiões -a

.estátua se move. Margarida chega à porta da
escola. Joaquim a observa. Lupita diz a Carolina

que não vai mais' se casar com Emiliano e

explica o motivo que. a obrigou a 'tomar essa
decisão. Joaquim e Emiliano conversam com

'Margarida. Eia conta que não nunca freqüentou
a escola e diz que está com fome.' Diamantina
dá pulos de alegria ao saber que Lupita decidiu
não se casar com Emiliano. As professoras
Verruguinha e Carolina escutam Diamantina,
se assustam ao ver' qt..ie a voz vem da estátua

. e desmaiam.

SEXTA V·di· rctor garante a Carla que a família

me a tOda é horrível e a manda ir embora. Thaíssa
anda Maumau perguntar a Marinalva por que

- o rei' .

•

Volt
ogro esta com ela. Rodrigo pede que Júlia

e a lhe dar aulas e promete não tentar mais
nada M .

co
. unia pergunta se Luisa quer transar

a � ele, mas ela afirma que ainda não chegou
n'

ora. Murilo fica chateado. Mônica avisa que

p:o está mais zangada com l.uisa. Júlia afirma

go��aRodrigO que tem que se afastar dele, pois
Ma

demars de Pedro. Marinalva garante a

estUmau que havia perdido o relógio e finge
nat" felrz Por consegui-lo de volta. A comida

Ural é urn sucesso na cantina.

SEXTA - Ana não entende como 'Ludovico pode
ter um carro tão caro e ele contesse que é o

dono da fábrica. Ana revela a Ludovico que
está grávida. Ludovico pede que Ana case-se

com ele e ela aceita. Margarido e Carmem não

querem aceitar o pedido de Ludovico, mas

acabam cedendo. Danilo garante a Bárbara que
vai se explicar para Ana. Bárbara afirma para
Vivaldo que Ana jamais voltará a acreditar em

. Danilo. Ludovico anuncia para Jezebel que vai

se casar, deixando-a desesperada. Danilo tenta.

conversar com Ana, mas Timóteo impede que
ele se aproxime dela -. Todos ficam pasmos com

a notícia do casamento e acreditam que Ana

está dandO o golpe do baú.'

do .bar com a sensação de dever cumprido.
Eduardo entrega os documentos para Danilo e

deixa o haras. lrerie vai visitar Ivan na detenção,
e depois vai acertar as contas com Mateus.
Alzira diz para Açucena que vai embora da cidade,
deixando para-trás as más lembranças. Serafina
troca a placa da pensão por Lar Perpétuo
Socorro e descobrem que ganharam na Sena.
Leonor sente 'saudades de Antônio. Chega o

dia da grande a festa, o casamerito de Danilo e

Beatiiz. Vários convidados aguardam a

cerimônia. Alzira mostra a todos que largou o

vício, tomando suco na festa. Beatriz se arruma

e fica linda, Danilo a conduz para o altar.

SEXTA - Julieta conta seu drama para o Luciano,
Diz que ela e o marido estão passando por um
momento muito difícil e que ela precisa se

submeter a uma cirurgia para tentar recuperar
a visão. Luciano se mostra um bom amigo, se

coloca à disposição para ajudá-Ia no que for

preciso e promete procurar um bom especialista
para cuidar do seu caso, Dulce Maria muito

feliz, tricota um sapatinho para seu irmãozinho.
Dulce Maria decidé mais uma. vez fazer. uma

surpresa para o pai. Ela entra sem ser vista no

. carro dele e vai com ele até 'a casa de Julieta,
Sem ser vista, ela ouve toda a conversa e fica
sabendo do drama de Julieta.

SEXTA - Lupita aceita ficar com Margarida.
Otávio conversa com a filha e diz que Lupita
cuidará dela. Otávio chega em casa e se queixa
de fortes dores de cabeça. Lupita diz a Emiliano

que Diamantina não teve nada que ver com
sua decisão de cancelar o casamento. Damião
e Lucas fazem uma brincadeira, com Rodrigo e

ele cai numa poça de lama, A senhora Caradura
mostra a Lupita a carta que recebeu de Greta.

Rodrigo entra, conta a elas o que Lucas e

.Damiâo fizeram com ele e pede que seja
expulsos da escola. Emiliano conta para
Joaquim que Lupita decidiu cancelar o.
casamento.

OS RESUMOS DOS CAPíTuLOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇASEM RJNÇÃO DAEDIÇÃODASNOVElAS
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NASCIMENTOS
2/9
Jenifer Camily Rodrigues
Pruzak

3/9
Natan Jardel S imon-

4/9
Gabriella S. Pereira

5/9
Sarah Rafaela Fuckner

-

7/9
Jhuly Eduarda Junkes
Matheus Siqueira

8/9
Silvio de Jesus
I<auã Felipe dos Santos
Gustavo Henrique
Bortolini

9/9
Pietra Christine Antunes
Matheus Maciel de
Amorim

J osiane da Silva Lopes
Felipe Neumann

Marquardt
Gustavo Neumann

Marquardt

10/9
Heidi Floriani Schneider
Fernando Franco Ridger

11/9
Guilherme da Silva

12/9
João Victor Pivotto

Amanda Ramthun Luiz

Carol ine H ortência
Damamanski

Gabriela Orthmann

Iqor Luigi dos Santos

13/9
Wesley I<emuel Lara
Gelbhardt

Larissa da Silva l'iIeja

17/9
Matheus Ferreira de Lima

INFANTIL

Daniel Lesar TeCila completa 3 anos

hoje. Seus pais Giovane e Andrea
desejam muito amor e felicidade

A sorridente Thayna dos Anjos
completa 4 anos no dia 27/9. Seus
pais Lurdes e Ezildo desejam
felicidades

Isabela Wensersky completa seu

primeiro aninho amanhã. Seus pais
Jean e Cristina, os avós e a família
desejam muitas felicidades

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

Quem embeleza a coluna é a fofinha Thaysa
Dalpiaz, Seus pais Elizabeth e Joacir desejam
muito amor e saúde

.

No dia 22/9 a· lindin-ha Monique
Bruck completa mais um

aniversário. Sua famíl ia e seu s

padrinhos Ronilda e Ricardo
desejam saúde e felicidades

Keyla Mykaela Matzanki completa
dois anos

_

no dia 23/9. A mãe
Sandra e toda a família lhe desejam
muitas felicidades

SÁBADO, 20 de setembro de 200 '�
Pf
�

A meiga Helena Weber de Oliveira
completa no dia 25/9 seu primeiro
aninho. Seus pais Cezar e Silvia
deseja muitas felicidades

Bruna Kriser Krawulski completa
hoje 4 anos. Seus pais Rogerio e

Marli, os irmãos, tios e avós
desejam felicidades. Parabéns!

QUEM NASCEU?
Nasceu no dia 12/9 Pilar

Langhammer Arza Brito
filha de I<amila e Leonidas.
Quem também está muito
fel·iz com a chegada da

netinha são os avós corujas
Karla e Walmer

. SORTEIO.
OS ganhadores da promoção
CORREIO DO POVO/NICOLODELLI
do mês .de agosto são

Adrielly Jachen da edição do

dia 16/8 e Gustavo Tirone da

edição do dia 16/�. Os ga
nhadores devem entrar em

contato pelo telefone 372-
0533 e falar com Melani.

ROUPA DE CRIANÇA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SSA RA UEl
vanessactg@ig.com.br

REFLEXÃO •••

"Quando um homem de sucesso arrepende-se
dos seus erros, repara-os com ações, quando
um homem comum arrepende-se dos seus,

repara-os com palavras": (autor desconhecido)

Inf.: 371-45471.9991-2355 - e-mail; terraepampa@bol.com.br
visite nossos sites: www.meupagosul.com.br 1 www.ctglj.com.br

J:r.y#.It;JtI!.I ..1IutDm.OJlél�
- -- ---=. Fone/Fax

JARAGUÁ GUf�;ll!![{IM (47) 275.2164
."371 :5554 _"iiJ'::t"Õ1'6 Rua C. Procópio Gome. de Oliveira, 84�

Gráfica Marechal - Fone/Fax: (47) 275-0840 I e-mail: marechal@netuno.com.br

TRADIÇÃO GAÚCHA

Semana Farroupilha
A Semana Farroupilha, uma das

maiores manifestações folclóricas do

Brasil, é umevento que visa resgatar a
luta dos farroupilhas no Rio Grande do

.
,

Sul, homenageando seus heróis e 'fei-
tos. Heróis que ousaram dizer não à ti

rania, ao espólio e ao desprezo de um

governo deslocado da realidade regio
nal. Essa semana tem seu ápice no dia
20 de setembro, quando então desfiles
são organizados na maioria dos muni>

cíplos gaúchos, chegando a até 5.000

participantes.
Como reconhecimento da relevada

importância da Semana Farroupilha,
há mais de 39 anos o Governo do Esta

do do Rio Grande do Sul sancionou uma

lei oficializando-a, fato este que ampliou
a consciência dos sul-rio-grandenses e
consolidou o evento. Uma comissão ins
tituída por lei, composta pelo Movi

mento Tradicionalista Gaúcho- MTG;
Instituto Gaúcho de Tradição e Folclo
re - IGTF, Secretaria de Estado do Tu

rismo, Esporte e Lazer; Secretaria de
Estado da Cultura; Secretaria de Es
tado da Educação e Comando da Bri-

gada Militar planejam a cada ano as

atividades estaduais, definem o tema

de reflexão e orientam as comissões

municipais. Mas é importante salien-:
tar que' os acampamentos farroupi lhas,
os fandangos comemorativos, os espe
táculos artísticos e culturais, os desfi
les e toda a sorte de atividades que os

tradicionalistas realizam na Semana

Farroupilha não se restringem à festa,
às lembranças e ao orgulho de ser gaú
cho. Deve ser também um momento -de

análise, de estudo da história, de busca
do entendimento das razões que leva

ram um povo a optar pela guerra na

busca de mais espaço político e de.mais'
dignidade. como cidadãos brasileiros.

CORREIO DO POVO 7E.

cc j@netuno.com.br

Bombas e *��:�
Bicos Injetores ";;J'':5J'

.

DireçãoHidráulica

1i 310-2515 - 310-2562
-----------------

Av. Pref. WaldemarGrubba, 3635
Jaraguã do Sul· se

312-0280

DEMARCHI CARNE

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47). 275-0524
.JARAGUA DO SUL - SC

Carnes especíats:
. MARRECO, JAVALI,

COELHO
E OVELHA

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAROLINA TOMASELLI
Contato:

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

SÁBADO, 20 de setembro de 2003

Re uinte e bom gosto marcam casamento

. .111
• A irmã do noivo, Luciane, dança com o

pai, José Wodzinsdy, durante o baile no

Clube Atlético Baependi

II O casal Alírio e Ivone de Souza, da Ravelli,
. acabam .de sair para curtir dez dias de merecidas
férias. Aproveitem!

Os fundadores Eggon da Silva (e) e Werner Voigt
(d) e o Diretor do Museu Weg, Moacyr Sens,
brindam a inauguração do Museu e os 42 anos de

fundação do Grupo Weg, dia 16'

Casamento
o simpático casal Elisabeth Moretti e Renaldo
Junkes já tem data marcada para o casamento.

Será no dia 18 de outubro, na capela
Santíssima Trindade, na Estrada Garibaldi.
Felicidades!

Festa da Primavera
Hoje e amanhã acontece a lP Frühlinqs-Fest
(Festa da Primavera), na sede social da
Sociedade Espo rtiva Recreativa Cultural
Nacional de Alto da Serra, em Pomerode.
Haverá desfile típico, almoço e apresentações,
além das competições.

• Os empresários Wandér Weege e Vicente Donini
durante a solenidade de inauguração do Museu

Weg, dia 16

. �
• Débora Fidelis e Gilberto da Cunha, • O casal ao lado dos pais da noiva, Mara e Gustavo

que casaram no último dia 13, na' Fidelis e dos pais do noivo, Gilda,e José da Cunha
Igreja Nossa Senhora do Rosário·

. Jantar Dançante
A Sociedade Sport Club Santo Antônio,
em Nereu Ramos, promove hoje uma

jantar dançante, com início às 20 horas.
Haverá comida típica italiana e

apresentação do grupo musical
Encantos. Os ingressos serão vendidos a

R$ 10,00 por pessoa.

(47) 422,-2105 ou 433-4020.
dr. IlVelíne!7@1Jctcom.br

Clúúc.h ÚNdgia 'j)lÁSti«I
�st.1icA 1..�4Nl)ilNI

7)1'. ;4lt.%an�1't. JOt1'nt.J'
.---... Cll,M,Sf/U

,

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

E5PICfAIJ_.-
QUeDOR'ftA.

E ORTOPEDIAMCfA

275...200.
�IoIÍO'PJ�Dm.»S«�'ellÚO',., u6ítloSUI'
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wwwllparcimoveisllcomllbr

lMOBllJÁRfA.

A\U1BltfJ/ .

, •• , .•• , .• , ••••• o, ••••.. � ',' 0.0 ••• '.'.

•

Procurar imóveis pelo endereço:
�------�------------------�

Endereço:

•

•

••••••••••••••••••• '.' ••••••••••••••••••••••••• 0,0 : •••••• ; •• 0,0 ••••••• , • � • : •••••••••••••• � •• , , ••• , 0'0 , , •••••••• , •

•

(Informe uma palavra-chave que faça parte do

endereço)

MAR.IMAR
�.MÓltE1S

Cidade: Jeraqué do Sul

Procurar irnóveis 110 empreendimento:
Nome: [:_-=��.=�=�=--�==�:�=] ..

� ___' 1111
�rocllrar pelo Código:

Anuncie Seu Imóvel· . . Fale Conosêo;'

............ , ; , ;: . •

Agora você não precisa mais deixar Sf!U imóvel numa única
imobiliária, usufrua das vantaçens de ter 1 O imobiliárias e

dezenas de corretores trabalhando na oferta de seu imóvel.
• Veja como funciona o sistema de vendas Parcimóveis
• Anuncie Seu Imóvel

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

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

,

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

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

BILIÁRIAS PARCEIRAS.

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

imóveis para VENDA E LOCAÇÃO em laraguá do Sul e região, incluindo Guaramirim,
Massaranduba, Schroeder e Corupá.

TELA DE CONSULTA DO WEBSITE DA PARCIMÓVEIS

•

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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376-0015
barrasul@netuno.com.br
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A UnI!!bilíá:ri a da IiI lUTa
RUA ANGELO RUBINI, 1046

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 -r- defronte estádio Cruz de Malta - R$
32.000,00 ou R$ 20.000,00 entrada saldo

6x2.500,00, aceita carro até R$10.000,00, terreno "

até R$ 15.000,00, na Barra, 'São Luis ou ,

imediações.

SAO LUIZ . Sobrado com 504,00m2, terreno

465,00r;n2(15x31), 12 piso ár.ea comercial com

234,ÓOm2, 4 BWC, piso superior com 270,00m2,
4qtos, sendo um suíte com hidromassagem, 3 BWC,
sala, copa, cozo lavanderia, despensa, sacada, salão de
festas com churrasqueira, garagem para dois carros,
instalação a gás pronta, localizada na Rua João Franmer
nO 400 - São Luiz - R$ 210.000,00 .; aceita outra
casa até R$ 70.000,00, Vila Nova, Jaraguá Esquerdo
ou na praia de Itajubá, Barra Velha até R$ 50.000,00,
carro até R$ 15.000,00, terreno até R$ 20.000,00.

BARRA DO RIO CERRO· sobrado semi-acabado

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 qtos,
sendo uma suíte, sala, BWC social, Rua 522 s/
Nome, R$ 70.000,00 - aceita carro até R$
10.000,00 ou terreno comercial ou casa até R$
35.000,00.

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

'churrasqueira com são de festas, lavanderia, piso
cerámico, 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 •

SÂO 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- 67Ó -' R$ 75.000,00

BARRA DO RIO CERRO - Casa alv. c/120,00m2,
1 suite mais 2qtos, sala, copa, COZ" despensa,
garagem, terreno com 325,00m2(13x25), Rua
Pe, Aloisio Boelng, R$ 75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ed. Horlencia apto 303 cl 3 qtos,
I sala de estarIjantar, cozinha e

lavanderia com 1 vaga de garagem.
R$ 70.000,00. Apto 305 cl 1 qto e

demais dep., 1 vaga de garagem. R$
45.000,00

ED. Argus - c/ suíte + 2 qtos, e
I demais dep. - semi-mobiliado - bom

acabamento. Rua Jorge Lacerda,
270 .. R$ 100.000,00

.

Casa na Barra do Rio Molha em
alvenaria, cl suíte + 2 qtos, sala
de estar/jantar. escritório e

demais dep., edícula salão de
festa, piscina. Terrena, com
800m2, com frente pI 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

condomfntc Residencial
SunFlower (em final de obra) - Rua

José Emmendoerfer (Próx. Mare

chal) . Aptos. Iiº 101 e 106, cl
123m2 - suíte + 1 qto. e demais

dep. Entrada de R$ 68.000,00.

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

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

ALUGA-SE OU VENDE-5E
GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

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

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

LITORAL EM PiÇARRAS
Aptos c/ suíte + 2 qtos,
sala estar/jantar, bwe soci

al, cozinha/chur., sacada,
área de serviço, c/ 2 vagas
de gar. Prédio c/quadra poli
esportiva, salões de festa -

Rua Nereu Ramos.

Aptos 101 e 103 - R$
110.000,00
Apto 203 - R$ 130.000,00

(próx. Justiça Federal) -

Rua Adolfo Saeani, 36,
apto cf suíte master + 2

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

garagem.
'

Aluguel R$ 1.100,00
Venda: apto no 1º andar

R$ 233.000,�0
apto no 2º andar

R$ 245.000,00
apto no 5º andar

R$ 260.000,00

APARTAMENtO - c/ 3 qtos e SÃO LUIZ-terreno c/364m2• Rua
demais dep. Rua Arthur .

Arduino Pradi. R$ 25.000,00
Guinter,225. R$ 52.000,00

Ed. Royal Barg - Apto
cf suíte + 2 qtos e

demais dep., semi

mobiliado.

Aceita apto de menor
.

valor como parte do

pagamento.
R$ 140.000,00

BARRA DO RIO MOLHA.- sobrado
c/ 3 suítes e demais dep. R$
140.000,00

.

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

, LOCAÇAO RESIDENCIAL ,
,• Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal)

-,Rua Adolfo Sacani, 36, apto cl suíte

'master + 2 qtos e demais dep., 2 vagas de r
,garagem. A partir de R$ 1.100,00 ,.
• Ed. Vila Nova - Rua Guilherme,'waCkerhagem, cl 03 qtos e demais dep.,
'coz mobiliada. R$ 430,00 ,
,. Ed. Dianthus ' Rua Marina Frutuoso, c/'
,suite + 2qtos, dep. empregada. R$ 800,00,

•

• Ed. Antúrio (Jaraguá Esquerda). Rua

'Eleonora Satler Pradi. Apto CI' 2 quartos e'
'demais dep., cl garagem. R$ 380,00 ,
,. Casa alvenaria (Guararnirim- próx. Casan),
,-
Rua João Batista Ollnger, c/.3 qtos e demais,dep. R$ 450,00
,. Casa alvenaria . Rua Wilmar Spicker -,
'Próx. ao Rodeio - cl 2 qtos. R$ 250,00 ,
,. Casa madeira (Rio Molha) . Rua AdOlfO, ..

,puttjer, 409
. Fundos 01.' cl 3 quartos e,demais dep. R$ 300,00

,. . Ed. Tulipa (Centro) . Rua Emil Burow.]
'Pf!Jx. Beira Ri,o , apto cl suíte + 2 quartos e, •

demais dep. R$ 535,00 ,,. Ed. Petúnia - Rua José Emmendoerfer, cl
'2 qtos e demais dep. R$ 360,00 , .

,. Ed. Magnólia �. Rua Pe. Pedro Frank, cl I
,suite + 1 qto. R$ 450,00 I• Casa de alv. no Chico de Paula, Rua José

'pomianowiski, cl suíte + 2 qtos. R$ 470,00' •

,- ,
, LOCAÇAO COMERCIAL .

,
,• Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532" •

salas, cl 40m2, 12 andar· R$ 400,00
,. Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532 "

,salas, cl 40m2, 2º andar, R$ 350,00 ,
,• Ed. Hortência - R. José Emendoerfer,
1549 - 1 sala térrea - 36m2 - R$ 200,00

•

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

'280,00/250,00 ,
,. Sala comI., na Rua Epitácio Pessoa, 570"

'de 30 a 48m2. R$ 300;00 a R$ 470,00 ,• Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo
'de futebol). R$ 220,00 ,
, ,
, VENDAS RESIDENCIAIS ,

•

• Centro - Casa cl 164m2. Terreno cl
1900m2 - R. Mal. Deodoro - R$ 211.000,00' •

'(próp. pI comercial). Aceito pa�e pgto, l'
,apto central, 3 qtos ,
,• Casa em alv. - Chámpagnat - R. celestino,Depine, 394 - cl 200m2 de área consto cl
'suíte + 2 qtos e demais dep. - R$' •

'130.000,00'. ,
,. Apto, 1 quarto, sala, coz., área de,
'serviço. R: Jorge Lacerda, 169. R$,32.000,00 .

,. Vila Lenzi - sobrado em alv., cl 250m2'
,(suíte + 3 qtos) - R. Francisco Piermann. R$'
200.000,00 ,,. Casa em alv., cl 2 qtos e demais dep. -

'Três Rios do Sul. R$ 35.000,00 ,
. ,. Casa cl suíte + 2 qtos, demais dep.,'
,Piscina, salão de festas, terreno cl 800m2.,
'Rua Adilio Esbardelathi, 97. R$175.000,00,• Casa cl suíte + 3 qtos e demais dep.,
'terreno cl 680m2. Rua Ma'x Wilhelm, 901.'
.l R$ 170.000,00 ,

•

, VENDAS TERRENOS . ,
,. Terreno - R. Marajó - Ilhá da Figueira - c/'
,450m2 - R$ 35.000,00 , •

,. Terreno em Guaramirim, local nobre para,
..

residéncia. R$ 22.000,00
,. 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/'
'490m2 - R$ 8.000,00 , •

L ..:__ .l

:. • • •
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• : �. I I •

ImobiliáriaMenegotti LIda.
• : .. . •• •

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

7?{:i
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul •MENEGonl (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

==\(ENDA;; 5488 CASA - SAO LUIS - RUA ARDUINO PRADI, 968 - CASA
ALVENARIA 60,00M2 2QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO + UM ABRIGO
PARA AUTOMÓVEL E LAVANDERIA EM MADEIRA

• Área do terreno 323.00 m2 Área Benfeitorias 60.00 m2 Preço venda:

45,000.00

;;VENDA;; 5490 CASA- CHICO DE PAULA- R. PAULO PAKUZESKI, 256 - CASA
DE ALVENARIA COM 03 QUARTOS, �ALA, COPA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA E
GARAGEM. TERRENO DE ESQUINA COM 492,27M2 (20,00 X 25,00)
Área do terreno 492.-27 m2 Área Benfeitorias 90.00 m2 Preço venda: 65,000.00

;;VENDA;; 5483 CASA - CZERNIEWICZ - R. RIO DE JANEIRO, N' 49. CASA
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=; 5472 TERRENO - TRES RJOS DO SUL - LOT. JOãO GUALBERTO

ROCHA, LOTE: 13 TERRENO COM 312,00 ( 13,00 X 24)
Área do terreno 312.00 m2-Pfeço venda: 13,000.00

;;VENDA;; 5457 CASA- VILA LENZI - RUA; ERICH ABEN N; 513. CASA DE

ALVENARIA ;120,00M2; SUITE;02 QUARTOS;01 BWC;COPA ;COZINHA;SALA
DE ESTAR;LAVANDERIA;VARANDA;GARAGEM;DEPOSITO.
Á're'a do terreno 700.00 m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço venda:

70,000.00,

•

;;VENDA;; 5479 TERRENO - TRES RIOS DO SUL - RUA-05 PREF, JOSé

BAUER , 1665 TERRENO COM 10484,89 M2. FRENTE; 63,36 M O.B,S.;NO
IMÓVEL TEM OI CASA COM 126,00 M2 DE ALVENARIA,
L.D ; 105,00 M E 011MOVEL PARA FINS COMERCIAIS DE

108,00 M2, L.E ;107,50 M .FUNDOS; 87,50 M.
Área do terreno 10,484,89 m2 Área Benfeitorias 235,00 m2 Preço venda:
300,000,00

;;VENDA;; 5477 SOBRADO
ILHA DA FIGUEIRA

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ
RIBEIRO, N' 120

LINDO SOBRADO RESIDENCIAL!
COMERCIAL COM 360,00M2 EM

ALVENARIA + 01 CASA EM
MADEIRA DE 60,OOM2

TÉRREO ÁREA 225,00M2 COM
.

ESCRITÓRIO, BANHEIRO,
GARAGEM

SUPERIOR: 01 SUíTE, oi
'QUARTO,01BANHEIRO, SALA,
COPA, COZINHA, LAVANDERIA,
CHURRAQUEIRA, SACADAS

OBS: FICA COZINHA SOB;MEDIDA
Área do terreno 337,50 rnzArea
Benfeitorias 360,00 m2 Preço

venda: 120,000.00

• •

;;VENDA;; 5413 TERRENO
AG'UAVERDE
RUA 760

LINDO TERRENO COM

678,00M2 MEDINDO 22,60 X

30,00M ACEITA TROCA POR

APARTAMENTO OU ÁUTOMÓVEL
COMO PARTE PAGAMENTO,

FAÇA SUA PROPOSTA .... ,VENHA
CONFERIR NOSSO

,

ANUNCIO ..

Área do terreno 678,00 m2

Preço venda: 43,500.00

•

•

•

• • • •
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o Edifício:
* 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
* APARTAMENTOS DE .02 DORMITÓRIOS
* ij2 SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
* AMPLA ÁREA AJARDINADA
t PLAY.GROUND
* PORTÃO COM 'PORTEIRO ELETRÔNICO
* PROX. AO CLUBE A, BAEPENDI

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

APTO - Res. Jardim das,

Mercedes. vila Nova. R$ 280,00

APTO - Ed. Vila Nova, c/ 2 qtos.
R$ 320,00

CASA EM ALVENARIA - c/ :2

quartos e demais dependências.
Rua Félix Richert, lote 45, Estrada
Nova. R$ 180,00.

CASA EM ALVENARIA - bairro

SãoJoão, c/ 4 qtos + dep. R$

250,00.

CASA EM ALVENARIA - c/ 3

quartos e demais dependências.
Ilha da Figueira. R$ 270,00.'

Projete: Ana Heloisa Plitze( WOlf

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

vilson@parcimoveis_com.br

BARRA DO RIO CERRO - terreno c/ 8.500m2,

c/ 3 casas, 1 de madeira e 2 de alvenaria.

Rua' Bertha Weege. Aceita-se caminhão ou

imóvel. R$ 160.000,00

\\"WOLFEPAR
Empreenc/ímencos e Participações Ltco.Vendas: 275-1594

Fone 371-2357

, '

408 - CORUPÁ - chácara c/ 25.000m2, c/
casa de 140 m2, rancho e água nascente.

R$ 45.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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tYJRANCHO·
�IMOVEIS

Um parceiro correto.
,

CRECI 820-J

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

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

Rio Branco - R$40.000,00 - Negociável com apartamento em

Jaraguá do Sul.

Cód. 1170 - Casa em alvenaria com 102,00m2 - 02 quartos -

01 bwc - copa - cozinha - depósito - lavandeira c sala de estar
- varanda - Terreno com 370,00m2 - Rua dos Atiradores -

Centro - R$40.000,00.

Cód. 1087 - Casa alvenaria com 80,00m2 - 02 quartos - 01
bwc - 01 garagem - copa - cozinha - jardim - lavanderia - sala
de estar - sala de jantar - varanda - Terreno com 640,00m2 -

Rua Ermínio Stringari - Lateral - Bairro Corticeira - R$25.000,00
- Negociável com casa ou terreno.

Cód. 1128 - Casa madeira com 99,00m2 - 02 quartos - 01 bwc
- sala - cozinha - lavanderia - varanda - Terreno com 297,36m2
- Rua Gustavo Kinas - Bairro Beira Rio - R$16.000,00.

Cód. 1090 - Casa alvenaria com 150,00m2 - 02 quartos - 01
suíte - 03 bwc - garagem - churrasqueira - copa - cozinha -

jardim - lavanderia - piscina - bwc com hidro - sala de estar -

sala de jantar - varanda - Terreno com 366,00m2 - Rua Plácido
Afonso Raussisse - Bairro Avaí - R$80.000,00.

CORREIO DO POVO 7
..................... �

"

.

•

,rancho@parcimoveis.com.br
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

Fone: (47) 373-0283

Cód. 1093 - Casa alvenaria com 180,OOm2 - 03 quartos -,03 bwc -

cozinha - depósito - despensa, lavanderia - sala - Terreno com

364,00m2 - Rua Plácido Afonso Haussisse - Bairro Avaí -

R$75.000,00 - Negociável com casa de menor valor.

Cód. 1175 - Terreno coni 450,00m2 (15mx30m) - Infra Estrutura

completa - Rua Asfaltada - Escriturado; Rua dos Atiradores -

Centro - R$25.000,00.

Cód. 1088 - Casa alvenaria com 90,00m2 - 03 quartos - 01 bWc - 01

garagem - cozinha - sala - Terreno com 539,00m2 - Rua Ermínio

Stringari - Lateral - Bairro Corticeira - R$28.000,00 - Negociável
com casa ou terreno.

Cód. 117i - Terreno com 75.000,00m2 - Infra Estrutura completa -

10 mil pés de palmeiras prontas para o corte e 30 mil pés em fase
de crescimento - Estrada Poço Grande -. Bairro Poço Grande -

R$1'20.000,OO.
.

_.

Côd. 1092 - Casa em alvenaria com 99,OOm2 - 02 quartos - 01 suíte
- 02 bwc - cozinhá azulejada até o teto - jardim - varanda - sala -

Termo com 448,00m2 - Rua Lauro Zimmermann - Bairro Guamiranga
- R$35.000,00.

Cód. 1173 - Terreno com 360,00m2 - Infra Estrutura completa - Rua
"D" - Loteamento Jardim Santa Rita - Bairro Avaí - R$6.500,00 à
vista e assume financiamento.

www.parcímoveis.corn.br

• • . . •

CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - TO,POGRAFIA - ENGENHARIA - ARQUITETURA - CONSTRUÇÃO ,

PRESTAMOS ASSESSORIA PARA SEU FINANCIAMENTO. IMOBILIÁRIO" ,... .
.

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

.

õ
w
a:
o

MARIMAR
IMÓVEIS

Você quer construir, reformar, amplriar ou
regularizar a sua casa?

" "VENHA CONHECER OS NOSSOS
PROJETOS"

Rua Fritz Bartel, 77 - sala 03 -:

Baependi
Fone: 275-0051

I
I
I

• I
I I

I
I I Benjamim Magalhães

I Engenheiro Civil
I
I

• I
, I "Iemos equipe demão de obra. Consulte-nos.
L

Fone/Fax: 275-0051 {{{:;
Assoclaçao das lmoblliátlas

de Jaraguá do Sul

Rua Fritz Bartel, 77 -SL 03 - 8aependi -

Prox. Recreativa Metiso!

• .: t· •

Casa madeira com 03 quartos -

01 bwc - cozinha - lavanderia -

sala - Rua Wilsom Machado -

Bairro Avaí - Guararnirlrn -

R$160,00.

Salas Comerciais no Centro
Comercial Vilela - Rua Irineu
Vilela Veiga - Centro - .Guaramirim

R$280,00 (Incluso o

•

•

Sala Comercial com 210,00m2 -

02 bwc - RUq 28 de Agosto - Bairro
Nova Esperança - Guaramirim -

R$650,00.

Sala Comercial com

aproximadamente 300,00m2 -

Rua 28 de Agosto - Centro -

Guaramirim - R$1.800,00.

Sala Comercial com 100,00m2 -

Rua 28 de Agosto - Bairro Ava! -

Guaramirim -. R$550,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DÊ .EST, SEGlli.RfltlÇfl PfI:RfI: SQ'R.· F8HíL)I'fI.

iriõ' Segoro
·'01sUite, 02.'dormitório$
.. Sac:óda com'chLirrascfjdra
.. 01 011'02 vagclS de garagem
lO Sala:o dê: fes�

.

,. ftay"groU'ld
.. Locclí:zação: Vita.Nova

,

*..i_andares

Condições facilitadas de pagamento,
direto com a construtora

•

•

VOCÊPODETERUMA
BELAVISTA

im. 604 NOVA

BRASILlA - (aso

totalmente relormado, cl
1 suíte, 2 derm. e demais

dependências, 143m2,
terreno c/456m2,
RS 90.000,00

A Wolfepar Empreendimentos e Participaçoes Ltda
com a "Imobiliária A Chave" apresentam um

empreendimento na Vila Nova com 07 àndares, play
groúnd, salão de festas com churrasqueira, 03 dormitórios,

sala + copa, cozinha, lavanderia, bwc, garagem, com
opção de 2 garagens. Condições facilitadas de pagamento
com entrada + parcelamento próprio até 36 vezes, podendo'

BAEPENDI-(osanaFritzBarlel, com 217m2, terreno ser aceito FGTS e financiamento após imóvel estar concluído, I

com 548m2• RS 170.000,00

REF. 702 VILA LENZI- (asa de madeira com

terreno de 517,OOm2, Rua: Germano Stolf ..
.

RS22.000,00

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

, ,

IMPERDIVEL
Casa Comercial com 96,OOm2 de área construída, 03 bwc,
terreno de esquina com 450,OOm2. Panificadora totalmente'
montada, com equipamentos novos, amplo estacionamento,
com estrutura para pavimento superior.R$ 55.000,00
Aceita carro, casa, terreno, cháwril e parcelamento.

RAU - (aso cl 140m2, terreno c/300m2• Ruo Anton
Frerich. RS 65.000,00

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

,

REF. 5012.

ReI. 3801- (ENTRO· APTO ED. MÔNACO· no 2' andor,
c/ 2 dormitórios, mcodo, salõo de lestos, ployground, ótimo
locolizo�ão. Pogto com entro e porco em 24x

CENTRO

Sala comercial na Av. Mal.

Deodoro, 903 Edifício Pícolli.

R$20.000,OQ

Salas Comerciais para Locafão
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1085 -: com 450m2, de esquina.
Ruo José Teodoro Ribeiro encimo da MTR
Ruo: Venôncio do Silva Porto, 21 - sala 04 com 130m2 e sala 05 com 260m2 .

VILA LENZI-Reei. 2404terreno próximo Escola
Giordini lenzi com 892,OOm2. Valor RS 27.850cl

estrada + parcelamento.

Apartamento para Locafão
Ruo: Procópio Gomes de Oliveira, 01 suíte + 02 dorm.
Ruo: (orlos Egger, com 02 dorm.
Rua: João Planinscheck, com 03 dorm.
Ruo: Guilherme Wockerhagen, corii 03 dorm.

Galpões para Locafão
.

Vila lenzi com 270m2
(zerníewicz com 300m2 com amplo
estacionamento

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

F�ne: (047) 275-1594/PLANTÃODE ""VENDAS" 9965-993�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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:iiimiID.

João Pessoa - terreno

com 335m2, R$
4,000,00 + 60 par
celas de R$ 230,00.

casa nova, c/ 3 quartos, 2, bwc, sala,

I
coz. lov., garagem, lov. R$ 480,00

,

•

CASA LOCAÇÃO
CENTENÁRIO. c/ 2 quartos, bwc,
sala, coz. lav., garagem R$ 330,00

(próx. Weg II)

Lot. Morada do Sol

(Vila Rau) terrenos com

350m2 '- entrada R$
5.000,00 + 60 parce
las de R$' 283,00

BARRA - Lot. Casa Nova,
335m2• R$ 12.000,00
ou R$ 4.000,00 -+ 60x

R$ 200,00.

LOT. BEIRA RIO - terreno

com 350m2, Guaramirim.
R$ 5.000,00 + 60

pare. de R$ 250,00

BAEPENDI - terreno

,360m2.
R$ 22.000,00
negociáveis

GUARAMIRIM c terreno

próx. Boliche 28.
R$ 10.000,00

GUARAMIRIM - terreno

no centro, cf 9.538m2 .

R$ 250.000,00

SALA COMERCIAL- c/76m2 c/ 2

vagas de garagem. Ed. Marketing
Place. Venda R$ 35.000,00 ou

,

locação R$ 250,00

JARAGUÁ ESQUEROO- 1 °

pavimento .Zqtos. sala, cozo bwc, lav.
2° pavimento, 2qtos, sala, cozo bwc.

R$ 60.000,00

CENTRO. Lanchonete Mobiliada e

com estoque, em funcionomento.
,

R$ 14.000,00
negociáveis.

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

R$ 100.000,00.

CENTRO

casa de alvenaria, c/ '3 qtos, 2

salas, coz., bwc, lov, garagem
R$ 45.000,.00.

CENTENÁRIO - casa alv.;,
3 qtos, sala, coz., bwe, cf

197m2 construido.
R$ 49.000,00 +

portelas

RIO MOLHA - a 50mts
da Prefeitura, sala comer

ciai + casa cf 2 qtos, sala,
eoz.; bwc, disp., lav.
'R$ 69.000,00
.negoeiáveis

SÃO LUIS - Sobrado cf 1
suíte + � qtos, 2 salas, coz.,
copa, lav., bwc, gar., R$
135.000,00 ou R$
70.000,00 + pare. •

JOÃO PESSOA -

'suite, quartos, salas,
dep. casa c/210m2 e

terreno c/ 1400m2•
R$ 95.000,00

VILA RAU - c/ 3 qtos,
2 salas, coz., bwc, lov.,
ehur. e gar. terreno cf

570m2. R$
55.000,00

CENTRO - 1 suíte master

+ 2 qtos, 2 salas,
escritório, coz., lov., dep.
de emrpegada + 2 bwc, ,

churrcsq., canil, energia
solar e a gás, portão elet.,
semi-mobiliada. R$
125.000,00

•

•

BAEPENDI - Casa em

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

cf 195m2• Terreno cf
1580m2. Rua Domingos

Sanson. R$ 200.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(jirassol
IMÓVEIS

371-7931irPABX

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

.E-mail: girassolimoveis@terra.com.br

Cód. U67 '. Centro -

Casa alvenaria com 4OOm2-

terreno 1.000m2 '- 01 suíte + 05

quartos e demais dependo Com

05 vagas degaragem.
R$ 300.000,00-

aceita troca por aptomenorvalor.

Cód. 1173 - Santa 'Luzia -

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

demais dependências.
R$ 55.000,00

.
Cód. 3122 - Rio Molha -

terreno 329 m2 (12 x 23,50) -

R$ 20.000,00

Cód.1177 - casa alvenaria

130 m2 - Chico de Paula -

03 quartos e demais

dependo Lot. Corupá - R$
31.000,00

I

I .

3126 - Terreno -

cf 443,78m2

Centro

R$ 35.000,00

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

R$ 450.000,00 - Estuda Parcelamento.

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

Prefeitura). R$ 140.000,00

Cód. 3001 Lotes em Santa Luzia
4-80 m2 R$ 10.000,00 ou R$ 1.000,00

entrada -1- 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

3155 - Terreno -

,cf 483m2 14x34,60,

Lot. Versailles II,.

R$ -35.000,00

Cód. 3119 - .Terreno - 13.651 m2 -

Amizade. R$ 60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGA-SE - próx. WEG II, pI rapazes
ou moças, cl 4 qtos, 3 banho Tratar:
371-3132. (proprietário)

. -- .

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

AMIZADE - vende-se, no Res.

Blumenhaus, ótima casade alv., el 2

l_gcali'Zação Nobre'
Planta inteligente

3 dormitórios (1 suite)
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 detehes em pastilhas
Salão de Festas com churrasqueira na cobertura

Rua Constância Ronchi (Luiz Marangoní)-Vila Nova

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

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

FRAME
engenharia

qtos, sala, copa, eoz., 2 banho e

garagem'. Bem localizada.

R$58.000,00. Troca-se pI apto no

centro e paga-se diferença, Tratar:
371-<3069. (proprietário)

PENSÃO - aluga-se, quarto e cozo

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

PiÇARRAS - vende-se, CI 290m2 de
área construída, à 700m da praia,
ponto comI. e resido Ou troca-se por
casa em Jaraguá do Sul. R$90,00Q,00.
,Tratar: 047 347'()423. (proprietário)

COMPRA-SE - casa no centro ou próx.,
que contenha 4 qtos e demais dep.,
com terreno de uns 400m, Até R$
85.000,00. Tratar:373.0993

PRECISA-5E - de moças pI dividir
aluguel de casa. Já possui uma casa,
R$ 65,00 por mês incluso águae luz.
Bairro Czerniewicz. Tratar: 376-2614
ou 9135-3985.

CZERNIEWICZ - vende-se, em alv.,
cl 03 quartos, Rua Ilda Forrnigarí,
197. R$45.00Q,OO. Tratar: 9997-2020.
Creci7402

-�

Apartamentos na Vila Nova
Preco: R$38.000,00

Ref 0001 casa em alvenaria
com 100,00m2

,

Rua Abolicao - Vila Rau
Preco R$ 38.000,00

Ref: 0013 Casa
terrena 470,00 m2 casa

176,00,m2 Centro
valor R$ 130.000,00

Ref. 0017 Casa, terreno
300,00 m2 casa em alvenaria
com 110 m2 Jguá Esquerdo

R$ 38.000,00

PROCURA-SE, - pessoas pi dividir
aluguel nas prox. da Unerj.: que já
possuam imóvel. Tratar: 376-0056 hor.

comt. cl Beta.

PROCURA-SE - p/ alugar" próx. ao

centra, pI fins comerciais. Tratar:
9904-<3190 el Marcos.

PROCURA·SE - pI alugar, apto el 1
dorni., centro. Tratar: 372·1395,

PROCURA·SE - pI alugar, cl 3 dorm.,
nas prox. .do centro. Atê R$300,00.
Tratar: 372-1395.

�,:;:,.,
Terreno com 1.218,00m2
Rua Expedicionario Antonio

Carlos Ferreira
Preco: R$ 265.000,00

e erreno com

44.400,� com 164,00 metros

de frente Rua Gemiano Wél!Jlff
(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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CRECló43·J

Compra • Vende • Aluga • Administra

Futuro Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Rua Quintino Bocaiúva, 64 - TeI. 372-0657 / 371-0696 ,

e-mail: futuroempésuol.com.br
CRECI 8469 - Jaraguá do Sul, SC

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

Plantão 9975-1500
CRECI 643-:; - Jaraguá do Sul, SC '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 20 de setembro de 2003

Bairro Rio do Peixe - Parque
Aquático cf área
281.415,65m2 Áres
verdes cf trilhas para
caminhada - piscina - tobo

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

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

Itef. 5336 - Vila Lenzi - Sobrado
Novo cf 237,00m2 - 03 dorm
(02 cf sacada) - bwc - lavabo -

COZinha cf armários emb -

NegOciável

'/

�ef. 2529 - Jaraguá Esquerdo _

7�nd. das Azaléias - Terreno cf
4
6,60m2 (18,OOm frentef

3,92m lado esq.)-- R$55.000,00

CLASSI

Creci 1749�J

CORREIO DO POVO 3

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LlDA.

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

Ref. 5249 - são Luís - Casa Alv. cf
220;00m2 - suíte + 02 dorm - bwc
- cozinha cf móveis - Terreno cf
420,00m2 (15 x 28)
R$135.000,00

Ref. 5298 - Vila Lenzi - Casa madeira

simples cf 70,00m2 - 02 dorm - bwc
- Terreno cf 494,00m2 - R$26.000,00

I '"ZE/ :,%,,: �jjxtJ,')i: i
Ref. 5340 - Amizade - Casa alv. cf
200,OOm2 - 03 dorm - 02 bwc - Terreno
cf 608,00m2 (16 x 38) - R$125.000,00

Ref. 5362 - Vila Rau - Casa alv. cf
81,93m2 - 02 dórrn - bwc - Terreno'

cf 372,40m2 (14 x 26,60) -

R$53.000,00

Ref 4349 -

Centro - Ed.
Catarina

Ersching - Apto
Cobertura cf
302,90m2 -:.

04 suítes -

bwc - dep.
empregada cf
-bwc - piscina
Negociável

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

Ret. 5134 - Vila Rau - Lot. Renascença '

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

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

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

-sobrado cf
282,35m2, 1 suite cf closet mobiliado
e hidro dupla + 3 suites- área de festa

ampla cf piscina. Terreno cf 378,75m2•
Lot. Bela Vista, Negociável

Ref. 5343 - CzerniewicZ - Casa alv, cf
135,00m2 - suíte + 02 dorm - bwc -

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

Ret. 5358 - Amizade - Tifa
Schubert - Casa alv. cf 65,00m2 -

02 dorm - bwc - Terreno cf
690,00m2 - R$35,000,00

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

Terreno cf 395,64m2 - Prazo de

entrega=60 dias - R$99.000,00

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

Terreno cf 826,00m2 � Negociável

Ref 4353 -

Centro - Ed.
Res. Arion -

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

R$115.000,00

,

TERRENOS:,
2482 - Lot. Blumengarten II - Lotes cf 334,13m2 - R$23.500,00
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,Oo

'

'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,OO
2505 - Centro - cf 637,50m2 - R$135.000,00
2530 - Centro - cf 1. 778,00m2 - �$48.000,00
2517 - Czerniewiez - cf 557,80m2 - R$30.000,00
2525 - Estrada Nova - cf 565,16m2 (eoml- esq)- R$32.000,00
2529 - Cond. Azaléias - cf 786,60m2 - R$55.000,00
2534 - Jardim São Luís ". cf 325,OOm2 - R$24.000,00 (Caie)
2532 - Lot. Casa Nova - cf 336,76m2 - R$12.000,00
2515 - Rio da Luz I - cf 7.925,OOm2 - R$140.000,00
2526 - Vila Lalau - cf 13.110,OOm2 - R$160.000,00
2535 - Lot. Renascença - cf 581,OOm2 - R$32.000,00
2538 - Lot. Versalhes II - cf 474,58m2 - R$ 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,OOm2 - R$42.500,00
2547 - Amizade - Terreno el 409,27m2 - R$22.000,00
2548 - João Pessoa - Terreno cf lI. 75T,30m2 - R$190.000,00
2549 - Lot. Blumengarten ,II - Terreno cf 334,13m2 - R$24.000,00
2551 - Lot.Blumengarten - cf 420,75m2 - R$27.000,00
2552 - Centro - cf 10.686,61m2 - R$110.000,00
255.3 - Três Rios do Sul - cf 420m2 (15x28) - R$ 15.000,00

Ref, 5345 - Viliil Baependi - Casa alv,

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

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

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

- suíte + 02 dorm - 02 bwc -

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

R$127.000,00

Ret. 7021- Jaraguá Esquerdo - Imóvel
comercial e Industrial - galpões cf
1. 700,00m2 + casa alv. cf 200,00m2
- Terreno c] aproximadamente
8.272,00m2 - Negociável

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 20 de setembro de 2ij�34 Co.RREIO DO. rovo

Realizando seu 'sonho imobiliário
FONElF�X (047) 275-2990

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

COO 446 - CAMPO SAN PIERO - RESIDENCIA
EM ALTO PADRÃO 364,00M2 -1 suíte, 2 quartos,
sala em dois ambientes, cozinha, Iqvanderia, área de festas,
adega, banheiro, lavabo, piscina, 2 vogas de garagem -

Valor R$ 230.000,00
.

COO 420 - FIGUEIRA - RESIDENCIA medindo
208,OOm2, 1 suite, 2 quartas, sala, copa; cozinha,
lavanderia, 2 banheiras, 3 garagens r: Valor R$

95.000,00

COO 345 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO
novo, 1 suíte com deset e hidra, sala intima, sacada, 3
quartos, 2 banheiros, 2 solas, cozinho, lavanderia, área

de festas, garagem - Valor R$ 120.000,00

COO 019 - FIGUEIRA - RESIDENCIA em

alvenaria medindo 141,OOm2 - 3 quartos, sala,
copo, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem,

,

óreo de festas - Valor RS 58.000,00

COO 386 - BARRA - SOBRADO medindo
200,@m2 - inacabado - 3 quartos, 2 banheiro,
2 sola, cozinha, lavanderia, garagem - Valor

RS 75.000,00

COO 465 - CENTENÁRIO - RESIDENCIA em

alvenaria medindo 2S0,OOm2; 1 suite, 2 quqrtos, 2

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

120.000,00

COO 459 - VILA NOVA - PROXIMO A
PREFEITURA - RESIDENCIA em alvenaria - 1 suite, 3
<�uartos, 3 solos, cozinha, lavanderia, 3 banheiros, úrecde
festas, pisdna, 2 vogas de garagem, dep, De empregado,

escritório, dispensa - Valor RS 130.000,00

COO 453 - CZERNIEWICZ - SOBRADO
medindo 28S,OOm2 - 1 suíte, 3 quartos, sala, copo,
cozinho, lavanderia, 2banheiros, 2 garagens- Valor

, RS 135.000,00

COO SOO - CENTRO - APARTAMENTO - 1

suite, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro, sacada com churrasqueira, garagelÍl- falta

cçchnmento - Valor RS 110.000,00

COO 5203 - ESTRADA NOVA - 2
APARTAMENTOS + 1 RES/OENCIA EM
ALVENARIA - Residência medindo lOS,OOril2 3
quartos, sala, copa, cozinho, lavanderia, banheiro,
garagem, órea de festas - 2 apartamentos com 2
quartos, sala, cozinha, lavanderia - Valor RS
55.000,00

COO 468 - MOLHA - RESIDEN(IA em alvenaria
- 2 quartos, sala, cozinha, levonderíu, banheiro,

garagem - Valor RS 28.000,00

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

sala comercial pronto para panificadora; cpcrtcmentc
CO(J1 3 quartos, 2 banheiros - Valor�SI70.000,00

COO 5189 - SÃO LUIZ - Residência mista - 3

quartos, sala, copa, cozinho, lavanderia, banheiro,
garagem, deposito - ,Valor RS 40.000,00

,

COO 5234 - SÃO LUII - RESIDENCIA em

alvenaria, 1 suite, 2 quartos, 2 sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro, 3 vogas de garagemúren de festas
com banheiro, dispensa, dep, de empregada, escritório -

Valor RS 190.000,00

COO 5224 - SÃO LUII - SOBRADO medindo
212,OOm2 - 1 suite, 2 quartos, sala, copa, cozinho,

lavanderia, banheiro, dispensa, garagem, sola comercial
.

com banheiro - Vlilor RS 110:000,00

COO 5227 - LOTEAMENTO MIRANDA -

RESIDENCIA em alvenaria com lage inclinada - 3

quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro - Valor
RS 30.000,00

COO 5236 - SHCROEOER - ARfA
INDUSTRIAL - medindo 20.000,OOm2 -3 galpões
abertos - roncho de madeiro - residência em alvenaria, fi

residência em madeiro, ógua em abundância, rede elétriCil
interna - Valor RS 160.000,00

COO 5210 - CHAMPAGNAT - RESIDENCIA em

alvenaria medindo 1 87,OOm2 - 1 suite com doset, 2
quartos, solo em dois ambientes, escritório, dispenso,

cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 2 vogas de garogem, áreá
de festas com churrasqueira - Valor RS' 150.000,00

COO 5228 - VILA LENII - RESIDENCIA
medindo 200,OOm2 - 4 quartos, 2 solo, 2 banheiros,
cozinho mobiliado, lavanderia, dispenso, área de festas

com banheiro, solo de jogos - terreno medindo
3.767,OOm2 - Valor RS.95.000,00

COO 457 - VILA NOVA - APARTAMENTO - 3

quartos, solo em dois ambientes com socado, cozinho,
lavanderia, banheiro, garagem - Valor RS 55.000,00

COO 5207 - RIO MOLHA - RESIDENCIA
em madeira medindo 80,OOm2 com 2 quartos

Val(lr RS 24.000,00

Departamento Jurídico Deja Imóveis
Dril• Maisa R. de Moraes Inella - OAB 15940

. ..::...Telefone: ,(47) 275-0037.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 ou 3 dormitórios com

dependências de serviço
..;/ Selos de estar e jantar

Todos ambientes com

iluminação natural

� Sacada com revestimente
.

metalizado

Aquecimento a gás (opcional)
Hall. com piso em granito

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

Alto padrão de acabamento

Super Localização:
Rua Cabo Harry Hcdlich
lateral da Reinoldo Rau

Sem juros de bancos

Construção pelo Sistema
do Condomínio Fechado
a Preço de Custo

Projeto Flexível e lnteliqente,
com arquitetura arrojada

'Y'/ Taxa de condomínio reduzida

CRECl643-J

Compra • Vende • Aluga • Administra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO CLASSI
C reei 0418-j

(iJ'> Terrenos com 350m2, no bairro Amizade,
R$ 10.000,00 à vista ou entro + parcelas

(iJ'>, Terrenos com 388m21 no bairro Amizade.
Próximo a Arsepum.

,

\.

R$ 20.000,00 à vista ou entro + parcelas

CRÉDITO PARCELA

.
-R$ 15.000,00 R$ 167,00--
-R$ 25.000,00 R$ 277,00--
'-R$ 40.000,00 R$ 443,00 _

_ R$ 75.000,00 R$ 775,00__
"

-.-R$ 100.000,OQ, R$1095,OQ...___
._R$ 184.500,00 R$2024,OO__

2000 - VILA RAU -

casa de alv. c/
117 ,00m2 e terreno

e/2:407,00m2•
Próx. a Unerj, a 3 km

do centro, ótima

localização.
R$ 145.000,00

O LOTEAMENTO SCHWARZ LOCALIZA-SE NUMA LATERAL' DA RUA PREF2

JOSÉ BAUER, PRÓXIMO AO RODEIO CRIOULO NO BAIRRO VILA RAU. POSSUI

LOTES COM TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA, TAIS COMO EXEMPLO

SÁBADO, 20 de setembro de 20�1

A fHOEfLfÁf?JA CAHPEÃ'
LOTEAMENTO SCHWARZ

PODE-SE CITAR: ÁGUA, LUZ, ESGOTO, ESGOTO SAN'ITÁRIO.

DIMENSÕES CORRESPONDEM Á 448,00 M2
,

.

FRENTE E FUNDOS E 32,00 METROS �E LATERAIS, TENDO UMA EXCELENTE

VISÃO DO

CONTATO

SUAS

OU SEJA 14,00 METROS DE

RETRATO RURAL/URBANO DE JAHAGUÁ DO SUL E EM PLENO

COM A NATUREZA. SEUS VALORES INICIAIS CORRESPONDEM

A R$ 13.000,00 NO VALOR A

PELO SALÁRIO MINíMO DIRETO

VISTA, f'INANCIADOOU PODE SER

COM A IMOBILIÁRIA,

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

Jaraguá doSul S/C

2153· ESTRADA NOVA - R. Alfredo Alberto

CREC�8i44-''--wli�
. . 1031 - ESTRADA NOVA - Terreno tot. Primavera, e! 469,35m'

'1036· ILHA DA FIGUEIRA· R: Sergipe, lerreno e! 21.331,)6m'
1040 • ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406,00m'
1045 • NEREU RAMOS· tot. Zanguelini, área de 391,00m'.
1046 • NEREU RAMOS· tot. Zanguelini, área de 321,00m'.
1048.' NOVA BRASILIA • Rua José Emmendoerler, terreno e! 484,50m'.
1049 • VILA LENZI • R. João Meurer, lerreno·e! 364m'.

.

.l!s�
'.

2002 - AMIZADE - Lol. Versalis II, casa alv. e! 150m' . terreno de 450m' (em cons!..)
aceita nego cf sala comI. no centro da cidade \ valor a combinaI
2021 - JGUA ESQUERDO" R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. Terreno de 450m' . RS 116.000,00
2031 - eZERNIEWICZ - ótima localização, e! 155,00,", RS 120.000,00
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa· alv., e! 176m', terreno e! 450m' RS 45.000,00
2070 - NEREU RAMOS .: R. Maria M. L. Santaná, sobrado e! 186m' e lerreno e! 350m' RS 70.000,00
2071 - NEREÚ RAMOS - R. Julio Tissi, e! 210m' e terreno e! 450m'. Aceijo apto menor valor. RS 95.000;00
2073 - S.TO.ANTONIO - R. Hilda Friadel Lafin, e! 100m' e terreno e! 360,72m', acene apto .R$ 25.000,00
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno e! 345m' e contr. e! 163,OOm'. RS 43.000,00
2084 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno e! 360m' e consu C/202,00m'. RS 200.000,00
2087· TIFA SCHUBER • R: Exp, Ewaldo Swartz, 1381, terreno e! 560,00m' e casa e! 240,00m'. RS 80.000,00
2091 - CENTRO - R. Erich Mielke, 63, terreno e! 480m' acása e! 170m'.

.
.

RS 110.000,00
2092 .. TIFA MARTINS· R Paulo Leoni, terreno c/325,OOm', casa e! 45,37m' RS 30.000,00
2095 • NEREU RAMOS - R Angelo Floriani . tot. Zanguelini, Terreno e! 378,00m' e casa e! .70,00m'. RS 35.000,00

.

2101· CENTRO· R. Guilherme Weege, ótima localização· imóvel resid., e! comercial. Sóbrado e! 700m' e terreno e! 570m'. Valor acomb""·
2109 • SANTO ANTÔNIO· Rua Ilda Frida Lavin, 'casa com 124m' e terrenó e! 360m'.

.

RS' 25.000,00
2122· TRÊS RIOS DO SUL· casa em alv. e! 142,00m' e terr, e! 10.860,OOm' RS 300.000,00
2124 • ÁGUA VERDE· Rua Fraderique b. Henque, terreno e! 367,50m' e construção e! 175m'. RS110.000,00
2126 ·VILA RAU • Rua Joaquim Nabuco, casa e! 92m' e terreno e! 300m'.

.

RS 43.000,00
2127· RIO MOLHA· Rua Leocádio Cardoso da Silva, casa e! 92m' e terreno e! 323,75m'. RS 48.000,00
2129· VILA LALAU 'casa de alv., e! 142m' e terreno e! 594m'.·

.

RS 88.000,00
2132· JARAGUÁ.ESQUERDO· Campo Sampiero I, casa e! 127m' e edicula de 70m'. RS115.ooo,00
21� • GUARAMIRIM • Casa e! 130";' e terreno e! 300m':

.

. RS 60.000,00
2142· VIEIRAS· R. Guilherme Koeler, Cosntr. 140m'lmasi um aedicula de 80m' e terreno com 650m'. RS 80.000,00
2143'· ÁGUA VERDE· R. Teodoro Roeder, casa de madeira de 100m' e terreno com 400m'. RS 42.000,00
.2144· BAEPENDI· R. Afonso Sartel, casa de alvenaria com 243m' e terreno com 390m'. RS 100.000,00
2145 • VIEIRAS· Rua Guil�erme Koeler, casa de alvenaria com 240m' e ierreno com 450m'. RS 70.000,000Aceija carro ou terreno até R$ 15.000,0
2147 • ILHA DA FIGUEIRA· casa de alvenaria em conslrução com 113m"e terreno com 450m' . RS 38.000,00

(vende ou troca por oulro imóvel)
. .

2150 • JARAGUÁ ESQUERDO· R. João Carlos Slein, casa de alvenaria e! 100m' e terreno e! 488m'
2152 • VILA LALAU • R. Carlos Hegert, casa de alvenaria .e!. 145m' e terreno e! .456m'
2160· NEREU RAMOS· BR 260 KM 75, área comercial e! vários im6ve�. terreno e! 20.000m'.
2166 • .rIFA MARTINS· Rua Sanla Ana, casa de alvenaria com nom' e terreno 322m'.

•!!�BriÂgD
3024 • JARDIM DAS MERCEDES· Apto Vila Nova
3030 • COND. AMIZADE· Rua Arthur Gunther, bairro Amizade
3039 • CENTRO· Edificio Barão
3045· NOVA BRASíLIA· Condominio Leuíprecnt
3048.· CENTRO· Cond. Phoenix.

__�1l!.
4003 • SANTO ANTONIO,· Padaria com equipamentos, construção de 185m' e terreno com 634,50m'.
4005 • Vende·se Panflicadora complela, com carteira de clienles, ótima localização

il.3,!ill".
.

9008 • TRES RIOS DO NORTE • sem benfeilorias, com área de 160.000m', e! água
9009 • SCHROEDER • R, Bom Pastor, e! área de 4.078m'
9010· SeHROEDER . R. Marchal Castelo Branco, chácara e! lerreno de 20.448m', e! casa alv.·130m'
9011 • JARAGUA 84 • terreno com 30.000m' e contrução de 140m'
9012· SANTA LUZIA· área de 97.850m'.

Staler. Casa de alvenaria cf 166m2 e terreno
c/518m2 R$ 65.000,00

.2163 - NEREU' RAMOS - Rua Adolfo Menel
'. Construção de 64m2 e terreno de 503m2.>'
R$ 38.000,00

2165· ESTRADA NOVA - R. Felix Riehert.

EXCELENTE
OPORTUNIDADE

2021- JGUA

ESQUERDO - R. João
Januário Ayroso, 2820

- em alv. Terreno de
450m2•

R$ 116.000,00

RS 12.000,00
RS 100.000,00
RS 16.000,00
RS 13.000,00
RS 11.000,00
RS 38.000,00
RS 20.000,00

RS 45.000,00
RS103.000,00
RS500.000,00
RS 52.000,00

RS 26.000,00+ financ.
RS 46.008,00
RS 65.000,00

. RS 60.000,00
.

RS.l10.000,00

RS 65.000,00

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

Engetec
Fone/Fax: (047)

370-0919/370-0819
E-mail: ençetecjeaeae.com.br

CENTRO - Rua 29 de

Outubro, nQ 29. Terreno cf
4.500m2, 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.

� AMIZADE
• Terreno cf 7.211,00 m' frente pf o asfalto.
RS 75.000,00
� BARRA
* Lot. Papp . Casa de 500,00m' cf terreno de

1.495,00m'. RS 360.000,00
• Terreno na Rua Camila Andreatta. RS 30.000,00
• Casa mista, rua Ana Karsten, 184. RS 45.000,00
• Vende-se mini chácara cf 1 casa alv., terreno cf
900m'. RS 40.000,00
• Casa em alvenaria, 126m', copa, eoz., 3 qtos, bwe,
sala, garagem, churrasq. RS 65.000,00 (próx. Tritee)
� CENTENÁRIO

.

• Casa rua Erwin Otto, lote 208. RS 45.000,00
� CENTRO
• Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo da Sãva- cf 1
suíte + 1qto.·RS 62.000,00
• Apto. Ed.Leuprecht- Rua José Emmendoerfer,
cf 2 qtos e demais dep .. RS 58.000,00
* casa em alvenaria, rua Exp. Antonio Carlos Ferreira,
cf 2 suítes, 2 qtos e demais dep .. RS 400.000,00
• Apto cobertura Catarina Erehing cf 300m', cf
2 suítes, 2qtos, e demais de p , Valor a

eombinar.Aeeita-se carro ou terreno até
R$30.00b,00.
� CHICO DE PAULA
=casa de atv., cf 130m' e terreno cf 454m',
Rua Joaquim Francisco de Paula, 2358·4 qtos,
sala, copa, eoz., lav., lbwe, garagem. RS
45.000,00

� CZERNIEWICZ
1021 - Terreno Rua Roberto Ziemann (próx.
Canarinho) cf 3.120,00m' (39x80) . RS
250.000,00
� GARIBALDI
• Sítio, local Ribeirão Caeilda, Rua Vitor

Sehaldam, área de terreno cf 85.800m', cf 2
casas de madeira. R$ 65.000,00. Aceita-se carro

até 10.000,00. Próx. ao Mercado Furlan
� GUARAMIRIM
• CENTRO - Casa em excelente estado cf
270,00m'. RS110.000,00
• CENTRO· Casa alvenaria 133,45m', terreno
364m', bairro Avai. RS 85.000,00
* Casa 170m', terreno 460m'. RS100.000,00
• Terreno cf 979m', cf construção em alv. R:
Luiz Palistieri .. prôx. Fameg. RS 400.000,00
� ILHA DA FIGUEIRA
1100 - Casa em alv., cf área de 160m', terreno cf
450m', cf divisão interna, 3 qtos, sala, copa, eoz.,
área de festas cf ehur. e gar. Rua Rodolfo Sanson,
318·lIha da Figueira. RS 67.000,00
* Casa em alvenaria, rua 426 n2 172, próx. Posto
Saúde. RS 70.000,00

'

'Cása de 70m' de madeira, terreno 25xl00 ;

2.500m', prôx. Nossa Senhora Aparecida. RS
40.000,00
'Casa em alvenaria, 3 qtos e demais dep.,
garagem pf 3 carros. Rua José Panstein. Terreno
450m', área construída 190m'. RS 85.000,00
(próx. Bonatti Mat. 'Constr.)
� JARAGUÁ ESQUERDO
• Apto, rua Bahia, próx. Madri. R$ 58.000,00
� LOTEAMENTO CENTENÁRIO
• Casa em alvenaria, cf 3 qtos, e demais dep.
RS 45.000,00 (próx. ao Portal)
� LOT. CHAMPAGNAT
• casa de alv., cf suite + 2 qtos, eoz. cf móveis
sob medida, lav., ehurrasq., garagem pf 2
carros. RS 180.000,00

� SCHROEDER I
• Casa alvenaria, 196m', cf 3 qtos, copa, coz.,
sala, 2 bwe, garagem pf 3 carros, churrasq.,
murada. R$ 30.000,00
� JOÃO PESSOA
• Área com 2.000m', frente para a rua principal,
em 40m. RS 25.000,00, em condiçõesa cOlrtllnar
� TERRENOS
• terreno na Rua Vitoria Pradi, 27,50x 29,70 ;

816,75m'. RS 28.000,00
'R: Arduino Pradi, e/450m'. RS 27.000,00
'Próx. Prefeitura, c/ 417m'. RS 37.000,00
• R: João Carlos Stein . Jguá Esquerdo, cf
480m'. RS 36.000,00
'Em frente Estádio João Mareatto . Jguá
Esquerdo, cf 297m'. RS 19.500,00
'R: Adolorata Davi Pradi, cf 450m'. RS
28.000,00
� TRÊS RIOS DO NORTE
=casa, bairro Santo Antonio. RS 23.000,00 .

'casa alvenaria. RS 18.000,00
� TRÊS RIOS DO SUL
'casa alvenaria. RS 38.000,00
'casa em alv.Iern frente Rodeio Criolo) .RS
32.000,00
� VILA LALAU
• casa em alv. cf 172.00m' e terreno de
675.00m'. RS 85.000,00
� VILALENZI
• TERRENO com uma área de 442,28m', na rua

Epídio Martins. RS18.000,00
• Casa em alvenaria, 3 qtos e demais dep. Rua
Eupídio Martins. RS100.000,00
• Apartamento Ed. Mathedi, 3 qtos e demais

dep, RS 53.000,00
• Apartamento Ed. Floresta, 2 qtos e demais

dep. RS 40.000,00
� VILA NOVA
• Casa em alvenaria, cf 3 qtos e demais dep.
RS 45.000,00 + flnan.
• Casa alv., cf 270m', terreno 450m', cf suíte
+ 2 qtos., sala conjugada, eoz., lav., garagem
pf 2 carros, piscina. RS 96.000,00
� PRAIA DO ERVINO
• Jardim Curitiba II, quadra 126, terreno 15x20
; 300m', com casa de madeira, 60m'. RS
17.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Jardim Jaraguá .Ltde.
Rua Reinoldo Rou, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582/ PLANTÃO: 9997-9471

.

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br
HÁ 22 ANOS, GARANTINDO BONS NEGÓCIOS
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Vila Rau: (prõx. Posto
Cidade} - casa em alv. c/
área total de 1 02,OOm2, 03
do.rm., sala ampla, banheiro
social, cozinha, área serviço,
garagem - terreno esquina

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

no centro de Jaraguá;

(entro -tnsa em a�enaria em uma localização privilegiada próx.
Duas Rodaslndústrial·com órea de 115,DOm', 02quartos, sala,
banhe[ro, cozinha, área serviço, garogem - terreno 306,DOm'
Valor: RS 63.000,00.

Amizade:.(lot. 8lumenghardenl- casa noyaem alv. c/área totalde
80,OOm' -.terreno 350,00m'· Valor: RS 58.000,00 - aceita

apartamento até RS 80.000,00 no centro.

Apartamento
3 dormitórios (uma suíte)
copa e cozinha
sala pi 2 ambientes
sacada cl churrasqueira
piso de ceramica de 1 a linha em todo
apartamento

.

soleiras de granito nas portas de
entrada, cozinha/salas
janelas de alumínio anodízado cor
champagne

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

OPORTUNIDADES:

CASAS:
-Vila Rau: (próx. UNERJ)-c/
piscina área 200,00m2, terreno

500,00m2 - R$ 110.000,00.
-Jguá Esquerdo: (próx. Urbano)
Nova c/ área 100,00m2, terreno
380, 00m2 - R$ 65. 000,00.
-Giardine Lenzi: (próx. Colegio)
c/ área 150,00m2, terreno

380,00m2 - R$ 75.000,00.
- Vila Lalau: casa com área 130m2,
terreno 520,00rrf! - R$ 95.000,00
(próx. Mariso/).
- Vila Nova: sobrado c/ área
360m2, terreno 380,00m2-c/
piscina + sala comercial - R$
270.000,00.

.

-Centro: (Ed.Marajó) c/ área
135,00m2, suíte + 02 dorm., cozinha
mobiliada - R$ 65.000,00.
-Centro: (Ed.Klein) c/ área
130,00rrf!, suíte + 02 dorm., apto·
novo - R$ 106.000,00.
-Centro: (Ed.Talismã) c/ área
140,00m2, suíte c/ banheira + 02

dorm, 02 sacadas - R$ 130.000,00.
-Centro: (Ed.Carvalho) c/ área
140,00m2, suíte + 02 dorm; cozinha
mobiliada - R$ 100.000,00.
-Centro: (Ed.Perola Negra) c/ área
173,00m2, suite + 02 dorm., c/

- garagem - R$ 120.000,00.
-Centro: (Ed.lmperial) c/ área
267, 00m2, suíte c/ banheira, 02

vagas garagem - R$ 170.000,00.
-Centro: (Ed.Florença) c/ áreá
150,00rrf!, suíte + 02 dorm; cozinha
mobiliada - R$ 130.000,00.
-Vila Nova: (Ed.Porto Belo) c/ área
200,00rrf!, suíte+02 dorm., 04 vagas
garagem - R$ 145.000,00.
-Vila Lalau: (Ed.Giovana) c/ área
130,00m2, suíte + 02 dorm., 04

sacadas - R$ 65.000;00.
-Centro: (Ed.Karine) c/ área

110,00m2, 03 dorm., 02 banheiros,
- R$ 65.000, 00.
-Centro: (Ed.Arion) c/ área

150,00m2, suíte c/ banheira + 02

dorm, c/garagem - R$ 115.000,.00.
-Vila· Nova: (Res.Jardim Mercedes)
c/ área 60,00m2, 02 dorm., c/
garagem - R$ 40.000,00.

APARTAMENTOS:

Czerniewicz: apto novo c/
80,00m2. - 02 dorm., sala c/
sacada, churrasqueira, garagem
- R$ 55.000.

-Centro: (Ed.Catarina Erching) c/
área 90,00m2, suíte+Ol dorm;
garagem e piscina-Ri
80.000,00.
-Centro: lEd.5chiochet) c/ área
155, 00m2, suíte + 02 dorm.,
cozinha mobiliada - R$
95.000,00.
-Centro: (Ed.Da Alzira) c/ área
130,00rrf!, suíte + 02 dorm., sala
c/ secsde > R$ 50.000,00.

-Baependi: (Res.Bartel) c/ área
100, 00m2, suíte + 02 dorm; c/
garagem - R$ 58.000,00.

TERRENOS:
-Vila Rau. (ao lado da UNERJ) - c/
área 530,00m2 (14x37) - R$
35.000,00.
-Vila Nova: CPróx. Igreja Rainha

� c/ área 392,00rrf! (14x28) -

R$ 45.000,00.
-Bsependi; terreno com. R:

Bernado Dorbusch c/ área
1.798,00rrf (30,50 frente) valor

neçociável.
-Amizade: (Lot. Versalhes) c/área
625,00rrf! - R$ 35.000,00.
-Amizade: (Lot. Piermann) c/área
2788,00rrf! - R$ 30.000,00.
-Guaramirim: terreno industrial,
117m frente p/ BR - c/ área
57.000,00m2 - ·aeeita imóvel

Jguá.
-Nove Brasília: c/ área 375,00rrf!
(15x25) - R$ 45.000,00.
-Centro: terreno comercial R:

Procópio Gomes-c/área 562,50m2
(12,50x45,00)-(negoeiáveis).

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

área serviço, garagem p/ 02 carro

- terreno 400,OOm1- Valor: R
130.000,00 a concluir ou pronta co

piscinaRS 170.000,00· (aceit
imóvel até RS 70.000,00 n

negociação)

(entro - ótima casa em uma localização privilegioda próx. Duos
Rodas Industrial· com área de 300,00m', suíte + 05 dorm., 03
salas, 04 banheiros, cozinha com armários, área serviço, dep.
empregado, garogem pi02 carros, área de Ie�a c/ churrasqueiro
- terreno 700,00m'· valor a combinar - aceita imóveis em

Aorianópolis.
-

(zerniewicz - casa em alvenaria (próx. Pamol . com área de

200,00m', 03 dorm., sala, 02banheiros, cozinho, área serviro,
dep. empregada, garagemp/02carros - tllfTeno 380,OOni - Vahr.
RS75.000, 00 (aceito imável demenor volorl.

'

(zerniewia (oróx. Pomo) -cosa em alv. c/ área 150,00m'·
-02 dorm., 03 salas, cozinha, 02 banheiros, área serviço, si
garagem -terreno 350,00m'- Valor: RS 75.000,00 (aceito
automóvel no negocio).

Três Rios do Sul- sobrado próx. Rodeio (ri% . com área de
70,0Ikn', 02dorm., sola, banheiro, alzinh� área serviço, garagem,
churrasqueira - RS 33.000,00.

.

LOCACÁO:
Centro: Cobertura (duplex) - Ed. Dianthus cl 400m2 - 02 suítes + 02

dorm., dep. empregada cl bwc, 03 salas, cozinha mobiliada, bwc-social,
lavabo, samdo coberta cl churrasqueira,. área serviço, garagem pi 02 carros

- valor a combinar.

Vila Lenli: sobrado em alv. - 04 dorm., 02 salas, coz, 02 bwc's, lavanderia,
garagem - RS 500,00 - Ruo: Antonio Carlos Ferreiro, nº 1129. ' ,

Vila Rau: 'casa em alvenaria - 04 dorm., sala, cozinho, bwc-sodnl,
lavanderia, garagem - RS 400,00 (próx. Posto (idade).
Centro: Ed. Florença - suíte + 02 dorm., solo cl socado, cozinha, 02

banheiros, dep. empregada, lavanderia, garagem - RS 500,00 (calçadão).
Barra Rio Molha: cosa misto ., 03 dorm., solo, cozinho, bw�-social"
lavanderia, garagem - RS 330,00 (00 lodo Prefeitura Municipal).
Centro: ótimo caso amplo comercial - com varias dependências - RS

1.800,00 -(ao Iodo Smurfs lanches).
Centro: Ed. Savi - suíte + 01 dorm., solo cl socado e. rhurrnsqueirn,
cozinhà, 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,Iro a
IMÓVEIS

1253· CASA DEALVENARIA SEMI·NOVA - PARTE
ALTA· PROX. ANTIGA SCAR - - e/204 m2, tendo suíte c/
doset mobiliado e hidra, 2 quartos, cozinho semi-mobiliado,

.

(�urrasqueira, garagem p/ 2 tcrros. RS 110.000,00.

3001· APTO ·[0. SILVIO PRADI- Excelente
acabamento, tendo suite, 2 quartos, escritório, socado c/
c�urrasqueira, 2 vogas de garagem. Área útil= 120 m2.

-

Aceita imóvel. RS 115.000,OÓ

LOCAÇAO

L TD'A. .

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

1114 - CASA DE ALVENARIA - PRÓX. DA MALWEE

c/200m2, em terreno de 800m2 (20 x 40) - 3 qtos,
churrasqueira, piscina. RS 120.000,00

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

tendo 4 qtos + Edícula de alvenaria e/2 qtos. RS 85.000�00.

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. - Amizadee/2 quartos, garagem p/ 1 cerro= RS 350,00
605· CASA-ILHA DA FIGUEIRA e/4 qtos, sala, cozinha, bwe, lavanderia = RS 270,00.
607· CASAP/ FINS COMERCIAIS - CENTRO c/ 3 salas, 2 qtos, 2 bwcs, cozinha,
lavanderia, sotão c/ bw( e gorogem= RSI.OOO,OO
612· CASA - JARDIM CENTENÁRIOc/ 3 suítes + I qto, dep. empregada, 2 despensas,
cOlin�a mibiliada, churrasqueira mobiliado, lavanderia, garagem p/ 2 cerros.= RSI.200,00.
613· CASA· CENTRO (próx. Stúd{o FM - Pode ser utilizada também

,comercialmente) c/3 qtos, salas c/ lavabo, bwc, cozinha semi mobiliada, dependência c/
DWC serviço, churrasqueira e garagem p/ I carro = RS 800,00 .

618· CASA .. VILA LALAUc/ suíte + 2 qtos, dependência, piscina e garagem p/5
Corros= RS 560 00
620· CASA PI FiNS COMERCIAIS - CENTROc/ 2 salas de frente para a R. Emílio
CorlosJourdan (prox.ao Shopping Breithaupt) e no corpo da case I qto, 2 salas, cozinha, bwc,
lavanderia.= RS 880,00 "

631· APTO - CHICO DEPAULA loteamento Corupá c/3 quartos e pise cerâmico= RS
200,00 \

635· QUITINETES - CENTRO Ed. Merquardt - a partir de RS 200,00 + condomínio
636· APTO - CZERNIEWICZc/ I qto, garagem = RS190,00
637· APTO - VILA BAEPENI)IRes. Bratel- c/ suíte + 2 quartos. RS 350,00
638·APTO· GUARAMIRIM - CENTROc/ suíte + 2 qtos, garagem p/ I cerro, piso'
cerômico, portão eletrônico= RS 395,00 ,

639· APTOS NOVOS - VILA RAU - próx. à UNERJ- c/2 qtas,piso crerômico e garagem
� RS 280,00
641· APTO· CENTRO c/ I quarto = RS 360,00 ,

644· APTO· ED SONIA MAGALI- VILA LENZI- próximo ao Supermercado lenzi "
c/ suíte + 2 qtos= RS 380,00. '.

�46 • APTO ·ILHA DA FIGUEIRA c/ 3 quartos, sala c/ saceda e churrasqueira. RS
070,00

:48. APTO - CENTRO Ed.lsabella � c/ suírte + 2 qtos, garagem = RS 500,00

,/0. APTO CENTROEd. Gardênia - c/ 3 qtos, garagem p/ I carro = RS 370,00

/6·QUITINETE. VILA NOVA c/pisa cerâmico = RS180,00 ,

57.APTO ED. CAETANO CHIODINI- c/2 qtos, salas de estar c/ sacada, com
garagem. RS 370 00

::0.APTO· CÉNTRO- - proxima à Justiça Federal- c/2 qtos e garagem p/ I cerro =
é< 390,00

661. SALA COMERCIAL - VILA LENZlprox. à WEG 1- Térrea c/ 150 m2 = RS

1132 - SOBRADO - CENTENÁRIO - c/ 204 m2 em terreno de
450m2 (18 x 25) esquino, tendo OI suíte c/ hidra + 02 quartos,

sacada, escritório, lavabo, garagem p/2 carros. RS 150.00q,00.

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

tendo 02 quartos = RS 38.000,00•

1111 ,CASA DE ALVENARIA - CZERNIEWICZ - c/
66,13 m2 em terreno de 357 m2 tendo 1 qto, bwe, copa,

.

cozinha, sala, despensa e lavanderia = RS 49.000,00

650,00 e 12 piso c/ 70 m2 a pertir de RS 350,00.
664 - SALA COMERCIAL - VILA LALAU - 12 piso- c/300m2, estacionamento na frente.
RS 670,00
667· SALA COMERCIAL TÉRREA· GUARAMIRIM - CENTRO c/60m2. RS 300,00
610 - SALA COMERCIAL - CENTRO prox. ao Beira Rio c/ 40 m2, I bwc = RS 320,00
.683 - SALA COMERCIAL -ILHA DA FIGUEIRA - c/50m2 = RS 350,00
686 - SALA COMERCIAL - ED. TOWER CENTER - c/65m2, cozinha, garagem. RS
400,00
688 - SALA COMERCIAL - CENTRO (ao ladoWisdom) c/ I 23,8Bm2 = RS 700,00
690 - SALA - BARRA DO RIO CERRO- (ao lado desp. Zanluca) com 50m2, I bwe= RS
270,00
697 - SALA COMERCIAL· ED. TOWER CENTER - c/ 160 m2 = RS 600,00
699 -. SALA - CENTROMÉDICO ODONTOLÓGICO- c/100m2. RS 500,00 e c/ 40 m2
= RS 250,00.

.

80S· GALPÃO· CZERNIEWICZ- c/ 400 m2 = RSI.600,00

VENDAS

1001 - CASA DEALVENARIA - CENTRO - c/200m2, 4 quartos, 2 bwc' s, garagem p/ até
3 carros. RS 160.000,00
1116· CASA DEALVENARIA-- 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 DEALVENARIA NOVA· ILHA DA'FIGUEIRA - c/ 12011)2, tendo suíte,
2 quartos, garagem p/2 carros. RS 88.000,00
1211· CASA - JARA.GUÁ 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
tendo 4 suítes (3 c/ saceda -I c/ dosed + hidra), 2lareiras, sala íntima, sala de jogos, lavabo,
escritório, piscina, garagem p/2 carros. Aceita imóvel.

'

2001 • TERRENO - CENTRO- c/750m2 (30 x 25) = RSI60.000,00
2004· TERRENO· CENTRO- - c/4.511m2 c/ I galpão de 900m2. Aceita imóvel ou
carro = RS 500.000,00

.

2010 - TERRENO - CENTRO - (esquina) c/775m2 = RSI60.000,00.
2030 - TERRENO CENTRAL próximo ao Beira Rio -e/BIO m2 (27 x30) = RS
140.000,00.
2078· TERRENO - AMIZADE-- c/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/ 616,871:n2 - (17,60 X

34,70) e/3 qtos, 2liwe, churrasqueira, garagem 2 carros..RS .

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 suíte c/
hidra, mais 3 quartos, lareira, churrasqueira. Encasta (no lado) c/ a
nova avenida da Rgueira. Aceita apto em Jaraguó do Aorianópolis.

2112 -TERRENO - BARRA DO RIO CERRO - PRÓXIMO AO BREITHAUPT c/468m2 =

RS 18.000;00 .

2192 - TERRENO -ILHA DA FIGUEIRA - c/ 2.018,50m2, prox. Hotel Panorâmica = RS
50.000,00
2191- TERRENO -ILHA DA FIGUEIRA - c/304m2 ( 16.X 19) prox. Supermercado
Kasmierski - RS 20.500,00
2215· TERRENO - JARAGUÁ ESQUERDO- (esqúina próx. Campo Juventus) c/612m2
(18 x 37). RS 42.000,00 (podendo desmembrarem Zlotes de 306 m2 (18 x 17).
2299 - TERRENO - VILA LALAU - (próx. Weg) c/630m2 e edícula nos fundos = RS
55.000,00
2369 - TERRENO - VILA NOVA '- no Morro dos Médicos c/ 4.651 ,40m2, c/ 47,50 mt de
frente = RS 150.000,00
2444 - TERRENO - SÃOWIS - ao lado do CAIC e/325 m2 = RS 25.000,00
2460 • TERRENO· GARIBALDI- próximo aoWigando Meier - 3 km da Malwee - c/
6.322,50m2,(40 x 250). Frente para o calçamento e fundos para o rio = RS 65:000,00
2461 • TERRENO - GARIBALDI- - 2 KM da Malwee. Frente para o calçamento, fundos
para o rio - c/ 22.114,76 m2 (70 mt de frente) = RSI50.000,00
2982 - TERRENO - NA SC ENTREGUARAMIRIM EMASSARANDUBA - KM 10-
RIO BRANCO - c/42.372m2. Com 60 mt de frente para o asfalto. Totalmente aproveifável e
com nesrentede água", RS 40.000,00

-: I

3030 - APTOS (em construfãoJ - CENTRO -RES. GARDEN FLOWERS ao lado do
Beira Rio - c/suíte, 2 quartos, churrasqueira na sacada. Prédio oferece: salão de festas c/
churrasqueira e bar, sela de jogos, seuna, playground, hame theater, piscinas, sela de ginástica.
Valores a partir de 238,OlCub's. Entrada + parcelamento. Término prevista para outubro/
2004. Rnanciamento direto c/ a Construtora.
3046 - APTO - ED. TOWER CENTER - c/ 200 m2 tendo: suíte, 2 qtos, churrasqueira na sacada,
2 vagas de garagem = RSI80.000,00
3061 - APTO· ED. SILVIO PRADI- c/ I 00 m2, tendo suíte, 2 quartos, churrasqueira na

sacada. RS 85.000,00
.

3063 - APTO - ED. CATARINA ERSCHINGprox. Pizzaria Ioneri- c/ suíte + 2 qtos,
sacada c/ churrasqueira. RSI30.000,00.
3351 • APTO· VILA NOVA - ED. ANNA CRISTINA - c/ 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 COt;lERCIAL TÉRREA - ED. FLORENÇA - c/ I 07,20 m2, bwc e piso
cerâmico = RS 60.000,00 .

4201- GARIBALDI-CHÁCARA (Estrada Jaraguazinho) - c/ água, c/ 294.a00m2. RS
85.000,00 - Aceita carro, casa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende: Casa dealvenaria (3 dorm.),
/ área 170 m2, em terreno de 325 m2
Lot. Olegário. Preço: R$ 50.000,00

Rua Bernardo 'Karsten - Lateral da
Rua Walter Ma rquardt. Preço: R$
85.000,00

Aluga: Casade alvenaria (3
dorm. e demais dep.). Rua Luis

Sp ézia (Jaraguá Esquerdo)
Aluguel: R$ 480,00

Aluga: Apartamento (lsuíte + 2

dorm., demais dep.). Rua Gov. Jorge
Lacerda - Ed., Ônix (Centro).
luguel: R$ 500,00

SÁBADO, 20 de seternhn, de 2001,

Vende: Apartamento contendo 2

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

li!nde: casa em alvenaria c/ 235m2,
em terreno de 499m2• Rua: Ida Bridi,
207 (Vila Lalau)
Preço: R$ 48.000,00

INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

Aluga: Apartamento (2 darmo

demais dep.). Rua Joã
Planincheck

Aluguel: R$ 330,00

. Aluga: Apartamento, contendo 1

suíte + 2 dorm. Rua João Marcatto

(Centro). Ed. Tower

luguel: R$ 650,00

Vende: Casa alvenaria (3 dorm.) +
apartamento (1 dorm.), c/área 203
m2, em terreno de 533 m2. (Vila
Lenzi). Preço: R$ 78.000,00

Vende: Prédio medindo 285 m2, com três

apartamentos de 3 dormitórios,possuindo excelente
acabamento interno, em terreno cf área 402 m2.

Preço: R$180.000jOO

� 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 alvenaría (3 dorrn.), cf 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, I 04 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - se
E-mail: interimoveisnetuno.com.br/..imoveis-sc.com.br

Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mude seu conceito de viver
.\b� 'Mi

(jardén� f{otije

I
, I

I
, II i

R. lvIllreclUll Deodoro da Fonseca, 972
ROyf/Z Barg Ceuter - ]arllgllfí do 5111- SC

·CONSTRUSfL
"Inovando C onceitos de Vida"

Localizaçüo do Prédio: Rua Leopoldó NInlmke,
Perto do Clube Beira Rio.

70 meses para pagar
RS 15.000,00 entrada

«aldo direto c/a Cons tru tora

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

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

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

-

Completo. sistema de segurança:

Plantão de Vendas: 24h. Inclusive
.

Sábados e domingos
Fone: (47) 275-3070

Lazer: Prédio:

Fácil acesso Y'�

Excelente localização v

Privacidade v

Totalmente funcional V'

Design moderno. '"'"

Esquadrias de alumínio v.-

5 opções de planta '"'"

Uso do FGTS V".

Quando você recebe o seu apartamento Le Petit, ele vem completo e você ainda pode personalíeza-Io a seu modo, fazendo
com que o apartamento fique com o seu estilo. O seu Le Petitjá vem com torneíra de água quente e balcão americano.

A... ."..

para voce que.e

qualidadeV
segurançaV

satisfaçãoV
aCàbamentoV

Apartam,entos

LE PETIT

Plantão no Local

C!,ECI1527" .J

Empreendimento Convísa,
que já entregou mais de

250 unidfldes.

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 2420 - AMIZADE - R: ORESTES, 151 2
CASAS AlV. RS 40.000,00. EXCELENTE OPÇÃO REF 3255 -ILHA FIGUEIRA - R: 725 - TERRENO
INVESTIMENTO PARA ALUGUEL 867 M2. RS 47.000,00

I
IREF 2418 - BARRA RIO CERRO,- R: BERTHA

IWEEGE, 2340
- CASA AlV 150 M2, 4 DORMi BANH,

GARAGEM MAIS LANCHONETE COM 100 M2 TODA
EQUIPADA EM FUNCIONAMENTO, COM EXCELENTE
FATURAMENTO. TERRENO 800 M2. RS 95.000,00

REF 1107 - AMIZADE - R: ARTUR GUNTHER,
225 COND. BAIRRO AMIZADE - APTO COM 2

DORM, BANH, SALA, COZINHA, ÁREA SERViÇO. RS
38.000,00

REF 2424 - VILA RAU - R: CARLA RUBIA DROSSE,REF 2425 - VILA NOVA - R: 25 DE JULHO, 753 LOTE67 _ SOBRADO AlV 200 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, 3
REF 24J 1 - JGUÁ ESQUERDO -R: BAHI� 103·

- CASA AlV 86 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, BANH, COM DUAS CASAS EMAlV SENDO UMA COM 130"H
SACADAS, BANH, GARAGEM 2 CARROS E DEMAIS ' Ilr,[

GARAGEM. TERRENO 476 M2. RS 72.000,00 DEPENDENClAS. TERRENO 352 M2. RS 127.000,00
OlIlRA COM 56 M2JERRENO 800 M2. RS8S.000,OO

REF 2405 - BARRA RIO CERRO - R: MARCOS
VALDIR GIR'OlLA 450 CASA AlV 140 M2 1 SU'ITE REF 2393 - TIFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH, REFV 1121 - CENTRO - R: ADOLFO FIEDlER, 85

,- " 1482-CASAAlV139M2,lSuíTE,2DORM,BANHSOCIA� - ED CATHARINA ERSCHINGER - APTO COM AREA1. DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO 1600 M2.
GARAGEM. TE,RRENO,350 M2. RS 7.3.000,00

'

RS 140.000,00 PRIVATIVA 82 M2, 1 SUITE, 1 DORM, SACADA COM
CHURRASQ. GARAGEM. RS 80.000,00

I REF 2346 - ClERNIEWICl - R: MAX EUGENIO
ROBERTO ZIEMANN, 91 'CASA AlV 115,50 M2, 4
I DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO 473 M2. RS
190.000,00 '

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;10 M1. RS 56,000,00

I - R: FRITZ BA 80-
SOBRADO AlV 287 M2. 1 SUíTE C) CLOSET, 2 DORM,
SACADA, 2 BANH, GARAGEM 3 CARROS 330 M2. RS
180.000,00 aceita apto até RS 130.000,00

REF 2170 - VILA LENZI - R: JAIME GADOTTI,
774 - SOBRADO AlV,4 DORM, 2 BANH, GARAGEM.
TERRENO 450 M2. RS 110.000,00

REF2335 - BAEPENDI- R: AUGUSTO MIElKE, 144
- 2CASASAlV, SENDO UMAC)201 M2,3 DORM, BANH,
GARAGEM 3 CARROS. OlIlRA CASAAlV 1 00M2, 1 DORM,
B�NH. TERRENO 1.817,50 M2. RS 215.000,00

REF 3252 - ÁGUA VERDE - R: HENRIQUE NAGEl
- TERRENO 495 M2. RS 40.000,00

REF 321 O - JGuÁ ESQUERPO - R: JOÃO CARLOS
. STEIN - TERRENO 457,42 M2. RS 35.000,00

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

VÁRIOS LOTES, DIVERSOS TAMANHOS COM VALORES

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

REF 3242 - JGuÁ ESQUERDO - R: 254 - ANGELO
SPÉZIA - TERRENO COM 8.210,60 M2. RS
110.000,00

REF 2310 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA
WEEGE - TERRENO 11 00in2. RS 50.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·· .,eOnill
. LOTES FINANCIADOS

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

275-0606

Ed. Aléssio Berri-
Centro - I suíte + 2 dorrn, (206m2).
R$75.000,OO + pare. peloCub

Casa - de alvenaria, OI suíte +

qtos, Lot. Ouro Verde. R

80.000,00

*Loteamento Grün, Gar�en, bairro Amizade. Aprovado pela PMJS. Pronto para construir.
*Loteamento em fase de conclusão nos bairros: João· Pessoa e Estrada Nova.

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

Consulte-nos e reserve seu lote!

I,

Casa: de alvenaria, O I suíte + J

qtos, Vila Nova. R$ 110.000,00

GOMES
ELETROMÓVEIS'

Compre agora .

e pague em 5x semjuros

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VJ Votoran:tim I finanças

Moto CG Titan KS

Uno SX 4p

"Com

Pick-up Corsa 1.6
Corsa 4p, 1.6. ac., ,d.h
Gol SpeciaJ, a.c.
VW 16 - 200 truck-baú
Corsa Wagon
Ka

Gol4p
Palio EL, cl ar 1.5
Gol 1.0 compl.
Corsa Sedan. GL, 1.6
Blazer 2.2
Corsa Wagon
Palio EX

Gol( GL compl.
Escort Hobby
Escort L - Euro

01
01
00
00
00
99

.

99
.

97
97

97·
97
97
96
96
96

MB 709 carroçeria
Chevette DL

Pampa 1.8
MB 1313 truque e baú

branco
branco

branco

branco

cinza

prata
verde
bordô
branco

branco

branco
bordô

laranja
azul
azul

G
G
G
D

G

G
G
G
G
G
G

G
G

G
G

R$ 13.500,00
R$ 16.!j00,OO
R$ 12.500,00
R$ 78.000,00
R$ 16.500,00
R$ 11.500,00
R$ 13.500,00
R$ 11.800,00
R$ 11.900,00
R$ 13.500,00
R$ 22.800,00
R$ 15.500,00

'. R$ 10.200,00
R$ 15.500,00
R$ 8.500,00
'R$ 8.900,00
R$ 35.000,00
R$ 5.800,00
R$ 6.200,00
R$ 45.000,00
R$ 3.800,00
R4 9.200,00

Financia

,.'

Av� Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

CORSASEDAN

ESCORT GlX, COMPLETO

GOL GIlI Cf AR, ALAR, TRAV.

KA Gl 1.0

CORSA SEDAN SUPER

CORSAWIND

'GOl SPECIAl + RODAS

MAREA WEEKEND ELX 2.0 20V

GOL MI 1.0, 4P

CORSA SUPER 4P

PALIO EDX, 4P

ESCORT HOBBY

GOL CU 1.6 + RODAS

GOLF GL COMPL (-AR)
CORSA Gl 1.4

CORSAWIND

ESCORT Gl + OH + TRIO

OMEGAGI$

MONZA 2.0, COMPLETO

GOL Cl 1.6

ECORT Gl

PRATA'

PRETO

VERMELHO

PRETO

VERDE

VERDE

VERMELHO

CINZA

BRANCO

VERDE

PRATA

CINZA

AZUL

AZUL

BRANCO

PRATA

VERMELHO

VERDE

VERDE

BRANCO

MARROM

2000

2000

2000

2000

1999

1999

1999

1999

1998

i997
1997

1995

1995

1995

1994

1994

1994

1993

1990

1989

1987

FIAT Tempra 96

Palio ED, 2p 97

Uno CSL, 4p, v.e, 93

GoI,4p 99vw

PassatAlemão, compl. + A�I. 95' Cinza

Gal MI 98 Branco

Saveiro

Logus CU
96

95

Santana Quantum 96

Go11.0 93

Gol 95

GM

Kombi envidraçada 93

Omega 93

Branco

Branco

Praia

Branco

Branca

Praia

GNV

Branco

Prata

Bege
Grafite

R$ 9.500,00
R$ 9.700,00
R$ 7.800,00
R$ 13.200,00
R$17.800,OO
R$10.500,OO
R$ 9.000,00
R$ 8.900,00
R$12.900,OO
R$ 6.800,00
R$ 7.500,00
R$ 7.200',00
R$12.500,OO

CheveUe 92 Cinza R$ 5.000,00

S-10,compl. 97 Cinza R$17.200,OO
FORD Verona GLX 96 Azul R$ 9.500,00

Del Rey '84 Ouro R$ 3.000,00
RENAULT Clio, -ar -'01 BordO R$16.500,OO

i"Av�Prefelto Waldêmilr Gtuba; 3747 :::. :.Jaraguá do Sul

370·21Ô�;:AGEN·QB·
'!lilllllfJIII'III�; :

GM

Vermelho
VW
Vermelho
Branco
Vermelho
Azul
Prata
FORD
Prata
FIAT
Branco
Preto

RENAULT

Clio RN 1.0 16v compl. Prata 01, G
, AV. PREFEITO WALDEMAR GRUalç38o!J - BAIRRO VIEI� " JARAGUÁ Dl) SUL",'

Palio EDX
Uno Mille EP

94 vermelho A

93 vermelho'D
91 branco G
90 verde G
83 amarelo D

01 vermelha G

97 branco G

ra Vende'Troca

Vermelho
Branco
Cinza
Prata

.

Branco
Dourado
Prata

Vectra GLS cornp.
VectraGl.S compl.
Corsa MPFI
Vectra GLS
Corsa Super MPFI
Omega GLS, cornpl., c/ teto
Chevette DL
Chevette DL
Monza

Cinza

Gol Special
. Gol Special
Gol 16v
Santana
Gol CL

Ka, v.e., T.e.

98
97
97
96
96
94
93
91
84

02
99
98
96
95

G
G
G
G
G

99 G

97
96

G
G

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça, ótimos

Parati
F-250
Twister
Celta
Gol.G111
corsawínd
Astra
Kadett

,

S-10gab.,
GDIMI

Ranger
Gol1.6 CU
Gol
Parati
Uno

Tipo
.

Tempra
ómega
Monza Gl.S
D-20 gabinada
BelinaGLX
F-l00

branca
03 prata
02 vermelha
01 prata
00 branco
99 branco
99 branco
97 cinza
97 prata
97 verde meto

97 branca
96 branco
96 branco
95 azul
95 bordo
95 branco
93 preto
93 grafite
92 cinza
89 bordô
89 bordo
89 branco

Rua Preso Epitádio P�ssoa, 117;0
4p,l.0, 16v, c/ opc.

c/ partida, 22 dono

16v, 2p, a.c,
2p
2.0 completo
cz opc.
cornpl., 6 cil., GNV
c/opc.
GNV

c/opc.
1.0, plus
Cl, 1.8, c/ opc.
4p, trio elétrico
compl,
compl,
GNV

compl.
compl.
álc., d.h., 1.6
carroceria madeira

Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar

Escort 1.6 _

.

Escort 1.8L
Escort CiL 1.8 a.q.

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

FIAT
Palio EX 1.0 í.t., d.t., a.c,
Uno Mille, limp. desemb.,
Palio Weekend 1.5, v.e., t.e., I.t
Uno Mille SX, 2p, í.t., d.t., a.q,
Uno Mille

Gol MI 1.0, 2p, cornpl.
Goll.0
Gol S, 1.8, álcool
Apollol.8
Fusca 1500

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Sedan 1.0, alarme, t.e., a.q., d.t.
$-10 Deluxe, compl.
S-10 2.0 GNV, travas, alarme
Kadett SL, 1.8, álcool, l.t., d.t., a.q.
Vectra GLS 2.0
Monza GLS 2.0, compl. -ar
Monza SLE 2.0
Corsa wínd, 4p, I.t., rí.t., a.q,
Corsa Wind

'.

Chevy 500
FORD

vw

99
91
97
97
94

99
94
85
91
83

99
00
98
97
92
97
95
88
99
99
89

98
88
93
92

branco
azul
verde
prata
vermelho

branco
azul mel.
bege
azul mel.
vermelho

branco
cinza

azul
vermelho "

cinza
azul mel.
verde met.
verde
branco
prata

chumbo
azul rnet.
cinza lu
azul mel.

R: Walter Mar uardt· 2166

Titan

YBR

Corsa Wind, 4p
Vectra Gl, compl., 2.0, gasolina
GDI MI 1.6, gas.
Pick-up corsa Gl

Escort hobby, gas,
Uno ElX, 4p, eletronic
GolCl

CBX 450, gasolina
Escort

Escort l 88, álcool
Monza SlE, 1.8, cornpl.
Voyage 1.6 gas.
Fusca 1300

Fusca 1300, gasolina

370-3113

, .

neqocms
neste espaço!

Gol, 2'p, comp.

Uno, EP 4p cornpl. (-ar)

Uno, EP, cornpl. -Ar, 2p

Kadett, 2p, com opc.

Logus cornpl.

Escort Hobby

Monza, rodas

Del Rey 2p. Gl

Chevette, rodas

Go11.6 alc.

Chevette 1.6 ale,

Fusca

97

96

96

95

94

94

93

89

88

86

84

83

01

00

99

98

97

96

94

94

91

89

88

88

87

82

78

73

verde

preta
branco

prata
vermelho
bordô
bordô

prata
prata
azul
cinza

verde

bege
cinza

brancO

bege

borde

azul

azul

brancO

prata

bordô

bordô

brancO

brancO

champagne
ch�mpagne
branco
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Ãrduíno
Veículos

372-0676
Escort L 1.6 Preto 91
Prêmio 1.5 Verde 91
Uno,1.0 Branco 97
Del Rey Grafite 87

Opala Diplomata 4p 'Bordô 91
Vectra GLS 2.0 4p Grafite 98
Uno 1.0 2p Bordo 96
Goll.6 Branco 96
Fiorino Furgão Branco 94
Gol Special Branco 02
Belina L 1.6 Cinza 87
Chevette Bege 79
CG 125 Titan Vermelha 97
CG 125 Titan Vermelha 98
CG 125 Titan Vermelha 98
CG 125 Titan KS Prata 01
CBX 200 Preta 01
Gaiola motor AP 1.8 Amarela
Uno 1.5R Vermelho 88
Yamaha YZ 125 Azul 97
Corsa 1.0 4p Prata 01

<:;011.0 Branco 94

371·4225

R$ 5.900,00
R$ 4.900,00
R$ 9.500,00
R$ 4.500,00
R$ ,9,900,00
R$ 19.000,00
R$ 7.900,00
R$ 10.500,00
R$ 7.500,00
R$ 12.500,00
R$ 3.900,00
R$ 1.800,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.800,00
R$ 3.400,00
R$ '4,900,00
R$ 4 . .000,00
R$ 5.500,00
R$ 6.900,00
R$ 14.000,00
R$ 7.500,00

311-0802 311-8281
Iveeo - Furgão Branco 99

Gol16V 4p 99 R$13.500,00 Honda Civie LX - cornpl. Prata 98CG
99 R$ 3.10Ó,00

GolMI 97 R$ 9.600,00 Kangoo 1.'6 - eompl. Cinza Dl

CorsaSuper 97 R$ 9.300,00 Clio RT - top de linha Branco Dl
0'20, compl. 94 R$ 25,500,00

Parati l.6 c/ a.c. / d.h .. Branco DlGol

F·l000
92 R$ 6.400,00
91 R$ 26.000,00 Gol Plus 16v Prata 02

Escort 88 R$ 4.500,00 Siena ELX - eompl. Branco Dl '

ESCOrt 87 R$ 4,000,00
Chevette 86 R$ 3.500,00

Uno EX - eompl. Prata 99

Uno
85 R$ 3.300,00 Corsa Sedan Miienium Cinza 02

Goll ,6, álCool 85 ,R$ 3,500,00 Celta c/ opc. Prata 02, FOrdll00
'

,

,
'

' O, vasculante 81 R$11,500,00
P1ck·upW'II 75 R$ 4,500,00 Corsa Sedan GLS l.6 Branco 97

: I ys, traçada, reduzida
Corcel I Fiesta c/ trio Azul 98

lxp. AnlônioCarlos Ferreira, 130 . Cenlro . Jguá do Sul

AUTOMOVE
Carros Nadonals e ImportO'"

Dakota cab, Simples, completa, ,equipada vermelha 00 D

Uno EX,Ap, verde 99 G

"Mercedes conversível 450', 6cil amarela 72 G

Vectra GLS cornpl. branco 98 GNV

Logus CLll.8 bordá 95 G

CorsaWind Super preto 95 G

Verona GLX 4p 'branco '94 G

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

Voyage CLll.8 prata 9,5 A

Unol.0 verde ' 94 G

Gol CL1.6 preto 94 G

Escort Hobby dourado 94 G

Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

Vectra GLS, cojnpl. Cinza 98 G,

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

Fone/Fax:

275-1132
Vectra CD 2.0, 1998, Cinza

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, freios
obs, teto solar, toca-fitas
CorsaWlnd 4p., 1999, Verde

Opcionais: limpador, desembaçador, ar quente
Gol CLl1.6 2p., 1996, Vermelha
Opcionais: desembaçador
Gol GLl1.8 2p., 1995, prata
Opcionais: limpador, cesernboçcçor. ar quente, rodas de liga
leye
Golf 1.6 4p., 2001, Bége
Opcionais: ar condicionado, direção'hidráulica, trio elétrico, rodas'
de liga leve

.

PassatTurbo 1.8, 2001,Alui
Opcionais: ar condicionado digital, direção hidráulica, trio

elétrico, alr bag duplo, rodas de liga leve, abs, CO
UnoMllleSX4p., 1997,azul
Opcionais: travas e vidros elétricos, 01 quente, limpador,
desemba odor
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(47)376�168a
375-1691

Rua Roberto Zeidel, 451
Corupá-SC

SANTACRUZ
Material de Construção

@
275·3727
R: Alberto Santos Drurnrnondt,
"2 171 - VIla lalau- Jguá do Sul

GADOTTI

I João Jonuério Ayroso, nO 341 I
lJoroguó Esquerdo- Jguó do Sul)

BD.
275-2234/275-2894

9136�2894

Única Loja:
Ihlll�JoIIC) PlanIOChed!:, Z10(J�
,'lia NO\'il (;mk� dí( OpólKihtlll'l)

JllruguÓMSul' &lnUi CuturÚUl-' t'Mlf!: (41) 21,5,3043

iLE{{.ii[Çg:�riiRR4!'kii�1i
RETROESCAVADE1RA, CAMINHÃO

BONATTI OFERECENDO IJT��
A melhor qualidade d'e vida ���:".:'!.�

Vila Lalau - JaragulÍ do SIJf

Bonatti Materiais de Construção,
ocupá merecido lugar de destaque
nestes 17 anos de trajetória. Uma das
vantagens da loja, é sua excelente

localização na Rua João Planincheck
nO 2100, próximo a ponte Vaillatti,
antes da Dpaschoal.
A Bonatti está de aniversário e por
isso está lançando a promoção de

tijolos6furosa R$lll,OOomilheiro,
cimento Pozosul a R$ 18,00 o saco,
além de Ter toda a linha completa de

madeiras, pisos, metais sanitários,
acabamentos, caixas d

'

água, janelas,
portas, britas, ferros para construção,

cimento, ferramentas, pregos, forros, lajes, materiais elétricos e hidráulicos, telhas, tijolos, cal, tintas,
areia, enfim,tudo que o consumidor precisa para reformar ou construir. Além desta farta quantidade de

produtos, a Bonatti oferece ainda 6 tipos de financiamento, entre estes, Caixa Econômica Federal em

60 meses ,cf Juros de 0,5 ao mês,
Cartão Construcar em 36 .meses,
Cartão Visa em 6 meses e Bradesco,
Credipar e AB Nem 24 meses.

Destacando que a lója oferece a

melhor e mais rápida entrega da
cidade dispondo de profissionais
preocupados com a segurança da
mercadoria.
E como não podia ser diferente, a

Bonatti Materiais de Construção,
preza pela qualidade do atendimento
oferecendo (ursos e palestras par�
lo d a equi p e de' p r o f i s s i o n a i s

preparando e capacitando para
melhor atender.

-

"Quem quer comprar barato não se bate, vai direto no Bonatii 11
t

" I.

. Unica loja na cidade - 9136..2894 .

8ua Walter lliJarquardf, 2270

'MalOrlals para Construção
•

ffllTagens 8 ferrameol3S
•

MalOrlal Ellllrlel

f···------··-------·------·····.,

IFRANZNERl
i Materiais de Construção I
I Materiais Elétricos I
I Hidráulicos - Ferragens . i .

TIjolos. Telhas. Cimento i
TInias e Vernizes

.

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

BONATTI
BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

310-4508
310-4991 1--216-2000 376·1597 i

376-0786 I
Rua Emílio Schulz, n? 40 jSão Luiz - Jara uá do Sul IRua Fe!lela". BIlIIO!l.l "'1116· Barra dI Ri. &8rrlRua 18S6DeDdoro Rlbelrri, 2193 • SI 02lua loberto lIomano. 491· CzernleWlcz '

273-1532
Rua Dorval Marcatto. 80 I
Loteamento Firenzi Bairro I
Chico de Paula - Jaraguâ do Sul I

.................................................................................".-_._�

Construindo o seu Sonho!

375·1183
Rua: )araguá, 50 . Centro

Corupá - se

,BA€A.&
'Mát��íal d�'ê()ri;t�ção LIda.

Fone: 376 ..0897
9975-0131

fluo PastorSchnetder; 832

275-3462
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CLASSI

SCHROEDER - vende-se, na Vila

Paralso, cf 3 qtos, sala, coz., banh.,

gar. R$28.000,00.
Aceita-se carro no

negócio. Tratar. 9957-7545.

(proprietário)

SCHROEDER - vende-se, 110m2, Ter'

de 562m2, R. Dom Pedro, 829, Rio

Hem, cf 3 qtos grandes, 2 sala�, cOZ.,
3qtoS peq. e demais dependências.
R$45.000,00. Tratar: 372-3922 ou

91224198. Creci 9238

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se, c/
2 pisos. R$25.000,00. Tratar: 276-

1018 ou 276-0605.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se, em

afl., toda murada, c/ 03 quartos e

demais dep. R$ 26.000,00. Tratar:

a 9997-2020. Creci7402

VfNDE-5E - ou troca-se 2 casas de

afl., 1 cf 142m2 e outra c/72m2, 2
pisos.R$65.000,00. Tratar: 371-4507.
(proprietário)

VENDE-SE - alv., na R. Ana Zaco.

R$35.000,00. Tratar: 370-7594.

VENDE-5E - c/177m2, 4 qtos, coz.,
sala, banh., lav., próx. ADV Aurora/
lritec. R$55.000,00. Tratar: 376-2506
ou 370-2200 cf Eliziane.

VENDE-5E - c/170m2, todo murado,
cf 3 qtos, sala, eoz., banh., lavand.,
ler. cf 325m2• Tratar: 276-0743 c/
João.

VILA LALAU - aluga-se pj. moças,
rapazes ou casal sem filhos, casa de
alv., cf 2 qtos, 1 banh., sala, eoz.,
gar. e demais dependências. Valor à
combinar. Tratar: 371-3132 ou 371-

6262.(proprietário)

VILA LALAU - aluga-se p/ moças,
rapazes ou casal sem filhos, casa de

_ afl., cf 4 qtos, 3 banh., sala, eoz.,
gar. li demais dependências. Valor à

combinar. Tratar: 371-3132 ou 371-
6262. (proprietário)

VILA LALAU - aluga-se p/ moças ou

rapazes, alv., e/4 qtos, 3 banh., sala,
eoz., garagem e dependências. Tratar:
371-3132 ou 37.H,262.

VILA LALAU - etuga-se.tp/ moças ou

rapazes, alv., c/ 3 qtos, 1 banheiro,
sala, eoz., garagem. Tratar: 371-3132
ou 37Hl262.

VILA LALAU - aluga-se, p/ moças ou

rapazes, alv., 4 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 Aeoab. R$27.000,00. Tratar:
275-1559. (proprietário)

ALUGA-5E - qto p/ moças. Tratar: 275-
3851 c/ Rose.

ALUGA-SE - quitinete, mobiliada.

,

Tratar: 37�3561.

ALUGA-SE - no Cond. Residencial

Concórdia, nas Águas Termais 'de
Piratuba. Tratar: 372-31'92.

ALUGA-5E- c/90m2, 2 dorm.e demais
dependências, no Loteamento Ouro
Verde. R$250,00. Tratar: 9957-7545.

CENTRO - vende-se, c/ 2/3 dorm.
Entrada + pare. direto. Tratar: 9957-
6889. (proprietário)

PRECISA-5E - de moças p/ dividir um
apto no-centro. Tratar: 275-2650.

PROCURA-5E - moças p/ dividir apto
no centro e que já possuam Ó imóvel.
Tratar: 371-7931.

PROCURA-SE - pessoas p/ dividir
aluguel, ao lado da rodoviária, no

residencial Bartel.: bloco 6, qpto 41 .Ó:

Tratar: 9902-.9915 c/ Daniel na parte
.da manhã.

PROCURA-5E - moça p/ dividir apto.
Tratar: 372-3474 ou 9127-7430 c/
Adriana.

PROCURA-5E - pessoas que tenham

apto p/ alugar, de preferência próximo
ao centro. Tratar: 370-8441 c/
Alexandre.

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

combinar. Tratar: 9133-3476. Creci
3476

VENDE-5E - no Ed. Royal Barg, c/ 3
dorm. sendo 1 suíte, sacada c/ chur.,
eoz. mob. Entrada + pare. em 50 meses

direto c/ proprietário. Tratar: 275-
3070. Creei 8950.

VENDE-5E - grande, no Edifieio Jaraguá,
ou troca-se por dois aptos pequenos
em áreá central. Tratar: 116976-9448.

VENDE-SE - no eoridomínio amizade c/
03 quartos. R$ 23.000,00 mais finane.
Tratar: 9997-2020. Creei7402

ÁGUA VERDE - vende-se, próx. Colégio
Ana Towe Nagel, excelente terreno c/
500m2, murado, c/ casa alv., 3 qtos, 2
banh., 'sala, copa, coz., eoz., lavand.,
gar., c/laje. R$45.000,00. Aceita-se

CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO

ADEMILAR
Com parcelas a partir. de R$ 199,44 você viabiliza
seu projeto de reforma, construção ou compra do
seu imóvel na cidade, praia ou campo.

Cartas de crédito de R$ 20.000,00 a R$ 120.000,00

Lqnces podem ser também embutidos ou com

FGTS (de acordo com norma do SFH)

Consulte-nos!
>I��"�E""",'-D'·�_:'O''l -�-"11I,II'S·",'",", ,�"" ·U·\'!

'.
\.. C·.,',

-

Empreendimentos
Imobiliários Ltda

Rua Epitácio Pessoa, 4 15 - ]araguá do Sul

311-8814

CORREIO DO POVO 17

troca por outra casa até R$25.000,00
nas proximidades. Tratar na R. dos

'. Escotelros. 114, próx, Posto Mareolla.·

(proprietário)

ÁGUA VERDE - vende-se, R. Paulo

Kraemer, 371, c/371m2, c/ escritura,
-Iocalalto. R$25.000,00. Tratar: 372-
3922 ou 9122-4198. Creei 9238

BAEPENDt - próx da rodoviária, c/
.

420m2, 12x35m. R$40.000,00(faeilita
se). Tratar: 372-3922 ou 9122-4198.
Creei 9238

BARRA DO SUL - vende-se, e/13,80
x 25,00, c/ meia água de 4x6, a 200m
da praia ..R$7.000,00 de entrada e

assumir prestaçõesde R$240,00.
Tratar: 371-7733 c/ Sandro.

(proprietário)

COMPRA-5E - na Barra ou Jaraguá
Esquerdo. 50% entrada + fncto. Tratar:
376-1084 c/ Anderson.

NOVA BRASíLlA-vende-se, c/496m2,
totalmente plano, rua asfaltada. Tratar:
275-3070. Creci 8950.'

-

PiÇARRAS -vende-se, c/405m2, próx.
Candeias. �8.000,00. Tratar: 372-
1395. (proprietário)

RIO MOLHA - vende-se, 40x50, próx.
a Gruta. R$7.obO,00:Tratar: 275-3735.

RIO MOLHA - vende-se, c/
969.480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se casa ou apto
no negócio. Tratar: 9112-5501.

(proprietário)

SANTA LUZIA - vende-se, centro, c/
água, luz, esgoto e escriturá, pronto
p/ construir. Tratar: 275-2335.

(proprietário)

SCHROEDER - vende-se, centro, frente
ao posto Mime, c/450m2• Ótimo preço.
Tratar: 370-2736 hor. comi.

(proprietário)

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

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se, el
425m2, c/ luz, água e telefone.
R$8.000,00. Aeeita-se carro no negócio.
,Tratar: 276-Ô605. (proprietário)

VENDE-5E - na Estrada Bananal, c/
500m2• R$6.500,00. Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 9909-0545.

VENDE-5E - c/350m2, localizado na

Vila Amizade, schroeqer r.

R$10.000,00. Aceita-se carro como

parte do negócio. Tratar: 374-5184 ou

no horário comi. no 370-1957 c/
Marilene.

VENDE-SE - c/ 18.000m2, cercado,
início da Bom Plant, c/ casa, alv., 9
eõmodos. Tratar: 375-0340.
(proprietário)

VENDE-5E - na R. Prefeito José Bauer,
ao lado da reer. da Caixa Económica,
c/420m2• Tratar: 9134-7639 ou 371-
9686 c/ Janice. (proprietário)

VENDE-SE - comercial, condomínio

I
CASAS

I• Casa de madeira com 65m2 na Rua Arthur

Breithaupt, loteamento Firérise . 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

Ncrloch, Ana Paula II. R$ 50.000,00
• Sobrado d� alvenaria com 180m2 na Rua José

Norloch, 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 Barro, perto do
;"ercado Ouro Verde. R$ 25.000,00

I
I

I
TERRENO,

• Lotes no Loteamento Firense I. R$ 18.000,00
• Lotes no loteamento Campossampiero II, c/900m2.
R$ 45.000,00
• Lotes no loteamento Campossampiero I, c/420m2•
R$ 25.000,00
• Lote. na Rua Waldemiro Schmidt, com 600m2• R$
28,OOQ,00

I
I ICONDOMíNIO FECHADO

• Lotes a partir de 790m2

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. Dedoro, 1179

iir371-1136
centro, c/ 3.900m2, totalmente
aproveitáveis. Tratar: 275-3070. Creei
8950_

VILA RAU - vende-se, de esquina, c/
425m2, terreno plano, c/ escritura, livre
de enchente. R$22.000,00. Tratar:
9997-2020. Creei 7402

VILA LALAU - vende-se, c/640m2,
escriturado, c/ meia água nos fundos.

R$55.000,00. Tratar: 370-1787.

(proprietário) .

VILA LENZI - vende-se, e/l.940m2,
R. Lourenço Kantzler. R$140.000,00
negociáveis. Tratar: 371-5512.

(proprietário)

BESTA - vende-se, Kia, 98, cf linha
completa. R$20.000,00 + 33 parcelas.
Tratar: 370-7774 ou 9975-7700.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REF 123 - Vi/o Novo - Terreno com órea de
6.991 m2 - RS195.000.00

Cama casal Rubin - Madeira Maciça

REF 134 - Vi/o Lenzi - Casa em alvenaria com 03

dormitórios, contendo órea de 100m2. Terreno com

375m2. R$60.000.00

I'

REF 160 - Vi/o Lenzi
_

Casa contendo 1 06m2.Terreno
com órea de 369m2/RS67.000.00

REF 51 - Aguo Verde - BR 280 - Lado do Chopp Club
- Terreno com órea de 5.835m2, fazendo frente poro a

8R 89mts.

CLASSI

REF 137 - Vi/o Lenzi-Casa com 220m2 em órea construída,
contendo Ol suite + 02 dormitórios, dep. empregado, garagem
para 02 carros. RS95.000,00(negocióvel)

REF 97 - Vi/o L%u - Terreno com órea de 421 m2.

RS38.000,00

REF 136 ,- São Luis - Terreno com ótima localização
para comércio, contendo órea de 5.372m2.

Roupeiro Moval 32505 6 portas 4 gavetas

REF 101 - Vi/o Lenzi - Casa com 03 dorm, salão de
festas. Terreno com área de l.300m2RS85.000,00

REF 125 - Czerniewicz- Terreno com órea de 705m2
. RSBO.OOO.OO

REF 149.- Boependi - Casa com 80m2, cantenM
dorm, sala coz, bwc. Terreno com área OI
513m2.RS60.000.00

REF 140 - Schroeder - Chócara com 16.000m2. Contendo uma residencia com suite + 02 dorm.
R$90.000.00

Fogão Luna Dako 4 bocas

Beliche Apollo

Guaramirim - Rua 28 de Agosto, 1321 - Centro - Tel: 373-'5112
Massaranduba - Rua 11 de Novembro, 26R1 - Centro - Tel: 379-1751
Slumenau - Rua Henrique Conrad, si 02 - em frente ao SESC - Tel: 378-1975

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CUO - vende·se, Hatch, 00, 1.6 RT,

prata, alrbag duplo; d.h., a.c., CD

onginal, controle satélite de som, t.e.

5p, trava pi crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-8928.

COMPRA-SE - carro financiado, que
lenha até R$4.000,00 pago. Tratar:

371.3040 cl Luciano.

L.200-vende·se, cabine dupla, 95,
ac. 4�4, R$ 30,000,00. Aceita-se

carro de menor valor no negócio,
Tratar: (47) 9102·0009 cl Santiago,

,

SUZUKI-vende·se, 93, conversível,
R$lQ,50Q,00, Aceita-se troca por

Ómega ou Vectra de maior valor,

Tratar: 370-6041 cl Paulo,

TOYOTA-vende-se, corolla, 95, compl.
Ou troca-se por carro de menor valor.

Tratar: 275-0585 ou 9903-1864,

RIO MOLHA - vende-se, próx. Igreja a

6km do centro, acesso todo asfaltado.
Mini paraíso, cl toda infra-estrutura,
área cl 20.000m2, cl terreno pronto
.pI construir. Local tipo condomínio rural

somente pI residências ou lazer.

R$55,000,00, Aceito contra proposta
pI pgto à vista ou carro de menor

valor como parte do pgto. Tratar: 370·
8563, (proprietário)

VENDE-SE - na Estrada Bananal, cl
casa de 100m2, R$35.000,00. Tratar:
9909-D545,

CORREIO DO POVO 19

empregos
AUTÔNOMOS - procur a-se para
desenvolvimento de negócios no Brasil
e exterior. Tratar: 9955·9782

,CONSÔRCIO UNIÃO - precisa-se de

vendedores externos com experiência
na área de consórcios, salário fixo +

comissão, Tratar: 371-8153,

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇ�O

DEJARAGUA?

ROY�

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro ,

da Fonsec2s972- CentroFONE: (4.1)275-3070

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metrogens)'

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTRuSeL U
"Inovando Conceitos de Vida' �.

TELE-MARKETING - precisa-se cj
experiência na área de consórcio, cl
telefone em oasa (trabalho domiciliar),
salário fixo + comissão, Tratar: 371-
8153 - Consórcio União.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como aux.

de cozinha, diarista e mensalista,
Tratar: 373-6293.

OFEREÇGME - pI trabalhar como dama
de compania, cursando técnico em

enterrnagern. cl experiência e

referência, Tratar: 372-1325 cl Sónia.

OFEREÇGME- p/ trabalhar como aux, OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

de cozinha, Tratar: 373-6293, enfermeiro. Tratar: 274-8010 ramal24

Empr�sa de Jaragua
contrata Programador

Delphi

Experiência mínima de
umano

EnviarCurriculum para
vagaprog@uol.com.br

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS,
SENAC2003

c/Hilter. estahnpador, cl experiência,
ajudante' de motorista ou auxiliar

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como de pedreiro. Tratar: 373-3787 ou

babá. Tratar: 273-1570. 9993-1751.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

babá, meio p-eríodo. ']:fatar: 371-0685,

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

OFEREÇO�ME.- pI trabalhar como
dobradeira, revisora, cl experiência,
babá ou diarista. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cl Noeli.

'veículos
C-10 - vende-se, pick-up, diesel, todo
modificado pI 0-10, ótimo estado,

R$8.500,00. Tratar: 376-1854,

CARAVAN - vende-se, comodóro,
cinza. Valor à combinar, Tratar: 273-
1048 cl Dna. Alvina.

CELTA - vende-se, prata, 03,
garantia, cornpl., cl ar, Tratar: 9973-
8955.

CORSA - vende-se, GL, 1.4, 95, 2p,
compl., a.c., vinho. R$10.500,00 ou

financio, Aceita-se troca por carro até,
R$6,000,OO. Tratar: 370-1225.

CORSA - vende-se, sedan, 01,
26.000km. R$16,800,00, Aceita-se
carro de menor valor, Tratar: 371-0036.

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr., rodas,
alarme, película e som, Tratar: 9�17�
3464.

CHE;VETTE - vende-se, 87, SIE.

R$1.900,00. Aceita-se moto no

negócio. Tratar: 370-9796 cl Carlos,

CORSA - vende-se, bordô, 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 cl Alex.

CORSA - vende-se, wagon, 16v, 01,
23,000km comp, + a.c, R$ 18,300,00,
Tratar: 9953-5541 (12:00 ou após
17:30)

KADETT - vende-se, EFI, 92. Aceita-se
carro de maior valor, já financiado.
R$6,500,00 à vista. Tratar: 370-2146
cy Odézío.

5-10 - vende-se, de luxe, 96, gas /
GNV. R$18,500,00. Tratar: 9112-5501
'cl Rogério.

5-10 - vende-se, cabine dupla, cinza,
compl., motor 2.8 turbo, capota
marítima, Sto Antonio, protetor de

caçamba. R$ 55,000,00. Tratar: 9133-
9027

SENAI
�372-9500 JARAGUA DO SUL

�8alf*- ''',_

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

FIQUE POR DENTRO!!
I INSCRiÇÕES ABERTAS I
L .J

Agenda de Cursos

CURSOS PRÉ-REQUISITO PERíODO HORÁRIO VALOR o Inscrições Critérios
até! Valor Seleção

Carteira Nacional
de habilitação B, 8hàs12edas

C; D ou E, Ter 21 18/10 à 13h às 17h 1 + 1 16/10/03 Teste
MOPP-40h

anos completos e 01/11/03.
" sábados e R$ 65,00 R$ 20,00 17/10/03

saber ler e domingos
interoretar texto

Curso Superior 18h15min às
de Tecnologia Ensino médio Fevereiro! '22h15min -----

24/11 à
Vestibular

em Processos 05/12/2003
de Produção completo 2004 40 vagas 21/12/03

R$ 50,00
Mecânica 2' à 6"

Obs.: O SENAI/Jaragu� do Sul reserva-se o direito de transferir ou cancelar o curso, caso n-o atingir o m'nimo de participantes,
• Valor reajustado conforme 'ndice nacional de pré-os ao consumidor-INPC.
o.

curso em processo de aprova-o pelo Conselho Estadual de Educao,o,

Rua Isidoro Pedri, 263
Rio Molha - Jaraguá do sul/se
Site: www.sc.senaLbr

,

email: jaragua@senai-sc.ind.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



20 CORREIO DO POVO CLASSI

Sua grande chance de fazer os melhores cursos prOfissionalizant�s do Brasil
, e ser encaminhado ao mercado do trabalho. CORRA, A HORA E ESSA!

Venha conferir a Promoção no Shopping
Breíthaupt - 2° Piso com atendimento
personalizado.
,

Ultima Semana!
Rua Exp. Cb. Harry Hadlich, 35· Centro Telefones: 372-3575/372-1299

Pesquisa de sallsfaçã'o
QUATRO RODAS

Dlcave ITAJAf
348·8460

BLUMENAU
322·8800

JOINVILLE
435· 3700

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia

. Temos todos modelos de

, carretinhas para motos e jet ski

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

JARAGuA DO SUL
370-6006

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobrea disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária Renault para sua região.

CB-450DX Cinza 1988

Falcon Azul
'

2000

CBX 200 Strada Roxa

."Pflf:jli
Titan ES Verde

Titan KS Verde 2002

-----1IdII
Titan KS Prata 2001

Titan KS

.....
Verde

B!Ii·
2000

Titan Cinza 1997

Titan

_'
Today

Cinza 1995
....�

Prata 1990

�J!6
CG 125 Azul 1986

CG 125 Vermelha

ML 125 Prata

Dream
BIll
Sahara

SCÉNICALlzÉ E

CLlO AuTHENTlqUE 1.0 t6V

Melhor•• CoO)pra. 2003
em SUIS Categoria.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



uO - vende-se, estendida, branca,

96,compl., c/bancos de couro, GNV_

RI22,OOO;OO, Tratar:p131-6243 c/
Gilson,

VECTRA - vende-se, 94, GLS, compl.

R$l1,OOO,OO, Não aceito carro, Tratar:

9975-8433,

VECTRA - vende-se, GLS, 98, prata,

compl., cf ar digital, freio a disco nas

4rodas, Tratar: 9993-2048,

VECTRA - vende-se, 97, GLS, série

especial, air bsg, GNV, R$ 23,000,00.
Tratar: 9133-9027.

VECTRA - vende-se ou troca-se, G L,
98 GNV, cornpl., revisado, suspensão,

pn;us;bateria novos. Doc. 03 paga.
R$19,000,OO. Tratar: 9994-9796.

ELBA - vende-se, 90, gas., 1.6,

SOmente de particular. Aceita-se troca

por carro de maior valor. Tratar: 370-

9201.

RORINO - vende-se, furgão, bco, 95.
Tratar: 371-6642 ou 275-3090.

RORINO - vende-se, plck-up, 1.5,
perteito estado. R$9.700,OO. Tratar:
376-1772 cf Nei.

RORINO - vende-se, 97, financiado.
Tratar: 273-6246.

RORINO - vende-se, 97. Tratar:_370-
4509.

PALlO-vende-se, EOX, 98, 4p, vidro e

tr. Elétr., som, rodas esport., limp. e
des, traseiro. R$11.200,OO. Tratar:

276-0793.

PALIO - vende-se, 97, 4p, verm., vidro
e tr. elétr. R$8.000,OO + 15x R$262,OO.
Tratar: 376-2470.

PALIO - vende-se, EL, 1.5, 4p, 97,
cornpl., menos ai e direção, 'IPVA 03

pago. R$11.000,OO. Tratar: 371-0508
ou 9117-0666 cf Oanielle ou Anderson.

TEMPRA-vende-se,16v, compl., 4p,
95. r$6.500,OO + 22x R$267 ,00. Tratar:
376-3684 ou 9135-0394 c/ Moisés.

TIPO - vende-se, 1.6, cornpl., 4p,
bco, 95. R$8.400,OO. Aceita-se troca.
Tratar: 376-1772 c/ Nei.

BELlNA-vende-se, LOO, 80, 1.6, COI.
R$1.700,OO. Tratar: 9909-0545.

BELlNA - vende-se, 86, excelente

estado. Tratar: 9134-1787.

C,OURIER - vende-se, 98, 1.4, azul.

Aceita-se troca.,Tratar:.9905-9300 c/
Odir.

'

ESCORT -vende-se, 86, estofamento

novo, ótimo estado, placa final 9

licenciada. Aceita-se troca por pick-up
até ano 90. Tratar: 9905-9595;

ESCORT - vende-se, 90, 1.6, L.

R$6.000,OO. Aceita-se troca por gol ou
corsa. Tratar: 9905-3900 ou 376-1772

c/ Marcos.

ESCORT - vende-se, 88, orig., vermo
R$6.00,OO. Tratar: 273-0779.

CORREIO DO POVO 21

88, álcool. Tratar: 276-0397 ou 9103-

5991.

F-1000 - vende-se, 90, impecável,
prata. R$21.000,OO. Tratar: 273-1001

c/Odir.

PAMPA-vende-se, 93. R$6.700,OO.
Tratar: 9134-1787.

VERONA - vende-se, LX .. 1.6, gas.,
92, c/ roda esportivas 15, ótimo

estado. Tratar: 276-0397 ou 9103-5991.

VERONA - vende-se, LX, 92, álcool.
R$6.300,OO. Tratar: 370-8486.

GOL - vende-se, 94, 1.8, CL, álcool,
rodas esp., limp. e des. traseiro.

R$7.500,OO. Tratar: 276-1395.

ESCORT - vende-se, XR3, 86, 1.6, GOL - vende-se, 94, 1.8, CL, álcool,
álcool. R$3.200,OO + 6xR$188,OO. Ou f rodas esp., limp. e des. traseiro.

troca-se por moto. Tratar: 9953-3061. R$7.500,OO. Tratar: 276-1395.

ESCORT - vende-se ou troca-se, 1.6, GOL - vende-se, special, bco, 01/01,

IPVA 03 pago. R$12.500,OO. Aceita-se
troca. Tratar: 370-4810.

GOL - vende-se, 1000, 96, modelo

antigo(quadrado), verde perolizado,
super inteiro. Tratar: 275-3271 ou 9961-

3590.

GOlF - vende-se, GL, 1.8, 96, entrada
+ fncto. Tratar: 370-8640.

VOYAGE'-vende-se, 85, ótimo estado.
Aceita-se troca por moto. Tratar: 276-

1007.

BESTA - vende-se, Kia, 98, c/ linha
completa. R$20.000,OO + 33 parcelas.
Tratar: 370-7774 ou 9975-7700.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6 RT,
prata, alrbag duplo, d.h., a.c., CD

original, controle satélite de som, t.e.

5p, trava p/ crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-8928.

COMPRA-SE - carro financiado, que

SOM

Tel: 371-7212
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lélau

l)ispoOlOS de créd1tos até RS 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
Monza 4p
Versailles 2p
Escort XR3
Golf GTI
Uno Mille 4p
Gol CL 1.6

.

Gol CL 1.6
Monza 2p
Kombi Furgão
Jeep JPX diesel
Monza 4p
Parati 1.6
Escort 1.6
Escort 1.6
Corsa 2p_

Fone: (47)
370-8622

(X) Corsi:l2p\ 97
ss Corsa 2p 99
91 Vectra CD 97
93 Vectra GLS ss
94 ' Ford Ka ss
ss Ford Ka (X)
92 5-10 cabo Dupla ss
89 Godge Dakota 99
94 CG125 92
96

CG125 01
87

Kawasaki ZX-9 96
88, Slazer DLX ss
00
00

Palio 4p 97

ss Clio 1.0 4p 01

92 Sesta GS 01

87 Santana 4p 96

87 Vectra CD 94

ss Courier 1.3 ss

ss Escort 1.8 97

tenha até R$4.000,00 pago. Tratar:
371:3040 cl Luciano.

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.

SUZUKI - vende-se, 93, conversível.
R$10.500,OO. Aceita-se troca por
Ômega ou Vectra de maior valor. Tratar:
370-6041 el Paulo.

TOVOTA - vende-se, corolla, 95, eompl.
. Ou troca-se por carro de menor valor.

Tratar: 275-0585 ou 9903-1864.

AGRALE-vende-se; 70000,94, MWM,
freio e direção. R$24.000,00. Tratar:
9111-7416.

1113 - compra-se, de preferência
financiado. Tratar: 372-0108.

0-60 - vende-se, caçamba, vaseulante,
81, ótimo estado. R$10.800,00. Tratar:
275-5315.

1'-350 - vende-sé, 69, motor 608, caro
de madeira, ótimo estado. Aceita-se
cerro de menor valor no negócio.
Tratar: 372-0391.

F-4000 - vende-se, 82, MWM,
carroceria, em bom estado.

R$17.800,00. Tratar: 9909-
0545.

c

F-4000 - vende-se, 82, direção,
carroceria graneleira, 1º dono, ótima.
Tratar: 9979-1437.

�----------------

ICom. de Peças Antonio'
i :

SÁBADO, 20 de setembro de 20t �

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM 'MAIS
DE 1.5 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (41.) 334-5729 d··Ive·rs····0.···.······.···5······.

.

.... .....
"

..

'

..
' I

. , ,

BICICLETA - vende-se, 18 marchas,
bom estado. R$100,OO. Tratar: 371- - CADEIRINHA - vende-se, de carro�1 C.E
5354. bebê, importado, marca Casco, ótlm: VII

'estado. Tratar: 371-4921 cf. Marile� ::

APARELHO GINÁSTICA - compra-se,
abdominal. Pago até R$20,00. Tratar:
370-6360 el Júnior.

ASPIRADOR' DE PÓ - vende-se,
pequeno. Tratar: 273-6246.

BAR - vende-se, el jogos, inclusive
cl cancha de bocha e clientela
formada. Vila Nova. Tratar: 370-0548

el Amauri.

BICICLETA-vende-se, marcha, verm.,
bom estado. R$90,00. Tratar: 376-
3639.

CAÇAMBA - vende-se, .cornpl., el
pistão e mangueiras, pronta pI
instalar, el 6m3, 87, Tastre. Tratar:
275-0464 ou 9909-9936 el Anderson

Quartas-feiras - Peixe Frito
Sextas-fel ras - costela assada,

feijoada e dóbradinha
.

1·,,"""II!II,m!l!,'''''dMiIIII;''I'''d!'l 3 7 1-'2646

ou Osmar.

CACHORRO - vende-se, rotweill�
adulto. R$50,00. Tratar: 275·29490
Fábio após 18:00.

'

.

CACHORRO - vende-se, pastt
. alemão, filhote, ej 50 dias, vacinados
Tratar: 370-8640.

CACHORRO - vende-se, filhotes D�.
Alemão. Tratar: 376-3896.

o

CAPACETE - vende-se, 2, EBF, U! ti
verde e um azul, um aberto cj vlseirl
e um fechado, novos. R$100,OO. Trat!'. cf

_37_1_4_1_91_· .CI
CARRINHO - vende-se, de bebe.

VI

Tratar: 273-6246.

o VERÃO ESTÁ

CHEGANDO. ENTRE EM

FORMA. SEMo FOME E COM

MUITA SAÚDE.

AVALIAÇÃO GRÁTIS.

MARQUE SEU HORÁRIO.

LIGUE: 275-3122 ou

9955-9782

, Fone: 370-2764
!Cel.: 9104-2070/9957-6099:
! .

-

;
;

l���.. ��.�.��.��.�.� .. ��.� .. q�.�y.�.�.! ... ��.�.�.�I:

MB 608 - vende-se, 84, baú, ótima.
Tratar: 9979-1437.

BIZ - vende-se. Honda, 02,
verm., cl part., cl 7.000km, el 3
meses de garantia. Tratar: 9135-
7729.

BIZ - vende-se, 00, super nova,

cornpl., cl partida elétrica. R$ 3.200,00.
Tratar: 371-9375.

CBR - vende-se, 90, vermo e branca,
ótimo estado. R$6.800,00. Aceita-se
troca por Titan 00103. Tratar: 9134-
7639.

CG - vende-se, Titan, 99/99. Tratar:
376-1481 ou 376-1496.

CG - vende-se, 96. R$2.500,00. Aceita
se troca por carro de mesmo valor.

Tratar: :372-0391.
.

CG - vende-se, 1'25, oi, azul.

R$4.000,00. Tratar: 374-2145.'

COMPRA-SE - Titan, Today ou Siz.
Tratar: 9602-4776.

COMPRA-SE - moto, do ano 80 à 01.
Tratar: 9602-4776.

X�R - vende-se, 01, 125 eil., parto
etétrtca, ótimo estado. Tratar: 9977-

3796.

XT 225 - vende-se, 98, pronta pI
trilha. Tratar: 371-:3818 ou 9909-0845

após 14:30.

VENDE-SE - CG Titan, ES, 00, el
partida e freio a disco. R$3.800,00.
Henda Strada 200, 97. R$4.000,OO
e CS 500 98. R$6.5·00,00 +

consórcio. Aceita-se carro acima do

ano 95. Tratar: 9905-3900 el
Marcos.

RADIO - vende-se, CD, pI carro,
el 6 meses de gara·ntia.
R$350,OO. Tratar: 376-2743.

VENDE-SE - kit a gas pio carro,

carburado, el cilindro de 7,5. Ou
troca-se por moto. Tratar: 376-
3990 ou 049 9988-0304 el
Carlinhos.

VOLANTE - vende-se, Momo, c!
cubo. R$350,00. Tratar: .275-
2768.

COMPRA - VENDA - TROCA' FINANCIA - CONSÓRCIO

ii 370-5999

TABELA DE USADOS

Consórcio
iRegata
��te a meM,o.�

PEÇAS ACESSÓRIOS • OfiCINA

ir 370-9995

LAQUILANIX. . 99/00 VERMELHA
_ •• __ • ...;...,__ ••____ ••• __ .... _ •• _H •• H.______ •__ ---_.----_ ..._ .... --_ .... __ ._ ....._ .........__ ... _._--_...

SUNDOWN PALIO 50 96/97 PRATA \

C-tOO B12 99/99 VERMELHA
C-IOOBIZ 01101 PRETA
T 105 CRYPTON

.

01/01 VERMELHA
WEBSUNDOWN 03/03 VERMELHA
CG 125TITANKS OI/OI PRATA
CO 125 TITAN IÇS 01101 PRATA
CO 125 TITAN KS 02/02 VERMELHA
CO 125TITAN KS 02/02 PRATA
CO 125 TITAN ES 03/03 PRATA

. YBRE 01/01 AZUL
YBRK 02/02 PRETA

XTZ l25E 03/03 VERMELHA
CBX 250 TWISTER 02/02 AZUL
TEmERE 600 92/92 BRANCA
NX 350 SÀRARA 98/98 VERDE'

Visite uma de nossas lojos, preencha o'

cupom e concorra à 02 Bicicletos Infanti-1!

Sorteio ao vivopetaSTUDIO FM (Cavalo Veio)
NO DIA 11/10/2003

Av.: Prefeito'Waldemar Grubba, 3.449
Rua: João Januário Ayroso,' 65

BICICLETAS
MOTOS

CONSÓRCIO'

Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 ..

,
sem fechar para o almOÇO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSI
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)�. .

• Dica.e Promoção
da semana

, Cuidado com o acesso a. sua restdência
e empresa, pois nesta hora que a

maioria das pessoas são rendidas

t DIFICULTE AÇÃO DE PESSOAS

, MAL INTENCIONADAS
.

-

CElULAR � vende-se, Nokia 3280, . CHAPA - vende-se, BG 82, Tedesco,
I�I Vivo, cartão, semi-novo, garantia. semi-nova. Valor de mercado R$193,OO,
Im�

R$120,OO. Aceita-se proposta. Tratar: R$100,00. Tratar: 372-1566 cf Ana
m�

3J�5859cf Jonas das 08:00 às 13:30. Lúcia.

275-2848.

COMPRA.sE � buffet, cf 6 bandejas.
Tratar; 376-1699.

U! CELULAR � vende-se, ericsson T18-D
ell)

c/nota fiscal. Tratar: 370-5219.III
-----------------

CONSÓRCIO � vende-se, de carro,
moto e imóvel. Tratar: 9113-2095 cf
Silvano.

COMPRA.sE - eqpto pf lanchonete,
inclusive mesas e cadeiras, em bom
estado. Paga-se à vista. TrataI': 370-
0863,CELULAR � vende-se, Motorolla

� V8160,Vivo, excelente estado, c/ nota
e.

n�alecaixa. R$300,OO. Tratar: 9963-
9598cj Germano.

FORNO ELÉTRICO - vende-se, Rscher.
R$ 150,00. Tratar: 371-1970.COMPRA-SE - garrafa de oxigênio,

pequena. Tratar: 371-6262.

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293, s/6.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366_

CELULAR�cbmpra-se, pré-pago. Valor
ai! R$120,OO. Tratar: 273-6014 cf
Maroelia.

COMPUTADOR - vende-se, cf
impressora e scaner. R$1.200,OO.
Tratar: 376-3062 cf Elaine.

CELULAR.� vende-se, Gradiente ..

RI180,OO. Tratar: 9994-4057.
COMPUTADOR - vende-se, AMD
1.2MHZ, kit mult., gravador cd, monitor
15, HD sogo, impressora HP Deskjet
656. R$1.800,OO, Tratar: 370-2200 cf
Eliziane ou 372-9067 cf Cristiano.

COMPUTADOR - vende-se, ci scaner
e impressora, semi-novo, e 1 marajó,
81, prata. Tudo porR$3.200,00. Tratai:

CELULAR � vende-se, Nokia 5125 cf
2ca[egadores. R$150,OO. Tratar: 371-
�JO.

CENTRiFUGA � vende-se, duas, Arno.
Iralar: 273-13246. '

r-- .. "_: �
"

"'1

"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 fUrOSlfabrlçação próp;la) ..... � ...... R$ 119,00
Balcão WC com pia e espelhelra.i., R$ 156,00
Pisos deprlmeira : R$ 7,90
Tinta PVA 181t R$ 38,25
Cimento 50kg RS 17,50
Chuveiro Thermo System ! RS 57,60

FINANCIAMOS EM ATÉ 24 VEZES.

lelevendas: 376-2929.Estamos esperandopor você!!!!
Ru _

Venha nos visitar e conhecer nossas Instalações.
�J�ao Planincheck, nQ 1832 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - se ,

-�"""� � � _ ':._..•...._.' _ .. _-_. __ . __ ._- _ __ _ : .. _ __ . .._ -.-._.- __ __ _-_ __ .. _ .. __ _ _.

i
--'I

I

I
!
l
\

-1

CORREIO DO POVO 23

Motorol.8 V120T
�", 'Nókia 1220

No Pronto T

R$ 299,00
ou
1+4 de R$59,80

Menu 100*

1+4de R$19,80
.

A vista R$

çÃO
Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no
plano Pronto e

3 meses de

garantia por:

Q
"
...

E
::I
..
"

�
8
E
8
.,
..
'o

R$S' 99,00 f
<U.
e.

r.. �
.. z-

I
I
I

i
·1

I
I

I

371-1655 275-0452

I
! .

!

Preto Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
I

!
. *. A.Ulflld.

0. CVarejo
.

AqUA 'Agua Mincrui

')IA
. Bebedouros

"Suportes

----�G�MINEML

G
Tele Entrega

HOI'jidt) ;'\I,:n�lim(�.n{o: S{rh. das 91l:j.. Ú.\< 13h,,-,.
Seg . .3. Scx, das Sh.'i' às 12h.H das Hhs às l âhs.

Rua Jorge Czerniewicz, 400

�--------------

_._-.----,
Aulas Particulares i

F".·SICA· E
I

1"
QUíMICA !

Preparação pI o vestibular

I TRADUÇÃO DE ALEMÃO I
I Tratar: 371·2735 ou I
1 .. �,��E�ª�ª �LC?����.� 1

Fone/fax: (47) 3721961
99793025

Rua Fritz Bartel, 143 - Ed. Dona Ernrna

Baependi .. Jaraçuá do Sul -. se

steffens@netuno.com.br

A,t:e�.i. de
Cos1:ura.

Rua Francisco Vegini, 235
Czerniewicz (Próx. à Humana Rh)

CLASSI

IA DE SERVI

371-1063

r············_··········
.... •···· ..

····································································1

! Eletrônica I

I]ulinhol; . 1
Assistência Técnica: TV, Som, Vídeo,
Venda de Som Automotívo, Cabos,
Acessórios e Som Profissional.

'DISK CONSERTOI
l ..ª'.1.��.�.�.�.�, ... �;;��.;.����;@.;;��.�f��.1

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276-3429 . Anuncie aqui!!!
9975-5659 371·1919

iliclielo.I .

TONIRI
11 FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS 1

- MATERIAIS DE CONSUMO i
I - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

'

I. . i

1276·34171
!.IlI;a.�.. d.e.llll�D,.�.�:VI�.N�.�.laI!f!U*d•.SlII:�.j

R: Exp. Gumercindo da Silva, 616
• Centro - Jaraguá do Sul· se

Anuncie aqui!!!
-371·1919Anuncie aqui!!!

371·1919

!----------�--�---�:-,�-�
: AnunCie aqul ••• 1
I 371·1919 f
.

I

1. o •• .J

r·······
� _............

�

i Anuncie aqui!!![ .

371·1919
1... , ..r

(47) 374�,
9991-8567

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

{\la Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schroeder - SC

r-·····-················-··--···--·····---······-···-·····-···--·�-··-l
I Produto: . I

, . I
I I
i

lO'PO'b� " ;f.{O'n�1 .

_�_� �__� , ,_ ... _,__ ._

i !
' �

I Venha Conhecer a I Anuncie aqui!!!
I

IModa que é um Doce] 371.1919

I Preços especiais I
I de inauguraçãol
I I
I Modinha I
I 01 16

Moda Adulto,
I
Iam. a

I
I Fone: 371-5810 i
'i Rua CeI. Procópio Gomes, 1263 I
...... _ _._ _ .. _ _._ _ ...•...... _ _ .. __ _ _ _ .. __ .. ",._._,

[-------------------�---c-l
I I -

I .

IA • nn
l

I nuncle aquI ••• I
I

.

371·1919 I
I II I

L . J

; "1

i Anuncie aqui!!�
I. 371·1919 i

............................... ...1

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

SÁBADO, 20 de setembro de 20�) ,

.

Sj

Anuncie aqui!!! �
371·1919 �l

, _ �.�
�
N

..
�

Anuncie aqui!!! �
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

PFl VIDRAÇARIA
Ll� Arte VidroS
Vidros. Espelhos, Bísotê, Lapidação e polil1lent�

[areamento, Plotter de Recorte, Acessórios
..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO 25

,

. SupermercadD

Kazmierski

Rua José Teodoro Ribeiro, 3195 -Ilha da Figueira· Jaraguá do Sul- Ter: 370-4757
III
'" fREEZER - vende-se, Consul, 410L. 376-1750 ou 9979-0120 cl Laércio,

R$400,OO, Tratar: '372-1566 cl Ana
Lúcia,

'

JOGO DE COPA - vende-se, um conjunto
em madeira maciça, Tratar: 9955-9782

(hor. comI.) intalaçâo.Garantia de 1 Ano. R$
2.699,00 à vista. Tratar com Diógenes
Forrnigarl, 9132-4310 (após as 18:00)
ou e-mail: diogenes@netuno.com.br

MÁQUINA - compra-se, mesa pI
revisão e estante pI fio. Tratar: 371-
3830.

OURO - compro, qualquer peça,
arrebentada, quebrada. Pago a vista.
Vou até você. Tratar: 9979-0605.

MÁQUINA';_ compra-se, catraca base

cilíndrica, 4 agulhas. Trãtar: 371-3830.

MESA - vende-se, cl 4 cadeiras, de
fórmica, em ótimo estado. R$ 80,00.
Tratar: 9987-1004.

PIERCING - vende-se', pI umbigo.
R$40,00. Tratar: 370-9340.

PROCURA-SE - pessoal pI montar
banda de Punk Rock e Hard Core.
Tratar: 370-5219..

MICROONDAS - vende-se, 32L, LG,
compl. Tratar: 9117-1829.

MÓVEIS - vende-se ou troca-se,'móveis
novos de loja (balcão, casulo s ,

manequins). Tratar: 370-3561..

RELÓGIO - vence-se, ponto manual.

R$100,00. Tratar: 370-8615.

RODAS - vende-se, 16, momo, mód.
Extreme. R$1.600,00. Tratar: 275-3100
cl Paula.

IVIUDAS - vende-Se, de palmeira real.
Tratar: 370�2461.

NOTEBOOK - vende-se, ECS, Atlhon SAUNA - vende-se, residencial,
XP 1500+, Tela de 14,1", HD 10 Gbytes, Europa. R$150,00. Tratar: 376-1699. ,

Memoria 128 DDR, Leitor de DVD,
acompanha caixa, manuais, cds de SOM - vende-se, pI carro, frente

Promoções
fREEZER-vende-se, 2, Consul, 420L,
lanoemeiode uso. Valor de mercado
R$1.300,00. R$700,OO à vista ou 1 +

2xdeR$850,00. Tratar: 372-1566 cl
Ana Lúcia.

MÁQUINA - vende-se, de lavar roupa,
Mueller, fibra, usada. R$220,00.
Tratar: 372-0162.

MÁQUINA - vende-se, de roçar grama,
elétrica. R$100,00. Tratar: 374-5661 '

ou 370-2095. j

fREEZER-vende-se, Consul, vertical,
" 2801. R$ 450,00, Tratar: 371-1970,
"

fREEZER-vende-se, Tratar: 373-3787
ru999:J.1751 cl NoelL

,

MÁQUINA - vende-se, Kansai,
especial, cobertura, R$1.400,bO,
Tratar: 373-6614 ou 373-3570.

fRITADEIRA - vende-se, 2, elétrica,
Tedesco, R$160,00 cada à vista ou

em2xR$180,00, Tratar: 372-1566 cl
Ma Lúcia.

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,OQ, Tratar:,9979-1576
cl Gilmar.

GATO-vende-se, persa, todo branco.
R$100,OO, Tratar: 371-9999 comI. ou
372·1976,

JANELAS - vende-se, de alumínio, cl" lemeziana, Valor à" combinar. Tratar:"

MÁQUINA - compra-se, de moer carne,
elétrica, Tratar: 371-3393 cl Marlene

ricas LTD

Rua Cei. ProcópiO Gomes de Oliveira, "2 140 - Centro - Jaraguá do Sul

E-mail: jp@brwn�t.co
Rua: 'José?\:Nar/och;-;"2
São Luiz' - Jaraguá. do.$

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendas de
Materiais
Elétricos.
em Geral

INSTALADORA

aferelli
,/ Portões Eletrônicos
,/ Cirquito Fechado de TV
,/ Interfones ....J;••
,/ Vídeo Porteiro

Financiamentos em até
pj materiais Elétricos • Plano Construc;sr da ItAIXI!

Rua Melrectul' Deodoro da'Fonseca," ,.' 1[,'_: Fone: 47 370 �933
1438-Sala02-JaraguádoSuk'

'

;: 9103-3838/9967-0383

SABADO, 20 de setembro de 200J ÁE

COQUETEL DE INAUGURAÇÃO
CONVITE

26 de setembro 'ás

Rau) 244 sala

]Clrt.l<guá do Sttl e/n frente ao Posto
i�/Iimi, será inaugurada a loja l/TVIAN[/;'I(](
a proprietária Vivian Milczwsk:y convida

parapre.rtigiar o coquetel.

No dia
R..einoldo
de

19hs
01

na ,RJJa
no centro

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XJWIER

destacável, c/ caixa, 2 cornetas 269 e

um·sub grande. Tratar: 273-6246.

TELEVISÃO' - vende-se, 2,a cores, 1
de 14" e outra de 16". R$150,OO cada.
Tratar: 371·5592 c/ João.

VENDE-SE - processador alirn. Mega
Master, Walita, compl., batedor

.
massas, disco fatiar fino/grosso, disco
ralar fino/grosso, disco rala batata

palito, batedor orbital, liquidificador.
R$230,OO. Tratar: 371-9720.

VÉNDE-SE - ou aceita-se sócio,
restaurante e pizzaria, casa bem
montada. Tratar: 273-1313 das 8:00
às 14:00 ou à noite no 370-3279.

VENDE-SE - aparelho de cd, Aiwa +

169 da Pionner. R$200,OO. Tratar:
99944057.

. Quarta-feira pela manhã coloque 112 copo de água e dentro dele o número de

grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja perder. Não coloque
grãos a mais, pois os quilos-perdidos não serão recuperados. À noite beba a

água deixando os grãos de arroz, completando novamente com '1.1 copo de

�a. .'
Quintá-feira pela manhã em jejumbeba a água deixando os grãos de arroz,

completando novamente com '1.1 copo de água. Sexta-feira pela manhã em

jejum beba a água desta vez com. os grãos de arroz junto. É importante
conservar o mesmo copo. Não faça regime, pois a simpatia é infalível.

Publique na mesma semana.

VENDE-SE - geladeira, fogão e butijão
de gás. R$170,OO. Tratar: 374·5661
ou 370-2095.

Agradece E.LR.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station,
c/ 2 contr. e 7 cds. Tratar: ::)...2-2954.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
Game Cube, c/ 3 contr., 5 jogos, 1

memory card, tudo original. R$750,OO.
Tratar: 376-2206.

VENDE·SE - restaurante e pizzaria.
Excelente negócio, excelente preço.
Tratar: 37(j'3279 a noite ou 273-1313
até 14:00.

VENDE-SE - 2.000 tijolos, 6 furos e cal

líquido. Ótimo preço. Tratar: 276·3050.

VESTIDO·- vende-se, de prenda, verde
c/ bege, semi-novo. R$90,OO. Tratar:
376-3639,

VIDEOCASSETE-vende-se, 7 cabeças.
Tratar: 9117·1829.

VIDEOCASSETE - vende-se, Sharp, 4
cabeças, c/ controle e manual.

R$240,OO. Tratar: 9979-1576 cf Gilmar.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
c/ 2 contr., 6.cds, 1 memory cardo R$
300,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
2, totalmente destravado, c/ 3 jogos.
R$ 750,00: Tratar: 376-2206.

naugurada
último dia 13 de setembro
e. Pedro Francken, 139 • C

guá do Sul (Lat. Do Term

PLANETGA
\I VENDAS 'LOCAÇÃO' • CONSERTOS EM GERAL

. VENDEMOS E ALUGAMOS
.

TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES .CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376..2206

* PLAVSTATION 2
'X60)(
• PLAYSTATION ONE
·DREAMCAS.T
• NINTENDO S4
• GAME BOy COlOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENOO GAME CUBE

PREVINA-SE
Use Camisinha

:NATliIÃI
:jaraguá do sull'
9117-04971

i i
.

J
I
I

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
comarca de Jaraguá do Sul / 2" Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, - CEP 89259·

"300, Jaraguá do Sul - SC

Juiz(a) de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Péres

EsCrivã(o) 'Judicial: Ana Lúcia Rozza
EDITAL DE LEILÃO / PRAÇA
Espécie e Número do Processo: Execução por Quantia Certa contra

Devedor Solvente, 036.92.000294-9,
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, contendoa
área total de 405,00 M2, constante do lote 73, Loteamento Jardim

São Luis, localizado no lado ímpar da Rua 3.27 - sem nóme,
distante 1 09,OOm da esquina com a rua 329·- sem nome, fazendo
frente em 15,OOm com a rua 327 - sem nome; travessão dos

fundos em 15,OOm com o lote nº 96 de Irma Lewerenz; extremado
lado direito em 27,OOm com o lote nº 74 de Adilson Grosklassedo
lado esquerdo em 27,OOhl 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 (28/02/2003). Ônus:
Recursos ou Pendências:
Por inter�édio do presente, as partes, seus cônjuges, se casadas

forem, e os eventuais interessados, ficam cientes de que, neste

Juízo' de Direito, tramitam os autos do processo epigraiado, bem

como da realização da venda judicial do(s) bem(ns) descrito(s), no

local, data(s) e horário(s) fixados. OBSERVAÇÃO: O(s) valor(es)
atribuído(s) ao(s) bem(ns) seráíao) cornçtdots) monetariamente até

a data da hasta pública, como também o débito exigido. Não

Comparecendo lançador à primeira ocasião, ou se os bens não

alcançarem lanço superior ao da avaliação, seguir-se-á a sua

alienação na segunda' data, pelo maior preço, desde que não se

oferte quantia. vil. Quando os bens penhorados não excederem o

valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo, e,

dispensada a publicação do edital pela imprensa, não poderá,
neste caso, o preço da arrematação ser inferior ao da avaliação
(art. 686, inciso VI, e S 3", 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 sera
afixado no local de costume e publicado na forma de lei.

Comarca de Jaraguá do Sul (SC). 22 de Julho de 2003-09·1)4

Quitéria Tamanini Vieira Peres - Juíza de Direito

BELAS. f
SAPECAS

Precisa-se Atendimento 24 horas.
(Após as 22:00hs com hora marcada)

A��
EU;w(!/C�
��de
�O-(!/
��

de moças I
maiores de 18 anos. I

Tratar: i

(47) 9909-4381j
'--'-----"------_.�

Anuncie aqui!
371-1919 (47) 9991-8668

Jcur�do-SuL

i
!
1 Com video erõtico e acessôrios,

. t cai.'
! AI,,,,de»IIIs em môteis, residências, ICf/II).I

n '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANEW - TER SAÚDE É NATURAL =
. 5!

I· NEWPOWER

Preservador das funções essenciais

À base da raiz da planta Pfaffia íresinóide, conhecida por repor de forma natural, as energias consumidas pelo estresse,
além de acelerara anabolismo das proteínas e impedir o acúmulo de colesterol prejudicial no sangue.

n Além da Pfaffia iresinóide, o New Power traz na sua composição extratos de outras plantas, tornando-o um produto de
altíss-ima qualidade e tipicamente brasileiro

"

Distúrbios do Sistema Nervoso (Estresse, Depressão, Astenia, Impotência sexual de origem nervosa, Fadiga
física e mental).

Distúrbios do Fígado, Pâncreas e Rins.

Distúrbios Sangüíneos e circulatórios
Distúrbios da Menstruação e menopausa

Doenças degenerativas crônicas
Deficiências do Sistema imunológico
Como anti lnflamatório natural (local e geral)
Fortalecimento orqânico geral, em todos os tipos de câncer
Como Deslntoxicante, depurativo e diurético.

I PRIMULAN"EW
A prímula é urna planta originária do Norte, catalogada como Oenotherra blennes, rica em ácidos graxos naturais e

conhecida curiosamente como "evernlnq prlrnrose" (estrela da tarde), devido a suas flores desabrocharem ao

entardecer.

Os índios americanos utilizavam a prímula como alimento e ainda faziam extratos ou infusões adstringentes e sedativas.

""'
Os ácidos graxos insaturados presentes no óleo extraído das sementes de prímuta, principalmente o ácido linolênico, são

um importante intermediário na síntese de prostaqlandinas.

Com isso, a Prírnula tem como uma de suas principais funções a requlação de.horrnônlos sexuais femininos.

A deficiência ou ausência de precursores das prostaglandinas leva ao envelhecimento precoce, hipertensão, distúrbios
cardiovasculares, distúrbios no climatério e outros.

.

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Menos: stress
Colesterol
Diabetes
Hlpertensâo
Hemorr6idas

.275-1496/9952-3578

Dr. Luciano Maiochi"
Pereira

Oftalmoloqísta
371-7801/370-0409

Medicamentos em geral
('1anlpulaçJo de fórmulas médicas

FlslorerJplcos e

Cosméticos manlpulaáos

Fone: 37 J -8298
Rua Guilherme Weege, 327

®HE�AllfE®
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE.

Nutrição celular - Bem-estar

Energia - Controle de peso

*NEOVITA
Comércio de Produtos

�./;>/
Ortopédicos
e Hospitalares

FOne/FaK: (47)372-0461
llarie de.. IiIIICl,m· lU ·CetttnI·.lllUá daSal
emlll, .allcbl®'erra.CIII.ln • Cei.: 88oa·0I41

.. Cabine Acústica

Centro Auditivo
Audio ((�H')) Zoom

"
'

... Aparelhas Auditivas
.. Micro-Canal. c/ Volume Auiomólico

.

.. Audiõmetros e Impedanciômelro
.. Moldes e Pilhas

.. Próteses e Drenos

" Fone: (47) 372-2364
Roa Mal. Deodoro da Fonseca. 889 - Centro

387
,289 -SI. 01
,

doSul- se

J RACCO�osm;;:4
CICLOS d'RACCO
OMAE . Qg� nas libras mlil(ulares
(·HASTASE, oliva �nteSll de elestino e lolágcno
POOACARf· efeito tensor sobre os martas de expre
MIA· elimino nwn

-
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SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 1h copo de água e dentro dele o

número de grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja
perder. Não coloque grãos a mais, pois os quilos perdidos não
serão recuperados. À noite beba a água deixando os grãos de

arroz, completando novamente com 1h copo de ãgua.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 'h copo de água, Sexta
feira ·pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça
regime, pois a simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

Agradece D.A. / E.S. / I.V.V. / I.G.S. /I.P.C.

GIRASSOL IMÓVEIS CONTRATA: CORRETOR DE IMÓVEIS

Possuir CRECI ou estar cursando o curso para Corretor de Imóveis.
* Conhecer bem a Região

.

* Possuir Automóvel próprio
*Remuneração Condizente com a função (Ajuda cf Combustivel + Comissão)

Interessado

Enviar Curriculum com foto para rua Procópio Gomes de Oliveira n' 654 - sala
3 ou E-mail: girassolimoveis@terra.com.br FONE: 371-7931

Precisa-se
·Costureira

CASA PRÓPRIA - REALUE SEU SONHO
FUJA DO ALUGlJEl USANDQ SEU FGTS!

Com�re� construa.J reforme e amplie �üe imóvel.·

11.245,00 _,__R$ 98,80
21.130,73 R$ 185,65

� 30.850,87 R$ i71,05
� 42.261,47 R$ 371,30

R$ 61.180,83 R$ 537,53
88.9Z3,07__ R$ n6,43
l03.92,3,07__R$ 913,06

POSSUIHOS OUl1l05 VALORES E OU'mOS PRAZOS
SPONCHWlO

Trabotlamus"",,�dol!ACEl<,
OlsponIbifitamos céâto pari! AUtnnlÓveis e Motos. Confira!
Informa $: '17 3360506 - 9124-1409

Com prática em

máquina reta
e overlock

Precisa-se Precisa-se
DE

DIARISTA
Auxiliar

de cozinha
Tratar:

9962·3600 Cf ILÓI
Tratar:

9962·3600 Cf ILÓI

Vende-se

Casas na praia de Barra

Velha, Cond. Imperador
com 60m2 com laje e

telha de barro. Quitada a

partir de R$ 10.000,00
(cada).
Tratar: (44) 9103-7853.

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellaviata,

8alrro Amizade

• Garegem plllll2 carros;
• SalàS de estar e jantar.
.Laval»;
• Churrasqueira; ,

• C:;o�inb� e Copa;
• DeSpeOSIl
.' lavanderia;
• Dep. De empregada;,
.6WC Serviço;
•Sala rntlm�;
.1 Suíte Simples:
.;1 Sul", cl Closot:
.;1 sulto Mastor cl Closet e
aanhelra;

• Açab!Hne!ito de a�o
padr;;o (graruló, gesso,
Massa corrida)

ALUGUEI:. DE TRAJES

li 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

CONVITE
Convidamos você e sua família à participar da semana

festiva do 10 ano de atividade do Centro Integrado Anew,

c?m a seguinte programação:

22 de Setembro
20:00hs: Palestra Iridologia e Reeducação Alimentar

Terapeuta: Lorenalú Schneider Santos, Iridóloga
Itajaí - Santa Catarina

23 de Setembro
20:00hs: Palestra O Equilíbrio dos Ácidos Graxos na

Alimentação
'

Ieda Tissiane Urna, Administradora de

Empresas, Terapeuta Holística
Curitiba - Paraná

24 de Setembro
20:00hs: Palestra Toxina Botulínica (BOTOX) aplicação na

estética
'

Dr: Woneg Shiman, Médico com formação em

nutrição e enfectologia
Joinville - Santa Catarina

25 de Setembro
20:00hs: Palestra Suplementos Alimentares e Saúde
Preventiva

Motivação para uma vida melhor
Dir. Executivo Anew Sr. Marcos César Gobetti

Entrada Franca! Venha e Participe.
Todos os dias haverá sorteio de

brindes!

Centro Integrado Anew

Av. Getúlio Vargas, 99 Sala 8 - Centro -
Fone (47) 275-1811 - laraguá do Sul -

Santa Catarina
*Em frente à igreja Evangélica

SÁIilADO" 20 de setembro de 2003

-

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabeliã
Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de I

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:

ADPLAST IND E COM DE EMBALAGENS PLAST - RUA ARNOLDO !
SCHMIDT 69 - NESTA;

,

AUTO ELETRICA CASE - WALTER MARQUARDT S/NR - NESTA;
CEPSI CENTRO DE EST DO PSI PESQ ENERGET - RUA PRES
EPITACIO PESSOA 820 - NESTA;
CHRISTIANNE AP.DE AZEVEDO NOGUEIRA - R PRES.EPITACIO I
PESSOA ,5D-APTO 01.,.. NESTA; - I
COM DE CARNES BUTZKE LTOA - ESTRADA RIO DA LUZ SN

NESTA;
DOGLAIR RECK PETRI- RUA GOlAS, 102 - NESTA;
DOGLAIR RECK PETRI- RUA GOIÁS, 102 - NESTA;
DOGLAIR RECK PETRI- RUA GOlAS, 102 - NESTA;
DOGLAIR RECK PETRI- RUA GOlAS, 102 - NESTA;
DOGLAIR RECK PETRI- RUA GOlAS, 102 - NESTA;
EDNA PEREIRA LUSTOSA- RUA 554 LOTEAMENTO HANEMANN

S/NR-NESTA;
EDSON NUNES DE SOUZA - RUA SERINO GARCIA 305 TRES R'IOS
DO NORTE - NESTA;
ELZA APARECIDA DE BRITO - RUA ANDRE CORSINO DE

MAGALHAES 19 ULTIMA C - NESTA;
EMERSON NILTON DE OLIVEIRA - ROO BR 280 KM 35·

GUARAMIRIM

,FABIO DASILVA - PEDRO FLORIANO S/NR - NESTA;
FERNANDO ARIEL ROSANO CARBONEL- RUA ADELlS STINGERN,

6 AP 03 - NESTA;
FONSECA COM DE EQUIP LTDA - RUA OLlVIO DOMINGOS
BRUGNAGO 611- NESTA;
JULIANA JAGELSKI- PROC GOMES DE OLIVEIRA 1320 AP 204-

NESTA;
KRAUSE ZIMMER LTOA - R CAMPO ALEGRE 196,- NESTA;
LAUBE JATEAMENTO E PINTURA LTOA - RUAWOLFGANG WEEGE

S/NR - NESTA;
LUCELlA DOS SANTOS - ROO BR 280 KM 35 POCO GRANDE

GUARAMIRIM;
LUCIMAR H. CORREIA- EVARISTO FRANCENER LOTE 2 ESTRADA

NOVA-NESTA;
MARCO HENRIQUE LUNA - LEOPOLDO KLEIN - NESTA;
MAURICIO LAMEGO - RUA RIO PRETO VILA NOVA - NESTA;
MOACIR CELlO RANCH - RUA PEDRO AVELINO FAGUNDES 42-

NESTA;
MOLDEFER MOLDES E FERRAGENS LTOA - RUA JOAO JANUARIO
AIROSO 3399 - NESTA;
MORGANA MEYER - RICARDO KASSNER - NESTA;
PORTEC AUTOMATIZAÇOES - RUA WALTERMARQUARDT 131-
NESTA;

,

ROSALINA DO NASCIMENTO RACHADEL - RUA EXPEDICIONARIO
ANT CARLOS FERREIRA - NESTA;' "

SANDRA CRISTINA OTIO - RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA

1851- NESTA;
SIDNEI CANDIDO - RUA JOSE PASQUALlNI S/NR - NESTA;

nssi COM. E INST. DE MATS ELETRICOS L - RUA PAULO VOLTOLlNI
S/NR-NESTA;
TISSI COM. E INST.DE MATS ELETRICOS L- RUA PAULO VOLTOLlNI
S/NR-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,

.nll 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, 18 de Setembro de 2003
IIton Hoffmann .

Tabelião Substituto �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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rojeto Social Colina foi

ançado na noite de ontem
GUARAMIRIM - Foi lan

lià do na noite de ontem. o
.

de roieta Pocial Colina, que
',alevar, de forma gratui

Im informações através de
,

alestras as pessoas de

uaramirim e regiào sobre

melhoria na qualidade de

'da, Segundo o psicólogo,
ladou Mattedi, oito pro

. ,siouais estão envolvidos

etamente com este pro-
10 e poderão falar sobre

rapia sexual, psicologia in
antil, odontopediatria,
rtodontia, endodontia
mtamento de canal),
onoaudiologia , buco-

maxilofacial (implantes) e

cirurgias. "Queremos fazer
a nossa parte levando in

formações às pessoas mais
carentes que precisam de
'auxílio em algumas dessas

áreas", destacou o psicó
logo. Os profissionais es

tarão à disposição para re-
'

alizar palestras nas esco

las, hospitais, grupos de

terceira idade, entre outros.
"É necessário fazer um

agendamento prévio para
a realização das palestras",
explica Mattedi. O telefo

ne da clínica Colina é o

373-3799. (CG)

uararrurrm promov�
,-

tividades no dia da Arvore
GUARAMIRIM
anhã é o dia da árvore

para lembrar a data o

úcleo de turismo Jacu
lU, em parceria com o

tlor de Turismo de
uaramirim realizará o

lantio d� árvores e

auguração de canteiros. O
úc!eo de turismo de

uaramiril1!l' é composto
ar pessoas que buscam
esenvolver a atividade de
rismo na localidade de

como fonte

geradora de emprego e

renda. Os canteiros estão

localizados defronte a

escola Augusto Lemke

Junior e outro defronte a

Círio Química, ao lado do

casarão da família Wagner.
A inauguração e o plantio
das mudas acontecerão a

partir das 10 horas. Na

oportunidade as crianças
também estarão presentes
colaborando para o plantio
e tornando-se guardiãs do

patrimônio da comunidade.

Vovô e vovó

ioeê que tem 70 anos ou mais, venha participar da
esta do "Dia do Idoso"
Dia: 27/9
�orário: A partir das 10 horas

ioeal: S_alão Atiradores - Corupá
romoça,o Rotary Club e Casa da Amizade - Corupá

"O pOvo que COll11CCC
ao seu Deus se

tOl"llill:â forte
e fará proezas"

Daniel 11:32

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

Participe

II
Rua:;MoxWllhelm, 289 - Baependl
Centro Jara u6 do Sul. fone: 370-6180

GERAL CORREIO DO pOVO 7
redàcao@jornalcorreiodopo'vo.com.br

IARTE: ARTISTA PLÁSTICO EXPÕE TRABALHOS ENFOCANDO A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PENSAMENTO

Liberdade é tema de-exposição
de artistajaraguaense na Llnerj

}ARAGuA DO SUL -

Desde Segunda-feira, dia
15, o hall da biblioteca

Padre Elérnar Scheid, no
Centro Universitário de

Jaraguá do Sul, (UNERJ)
está recepcionando a obra

do artista plástico ja
raguaense Adolfo Juliano
Zimmermann. São 28

quadros feitos em óleo

sobre tela, massa acrílica
e madeira, que segundo o

artista, transmitem a sen

sação de liberdade de ex

pressão, de pensamento e

de interpretação. "A li
berdade de criar algo é

minha, mas as pessoas
tem a mesma liberdade

interpretarem e aprovarem
ou não a proposta. As pes
soas podem discordar ou
não do meu trabalho. É um

pensamento que elas têm",
comenta, acrescentando
que tudo é possível. "Alguns
vão gostar e outros não",
resume.

Com o título liberda-

Quadros de Zimmermann; uso do abstrato, mandalas e relevos de madeira

de, o artista desenvolve e

seu trabalho três linhas de

abordagem: o modelo

abstrato, o enfoque pelos
.

desenhos' de mandalas e

portais e ainda técnicas

em relevos de 'madeira.
Através destes conceitos,
pretende deixar que os vi
sitantes da mostra façam
a interpretação dos traba-

lhos. Utilizando-se de co

res vivas rios quadros, o

artista sugere que' o tom

das cores escolhidas ser

vem para dar mais vida,
isolando o cinza e o pre
to que, segundo ele, são
as tonalidades mais usa

das.

Integrante da Associ

ação Jaraguaense de Ar-

tistas Plásticos (AJAP),
Zimmermann realizou

sua primeira exposição
em 1976, na comemora

ção do' centenário do

município.: A exposição
está aberta a visitação do

público até o dia 29 de

setembro, diariamente

das 8h às 22 horas, na bi
blioteca do campus.

Semana da'Contabilidade naUnerj inicia na Segunda-feira
]ARAGuA DO SUL -

O Diretório Acadêmico

de Ciências Contábeis

da Urrerj (DACIC) rea-
.

liza de 22 a 24 de setem

bro a Semana da Con

tabilidade na Associação
Recreativa da WEG

(Arweg). O evento que
está na Quarta edição
inicia às 19 horas com a

solenidade de 'abertura e

segue com a primeira
palestra intitulada "Audi- .

toria em Tempos de Cri

se" com Pedro Jaime
Cervatti, membro do

Comitê Executivo da

KPMG e sócio respon
sável pelos escritórios

regionais da KPMG

Audioria, sediado em

Curitiba. No dia 23, a

partir das 19:15hs acon

tece a palestra "Ética e

Responsabilidade dos
Contadores e Empresá
rios" com Nilson José
Gô e d er t, graduado/
MBA pela FGV, em

Gestão Empresarial e

Vice-Presidente de Ad

ministração do cRel
Se.

N o último dia, o

tema será "O otimismo

e os cenários de curto e

longo prazo", com Mar

co Antônio de Paula

Maciel, mestrado em

economia matemático

pela Corriell University
(EUA) e economista

chefe do Banco Santos

de São Paulo. Ao final
das palestras haverá um

coquetel de encerramen
to. De acordo com a

vice-presidente do

DACIC, Débora T.

Benkendorf a expectati
va é receber cerca de

400 p,essoas. "O evento

é direcionado para estu-

dantes do curso, mas fo
ram enviados convites a

todos os escritórios de

contabilidade''; conta

Débora.

Os temas foram es
colhidos de acordo com

a necessidade da profis
são. "Auditoria, ética e

e c.o n omt a são funda

mentais para ter um

bom desempenho rio

trabalho. Os assunto es

tão sendo constante

mente discutidos, e a ne

cessidade de estarmos

atualizados é grande",
avalia Débora.

,... -._ ..... IIIIIIWIIII ..... • •

1Recorte este anúncio; Ele é válido corno ingresso para 2 crianças até 12 anos acor�lpanhados de un1 adulto pagante.

I
1
I
I
I
1
I
I

",

eirco tIurea
Estréia dia 1..9/9 às 20:30 horas - Guaramirirn
-��-------�---------�-----------�-------�-----------�
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IEDUCAÇÃO: COLÉGIO DIVINA PROVIDENCIA FAZ UM RESGATE DAS MOSTRAS CIENTfFICO"'CULTURAIS
.

.

Dois
de

dias de
• A

crenc i a
]ARAGuADO SUL-Alu

nos da educação infantil ao
ensino médio, do Colégio
Divina Providência realiza

ram esta' semana dois dias
de apresentações dos traba
lhos científico-culturais. Es
tes trabalhos são resultados
de pesquisas desenvolvidas

por eles ao longo do. ano
letivo. A última edição da

mostra científico cultural foi
em 1996. "No ano 2000 fi

zemos uma exposição sobre
os 500 anos do Brasil, e este
ano resolvemos resgatar a

idéia das feiras escolares. E

pretendemos desenvolver a
cada biênio, até porque te

mos mostras de dança e te

atro anualmente", diz o co

ordenador da mostra, Joel
LUís Corrêa. Os28estandes.

abordavam os mais dife

rentes assuntos que tiveram

corno enfoque principal a
paz. Intitulado de "Tudo o

que com amor se faz gera a

paz" os alunos expuseram
temas como os animais, bi-

•

mostras

Culturae

Cesar Junkes

Alunos se vestem com personagens da literatura infantil

ologia, a literatura brasileira;
a violência, jogos didáticos,
a terceira idade, energia, fun
gos, bactérias, formas geo-

.

métricas, brinquedos e brin

cadeiras.

De''acordo com Corrêa,
que também é o coordena
dor das turmas de primeira
a quarta série o evento teve

como objetivo difundir e
-

I

multiplicar o tema. ''A idéia
é ir além da própria mostra,

resgatando as feiras, que tem
intuito de divulgar as ativi-

dades dos alunos, mostran
do que as aulas não são fei

tas apenas de giz e um pro
fessor que fala, fala e fala",
esclarece.

Cerca de 700 alunos se

envolveram na realização
desta mostra que foi visita

da pormais de três mil pes
soas, entre alunos de diver
sas escolas, professores, pais
e a comunidade. Ana

Cristina Schmitz é mãe de

três filhos que realizaram a

mostra, ela visitou os

Associações deMoradores têm Federação
]ARAcuADOSUL-A or

ganização e o fortalecimento
das Associações de Morado
res do Vale do Itapocu são as

principais metas da recém cri

adaFederaçãodasAssociações
de Moradores, integrada por
representantes ou presidentes
de associações de todos os

municípios da rnicrorregião.A
eleição para a escolha da dire
toria da Famvi aconteceu no

sábado passado, quando foi
eleito para ocupar o cargo de

.

presidenteo presidente daAs
sociação de Moradores do
Bairro Tifa Martins, Manoel
SabeI.

De acordo com o presi
dente, a idéia de formação da
Federação surgiu durante o

último Congresso da Famesc

( Federação das Associações
de SantaCatarina), realizadano

'.primeiro semestre deste ano,
em Criciúrna. ''Na oportuni
dade, percebemos que a cria

ção de uma Federação, que

Cesar Junkes

Manoel Sabei e Justino da Luz integram a diretoria

representasse os interesses de

todos, seria de grande impor
tância para a solução dos pro-

.

blernas comuns", argumenta
SabeI.

Na avaliação do secretário
de imprensa da Famvi e re

presentante da Associação de
Moradores do Bairro Estra
da Nova, Justino Pereira da

Luz, oprimeiro passo agora é

providenciar o registro do es

tatuto eoplanejamento das ati
vidades, que deve acontecer

no mês de outubro e àinda o

levantamento de todas as ou

tras Associações que não es

tão engajadas à Federação.

. Ainda de acordo com

Sabel, a proposta é incentivar

a criação de novas associações
e fortalecer as que já existem

através de palestras, debates e
seminários. "Queremos ajudar
a resolver os problemas, desde
osmais simples, como o envio
de oficios, à questões rnaiores",
resume o presidente.

estandes e se encantou. "O

que eumais achei interessante
é que os assuntos são inte

.

ressantes não só para os alu
nos como para os adultos

também. É o primeiro ano

deles nesta escola e fico mui

to feliz em saber o que eles

estão .produzindo", destaca.
Esse reconhecimento é vali

oso para os alunos. A estu

dante do terceiro ano,
Marcela Sardagna, que fez

.

exposição sobre doenças he
reditârias, diz que o trabalho
valeu a pena. ''Achei muito
interessante poder pesquisar
em campo, visitar a Apae,
conversar com portadores
de doença, estudar o :,tssun
to e repassar às pessoas", fi
naliza a estudante.(CElICE
GIRARDI)

SÁBADO, 20 de setembro de 20�)
. S

]ARAGuA DO SUL -

Com objetivo de motivar
. empresários para uma re

flexão sobre a gestão de

seu negócio, a Associação
das pequenas' e micro em

presas de Jaraguá do Sul.

(Apevi) está promovendo
na próxima teça feira, dia
23, mais 'um programa

. Apevi nos bairros. Através
da palestra "Simplificando
o marketing para aumen-_
tar os lucros", empresári
os, integrantes de associa

ções de bairros, lideranças
comunitárias, representan
tes de escolas e da igreja
dos bairros jaraguaenses
receberão informações
sobre como facilitar o en

tendimento e a utilização
integrada do marketing ria

empresa. A palestra tam

bém pretende demonstrar
como as micro e pequenas

empresas podem se utili-·

zar dos'· conceitos
ni.arketing para aumen

as vendas. Ministrada p
consultor Márcio Man
da Silveira, a palestra ac

tecerá no Restauran
ArMalwee, localizado
Parque da Malwee e ini '

às 19 horas. A palestra
gratuita e após o even

será oferecido um coqu
tel aos' presentes,

Em Jaraguá do Sul,
micro e' pequenas emp
sas totalizam 95% do to

de 4100 empresas do m
.

nicípio. Esta edição do pm
grama Apevi nos bairros i

direcionada a empresám r

dos bairros Rio da Luz, (

Barra do Rio Cera I, f

Garibaldi e Jaraguá 9�, f

Empresários interessada I

podem confirmar presen· I

ça pelo fone 275-7003 f I

275-7025, com Silvia ou I

Rosiana.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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unas doMarista naWEG

�i Nesta última terça-fei

lO! m, as alunas da dança do

uz, Colégio Marista São Luís

I, estiveram visitando a em-

�j, rresá WEG e durante o

lO! lorário de almoço, dos
�n' funcionários puderam
I f rresenteá-los com ótimas

ou apresentações.
Segundo a·Professora

Li�a Rocha, as alunas fo
mm muito bem recebidas
(os funcionários ficaram
�stante surpresos com o'

nível das apresentações.
Na verdade o �omen

oser:viu como um conta-

uma preparação- para as

apresentações do 9°

Jaraguá em Dança.
Durante as apresenta

ções os funcionários pu
deram apreciar coreogra
fias bastante diversificadas,
todas utilizando elementos
alternativos como bóias,
colchões, bolas, e matéri

as de construção, Além de

dançarem as alunas

interagem constantemente

com os elementos, desper
tando ainda mais a aten

-

ção do público.

Comunicado de Extravio
Hercilio Assis Moreira Branco comunica através
deste o extravio de Notas Fiscais da Empresa
Hedian Confecções e Artesanato Ltda sendo de
NR.S: AIDF
51082950/ 51082969/ 73/0750/ 630769/
51019531/ 51131889/ 51188414/1829530/
52052648/52090416/730726/51.082977

POLÍCIA/G ERAL CORREIODOPOVO 9 '

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I ATIVIDADES: SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO TEM INiciO HOJEE PROSSEGUE ATÉ DIA 25

Entidades elaboram campanha
. de conscientização no trânsito

JARAGUADOSUL-A Se

manaNacionaldoTrânsito tem
início hoje e prossegue até dia

25, próxima quinta-feira. Na
segunda-feira'pela manhã ha
verá uma reunião rio 14° Bata
lhão da Polícia Militar, envol
vendo as entidades que se uni

ram para trabalhar na campa-.
nha educativa e, sem seguida,
iniciam as blitze por toda a ci

dade. Mais de 20 mil réguas,
20 mil canetas e 30 mil adesi
vos ao trânsito serão distribuí

dás nas batidas policiais, com
intuito de conscientizar as pes
soas a evitar acidentes. Desde a
semana passada, o tema da

campanha está estampado em

diversos outdoors.
Os policiaismilitares e civis,

bombeiros voluntários e repre
sentantesdaPrefeitura foramdi
vididos em duas equipes, que
estarão nas ruas de grande flu-

. xo entregando o material para
motoristas e pedestres, nos pe
riodos da manhã e tarde. ''Vale

_.

lembrar que as pessoas que es

tiverem atravessando a rua fora
da faixa de segurança serão ori
entadas pelos policiais a cruza

rem as vias no lugar adequa- _

do", alerta o assessor de im

prensa da Prefeitura,'Sérgio
Perón, Ele informa que na se-

gunda-feira começam a sermi

nistradas aspalestras educativas
nas instituições de ensino (pú
blico e particular), proferidas
pelos representantes doDetran
(Departamento deTrânsito) de
Florianópolis.

''Alguns alunosdo curso de
superior de Administração e

Segurança de Trânsito da

Univali, de Itajaí, organizaram
a peça teatral "Dê Preferên

cia à Vida", que será apre
sentada em Jaraguá do Sul,
no dia 25", comunica,
enfatizando que o objetivo é

diminuir o índice de acidentes.

Apenas este ano, foram

registradas 19 mortes, sendo

oito no primeiro semestre e 11

no segundo.
Informações do chefe do

Setor de Trânsito da Policia

Militar, tenenteRicardoAlves
.

da Silva, amaioria dos casos
de acidentes commortes en

volvemotociclistas e ciclistas.

''A campanha visa orientar e
conscientizar as pessoas.Mui
tos motoristas insistem em

dirigir embriagados, sem car

teira de habilitação, não pres
tam atenção quando dirigem,
pois a maioria dos acidentes
é proveniente de falha huma
na", destaca. (FABIANE RIBAS)

, Cesar Junkes

João Biasi entrega chaves para o prefeito Pasold

vil eMilitar e a Prefeitura, que
destina 25% do total arreca

dado com as imutas de trân

sito para a segurança pública,
sendo que. 25% fica com a

polícia civil e 25% com a po
lícia militar. De acordo com

o prefeito Iriríeu Pasold, o
valor total dos veículos foide

aproximadamente R$ 300

Secretário enttega veículos para a polícia de JS
mil.JARAGuA DO SUL - O

'secretário de Estado da Se

gurança Pública e Defesa do

Cidadão, deputado João
Henrique BIasi, aproveitou a

visita que fez aomunicípio de
Jaraguá do Sul para fazer a

entrega oficial de três veícu

los, todos registrados neste

ano, que serão incorporados
à frota local da policia civil.

Foram entregues uma

Blazer, uma S-10 da

Chevrolet e um furgão (Fiat
Iveco) que será usado como

delegacia móvel. As viaturas
foram adquiridas através do

convênio entre as polícias Ci-

Na avaliação do delega
do regional, Djalma
Alcântara, as' três viaturas che-

-

gam em bom momento e
.

serão usadas para a garantia
da segurança da comunida
de de Jaraguá do Sul e região.

O secretário João
Henrique, Blasi salientou que
entrega das viaturas represen
ta a importância que Jaraguá
do Sul e Região têm junto ao

'governo do Estado, ressaltan-
do a importância do traba

lho que vem sendo realizado

pelas polícias civil emilitar na
região do ltapocu.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICIRCUITO: CONGRESSO TÉCNICO DA COMPETiÇÃO ESTÁ MARCADO PARA O P'RÓXIMO DIA 23
""

Ultima etapa do Interescolar
de Natação tem 216 inscritos

JARAGuA DO SUL - A

terceira. etapa do quarto
Circuito Interescolar de

Natação - 6° Troféu

Ernani Volpi Coitinho -
recebeu inscrições de 216

atletas que representarão
15 unidades de ensino em

provas a serem realizadas
em 9 de outubro, a partir
das 14h30, na piscina da

Sociedade Desportiva
Acaraí. O congresso técni

co da competição está

marcado para as 14 horas

do próximo dia 23,. no
auditório ,da Escola

Wizard Idiomas.
Destinado a estudantes

com idade entre 8 e 14

anos (nascidos de 1989 a

1995), o Interescolar de

Natação é promovido
pela FME (Fundação Mu

. nicipal de Esportes), em
parceria com a Ajinc (As
sociação Jaraguaense dos

Incentivadores da Natação
Competitiva). A diretora

Atletas que se destacarem serãoconvidados para efetuar treino na Ajinc

de Promoções de .Even

tos/FME, Cleide Mosca,
lembra que esta é a última

das três etapas da quarta
edição do Circuito, que.
teve os colégios Marista

São Luís,Divina Providên
cia e Evangélico Jaraguá
como campeão, vice e ter

ceiro colocado, respectiva
mente, nas duas fases an-

teriores, sendo esta a mes

ma ordem de classificação
geral da competição.

.

Cleide explica ainda que
as medalhas de campeão,
de vice e de terceiro colo

cado de cada categoria se

rão entregues nesta fase do
Circuito de Natação, con
templando os competido
res que somarem o maior

número de pontos nas três
participações. O mesmo

critério de pontuação defi

nirá a classificação das es

colas pela disputa do Tro

féu Ernani Volpi Coitinho.
Já o estabelecimento de en
sino que tiver o maior. nú-.
mero de nadadores inscri

tos no Circuito ganhará o

Troféu Incentivador.

Nove recordes foram quebrados na natação dosJoguinhos
JOAÇABA - Das dez

provas disputadas no pri
meiro dia de competição
da natação, nove estão

com novas marcas. Apenas
o tempo dos 100 metros

peitomasculino não. foi al

terado. De acordo com o

coordenador da modalida

de, Camilo Couto, as boas
condições dá piscina e do

clima aliadas ao condicio

namento físico dos atletas

são as explicações para a

quantidade fora do normal
de quebra de recordes.
Além das novas marcas, o

primeiro diá da natação
serviu para confirmar o

favoritismo de Jaraguá do

Sul no feminino e o de

Florianópolis no masculi-
,

no.

A equipe Ide Jaraguá
do Sul fechou a primeira
fase com duas medalhas

de ouro e quatro de pra
ta. Blumenau ficou em

segundo lugar com duas

de ouro, uma de prata e

uma de bronze. A tercei

ra colo�ação na parcial
desta quinta foi para
Joinville, com uma me

dalha de prata e uma de

bronze. No masculino,
Florianópolis finalizou o

primeiro dia de compe-

tições com três medalhas

de ouro, uma da prata e

uma de bronze. São José
ficou em segundo lugar
com duas medalhas de

ouro e uma de prata. O
terceiro lugar foi para
Joinville que conquistou
duas medalhas de prata e

duas de bronze. joinville
ficou com o terceiro lu

gar na colocação geral
tanto no masculino quan
to no feminino.

As irmãs Talita e Bár

bara Hermann, de Jaraguá
do Sul,. foram as

medalhistas de maior des

taque da tarde desta quin-

tá-feira. Talita conquistou
duas medalhas de ouro e

uma de prata nas provas
de revezamento 4xl00,
400 metros livre e 100

metros livre, respectiva
mente. Bárbara ganhou
uma medalha de ouro no

revezamento 4xl00, prata.
no 400 metros livre e

bronze nos 100 metros li

vre. Entre os garotos o

destaque foi DanielMorais
de-Florianópolis com duas

medalhas de ouro e uma

de prata no revezamento

4xl00, 400 metros livre e

100 metros costas respec
tivamente.

SÁBADO, 20 de setembro de 2� S

Faleceu às 00:00 horas de 19/9 a Senhora Heloisa Lehr dos SantosQI)
idade de 53 anos, deixando enlutados o esposo, 2 filhas, sogra, i�
cunhados e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado�
19/9 às 16:00 horas, saíndo o féretro da Igreja de Santa Ana seguUl,t
para o Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 1:00 horas de 17/9 o Senhor Adilson Santana com idadede�
anos, deixando enlutados a esposa, 3 filhos, sua mãe, irmãos ed�
parentes e amigos ..O sepultamento foi realizado em 17/9 às 17:00�
saíndo o féretro daCapela Santos Anjos seguindo para o Cemitério Munq.
deGuaramirim.

Faleceu às 17:45 horas de 18/9 o SenhorArthur Karsten com idade de
anos, deixando enlutados 1 imnã, 2 imnãos, cunhados e demais
e amigos. O sepultamento foi realizado em 19/9 às 15:30 horas, saíllii
féretro da Igreja de São Lucas seguindo para oCemitério Jaraguá 84.

Faleceu às 16:20 horas de 17/9 a Senhora Alida Ruidiger com idadede�
anos, deixando enlutados filhos, genros, noras, netos, bisnetos e dem�
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 18/9 às 15:30hor� O

saíndo o féretro da sua residência seguindo para o Cemitério Rio da LuzI.

Faleceu às 23:00 horas de 18/9-0 Senhor Dorival Costa com idadede�
anos, deixando enlutados a esposa, 5 filhos, genros, netos, inmãru a
cunhados e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizadoeml!,
9 às 16:30 horas, saíndo o féretro da Igreja Nossa Senhora Aparec' �seguindo para o Cemitério do Centro.

Faleceu às 22:00 horas de 17/9 a Senhora Carolina Olzik Alves com idill

de 67 anos, deixando enlutados o esposo, 3 filhos, 2 netos e demai

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 18/9 às 17:00holai

saíndo o féretro (la sua residência seguindo para o Cemitério do Centro.

Faleceu às 10:20 horas de 18/9 a Senhora Maria Vargas com idadedeOO

anos, deixando enlutados 1 filho, 1 nora, 3 netos e demais parentesl
amigos. O sepultamento foi realizado em 19/9 às 9:00 horas, saindoc
féretro da Salão da Igreja de São João seguindo para o Cemitério Guaramirin

'

Faleceu às 13:30 horas de 18/9 o SenhorWelengton Bakun comidade�

55, anos, deixando enlutados a esposa, 3 filhos, 1 genro, 2 netose

demais parentes e amigos. O Sepultamento foi realizado em 19/9 às 14:01 �
horas, saíndo o féretro da Capela Mortuária da Vi la Lenzi seguindo palilO

Cemitério da Vila Lenzí.
'

Convite para Missa
de 7° dia

Os familiares e amigos df

Anita S. I<ohler convidão a

todos. para a Missa de 7° Dia,
no dia 21 de setembro,

domingo, às 8 horas na Igreja
Matriz - Centro - Guaramirim

�m:§i �11 iI' II t�
�

.' nacionais e zmportados
Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 9962-0346

E-mail: bia .i s@terra.com:br
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.AUTOMOBILlSMO: FALTAM APENAS DUAS·PROVAS PARA A DEFINiÇÃO DOS CAMPEÕES DESTE ANO

Kreis Junior'busca o título
do estadual desta temporada

primeiro lugar no pódio",
diz.

A penúltima etapa será

realizada na cidade Lon

tras, nos dias 11 e 12 de

outubro. ''A primeira vez

que corlsegui subir ao

pódio e ainda em primei
ro lugar foi naquele autó

dtomo, em 2000. Trata-se

de uma pista semelhante a

de Joinville, bem' travada,
mas que eu sempre me dei

bem", avalia. Ele acredita

que a competição vai con
tar com aproximadamen
te 80 pilotos, reunindo um

público de cerca de cinco

mil pessoas. "Na próxima
prova certamente defi
nem-se os campeões' das
categorias Stock Car A e

Marcas B", diz.
A última etapa será na

cidade de Ascurra, nos dias
8 e 9 de novembro, quan
do serão conhecidos os

vencedores das Marcas A,
N e Stock Car B. (FR)

]ARAGuA DO SUL - O

piloto jaraguaense Raulino
Kreis Júnior corre em bus
ca do titulo de campeão
do Campeonato Catari
nense de Automobilismo
desta temporada. No final
de semana passado ele

participou da nona etapa
da competição, realizada
em Joinville, e garantiu o

primeiro lugar no pódio.
Durante a tomada de tem

pos classificatórios, Kreis

. Divulgação
�

Os integrantes do Clube Motogiro de Jaraguá do Sul

� Miro Maba, laci Guesing, Sandro Spezia, Volney
Zonta, Cláudio lescowish, César Maba, Rafael

s Nazário, Reinaldo Steffens e Eduardo Valle viajam
11\ amanhã para o Rio de Janeiro. Eles vão percorrer
�I aproximadamente 1,8 mil quilômetros para participar
I

do Campeonato 'Mundial de Motovelocidade, que
acontece este final.de semana.

Cesar Junkes

Piloto jaraguaense tem de fazer duas peles e vencer

SE VOCÊ ENCONTRAR
CELULAR MAIS' BARATO, VEJA
SE NÃO É .DE BRINQUEDO

Na classificação geral
até o momento, já com os

descartes, Michel Giuste
está na liderança, com 55

pontos; seguido de

Carlinhos Bago, 48;Dirceu
Rausis, 47, e Leomar

Fendrich, 44. "Restam duas

provas apenas e, pará eu

garantir a ptimeira coloca-

.

ção, tenho de fazer as duas

polis, além de conseguir o

Junior sustentou o primei
ro lugar no grid até a ulti
ma volta, quando foi ultra
passado em sete milésimos

de segundo pelo piloto.
Michel Giusti, largando as

sim na segunda posição. Na
prova, após 15 minutos o

jaraguaense passou o car

ro de Giusti, assumindo o

primeiro lugar onde per
maneceu até o final.

!Sl

00

im

I
iool
se!
001
ao I

Atletas da seleção
fazem t r e ino em JS

.

c a tar incns c

até amanhã
no grupoJucineia Formigati,
jéssica Souza eJosiane Cam
pos, deJar� do Sul; Rena
ta Guollo, Ana -Paula

Cichowicz, Camila Pinto e

IamarMachado, deChapecó;
Larissa Rechia e Emillie

Michels, deTubarão;Marcele
Cerutti, de Xanxerê; Thais

Viana, de ltajaí e Carla Gohr,
de Brusque.

Ontem a equipe treinou

em dois períodos. Pela ma

nhã, no Ginásio daMarisol e

à noite no Ginásio do Colé

gio Marista São Luís. No pe
ríodo da tarde a equipe visi
tou a Rádio Studio FM, aon-

de participaram do progra
ma do comunicador Jae
Junior.

A seleção treinará em

Jaraguá do Sul até amanhã,
quando parte para Palmas/

.

TO, cidade-sede do Campe
onato Brasileiro.

° basquete daAssociação
Jaraguaense de Basquetebol
tem apoio da Fundaçào Mu-

. nicipal de Esportes, do Cen

tro Uruversitário de Jaraguá
do Sul, do Instituto Educaci
onal Jangada, da Weg S/A,
da Rede de Postos Mime, do

Allegro RestauranteBar e da
Academia Impulso.

]ARAGuA DO SUL __:_A se

leção catarinense Infanto-juve
nil feminina retomou na ma

nhã de ontem aos treinamen

tosvisandoo campeonato bra
sileiro da modalidade. Depois
de duas semanas de recesso,

quando as atletas defenderam
seusmunicípiosnosJoguinhos
Abertos de Santa Catarina, a

equipe se reapresentouaos téc
nicas Julio Patricia (Ajab/
FME) e Ernani Buerger
(Unisul/Tubarão)..

Das quinze atletas que fi

zeram parte da primeira fase

de treinamentos, quatro fo

ram cortadas. Perm�ecerain

�,

),

ja
n 11��

4- ltfW4 l6f4 HfJ,

�

Av; Mal. Deodoro da Fonseca, 302 Fone:(Oxx47) 275-3555 '

Shopping Breithaupt 2° piso Fone:(Oxx47) 275�1400

PREÇOS PARA PLANO MENU '100

horário de àtendimento das
.

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

acessórios

Venha
.

.

",
conhecer ...
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IDISPUTA: EDUARDO HORN PREPARA-SE PARA COMPETIR NO CAMPEONATO BRASILEIRO, NO PARANÁ

Conjuntos superam-se em prova
do Estadual de Proprietários

I Classificação Brasileiro Prúxlmos jogos do Brasileiro

Colocado Time PG T V E D 20/09 Fluminense x Paysandu
110 Cruzeiro 58 CV) 17 7 6
�2 Santos 58 30 17 7 6 Internacional x Guarani
(,o Siío Paulo r:;4 ':\n lr:; q (i

40 Coritiba 53 30 15 8 7
Cruzeiro x Santos

�5° Internacional 47 30 13 6 11
160 Atlético-MG 47 30

'

12 11 7
Coritiba x Grêmio'7 ( riri,ím� Li r:; ,(I 1", r. 11

,$<0 <;::;" ('�pt�n" Ar:; '],(1 11 1') 7
qo ('nrinthi�n, LiLI ,(I 11 11 f< 21/09 Bahia x Vasco

8 Guarani 43 30 12 7 11
11}° IVitnri� 4':1 --vi 12 7 11 Criciúma x Corinthians

12 Flamenco 41 30 11 8 11
,-

130 Goiás 40 30 10 10 10 Fortaleza x Vitóri�
1140 Paraná 39 30 11 6 13

1(�15° Pavsandu 39 30 ,10 9 11 Flamengo x Goiás
tw Figueirense 39 30 10 9 11
17 Vasco 39 30 10 9 11 Juventude x Atlético-PR
18 Atlético-PR 36 30 10 6 .14
190 Bahia 32 30 8 8 14 Ponte Preta x Paraná

.11/11 Fonte Preta 51 ,n ii 11 11
, .

210 Fluminense 30 30 8 6 16
São Caetano x Figueirense

Ir
Tuventude 29 30 6 8 16

° Fortaleza 27 30 7 6 17 ,.",

° Grêmio 25 30 6 7 17 São Paulo x Atlético-MG

]ARAGUÁ DO SUL -

,

Jaraguaenses representaram
o Município no Campeo
nato Catarinense de Propri
etários, realizado na aristo

crática Sociedade Hípica
Blumenauense, � trouxeram
resultados positivos para
casa, O conjunto Eduardo

Horn e Cheyenne Farmen,
da Sociedade Hípica
Jaraguá, ficou em primeiro
lugar nas provas de domin

go. Outros adeptos do hi

pismo que atuaram por

Jaraguá do Sul foram: Le

andro Anjo e Golden

Touch, e Pauline Menegotti
Horn e Dervich Farmen,

O Campeonato de Propri
etários é uma categoria es

pecial onde somente po
dem competir os proprie-

de proprietários, A amazo

na Pauline conseguiu garan
tir a segunda colocação na

prova de sábado. A parti
cipação em eventos impor
tantes como este amadure

ce os atletas e traz mais ex

periência no esporte", con
sidera.

O conjunto Eduardo
Horn e Cheyenne Farmen

está em fase de preparação
para o Campeonato Brasi-

, 'leiro, que será realizado entre

os dias 19 e 21 de setembro,
na cidade de Foz do Iguaçu,

O próximo compro
misso da equipe de Jaraguá
do Sul será no final dó mês,
nas provas da quarta etapa
do Ranking Catarinense de

2003, no Joinville Country
Clube. (FR)

IVU gaçao

Técnico diz que desempenho dos jaraguaenses foi muito bom

tários dos animais e com

petidores amadores.

De acordo com o téc

nico da equipe de Jaraguá
do Sul, o cavaleiro

Roberto Girão, o desem

penho da' equipe foi muito
bom, principalmente pela

primeira participação de '

dois conjuntos provenien
tes da Escola da Sociedade

Hípica Jaraguá, o cavaleiro

Leandro Anjo e 'a amazona

Pauline Menegotti Horn.
"Eles competiram pela pri
meira vez no campeonato

COnT8l.JDO

BElEZA É N�DA SEM COnlielCJDO
SeR1iE QUE NÓS UNIMOS OS DeiS PAR� VQGÊ!

PARA ANUNCIAR E ASSINAR:371 1919comercial@jomalco,rreiodopovo.com.br

NOVO SUPtEMENlO MENSAL

só o CORREIO DO POVO temi

CORREIO IDO POVO

CRICIÚMA SOFRE COM PROBLEMAS DE CONTUSÃO
OS problemas de ordem médica estão atrapalhando o

técnico Gilson Kleina, que busca uma vitória ruantedo
Corinthians, domingo, 18 horas, para apagar amá impressão
deixada na goleada sofrida para o Santos, na Vila Belmiro.
Enquanto a diretoria quer ver mais de 15 mil torcedores no

estádio Heriberto Hülse, Kleina espera pela recuperação de

algumas peças importantes no esquema tático.

Os atacantes Tico e Sandro Fonseca e o lateral Lj.lCiano
Almeida, estão machucados. Para piorar a situação, o lateral
Paulo Baier e o volante Léo Mineiro, cumprem suspens�o,

I Esteja sempre alerta para a boa açã�
SEJA VOLUNTÁRIO-

É uma entidade sem fins lucrativos, afiliada a União dos

Escoteiros do Brasil, que auxilia os jovens a desenvolverem

suas potencialidades físicas, intelectuais, afetivas, s�ciais,
espirituais e de caráter, tornando-os cid�dãos que contnbuam
na comunidade.

Quem ela atende

Crianças e adolescentes de ambos os sexos na faixa etária:
- 07 a 10 anos: Lobinhos
- 11 a 14 anos: Escoteiros
- 15 a 17 anos: Sênior
. 18 a 20 anos: Pioneiros
. A partir de 21 anos: escotistas (chefes) e dirigentes

De que tipo de voluntário ela precisa
. Pessoas que gostem de atuar com crianças e adolescentes

(maior necessidade é para trabalhar com crianças de 07 a 10

anos)
- Palestrantes de diversas áreas

Com quem falar e onde

Valdir Vegini 370-0406 (somente
aos sábados 14:00 às 18:00h)
R: Joaquim Francísco de Paula, 156
Bairro: Chico de Paulo
Jaraguá do Sul ,

coraçãO�VOluntáriO
Todo mundõ tem Sófaüa cumeçar a anír,

TT._�
, em soiuções ' .!""Fifi' iii

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




