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Festa no ·encerramento doJITI

·para comemorarDia do Idoso

Cesar Junkes

o Centro de Convivência da Terceira Idade realizou na tarde de ontem uma animada cerimônia de encerramento
dos Jogos Integrativos da Terceira Idade com premiação aos participantes, homenagens e baile. Páginas 8
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5'�rãm bar
Cesar Junkes

Foram apresentados à CCO e à imprensa os pratos típicos da 3a Festa do Cascudo. Página 6

PLANTÃO NESTE SÁBADO: aberto até as 17h.
o

Cesar J unkes

O Jornal' CORREIO DO POVO vai
para propor uma campanha às

lideranças culturais com
o

intuito
de reconhecer e depositar méri
tos à atitude da família Ângelo
Piazera. Página 9

Torneio de tênis
foi transferido

AA1J transferiu a data doTorneio
AT] jBaependi Amvale Brasil de
Tênis - terceira etapa circuito A1J
-, para os dias 2 a 5 de outubro. As

inscrições foram reabertas e podem
ser feitasaté o dia 30.

PÁGINA 12

Diretório municipal
do PSB instalado

hoje em Jaraguá
PÁGINA 3

Jaraguá em Dança
sup�ra expectativa
de organizadores

PÁGINA 7

Abertas as inscrições
.

para o concurso de
vitrines da Schützen

PÁGINA 10
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2 CORREIODOPOVO

Ao povo de

Jar:aguá do Sul
DR. MOACIR BERTOLDI

Sinto-me no dever em dar satisfação à população de

Jaraguá do Sul em relação �o meu posicionamentopoli
tico. Ainda mais por ser vice-prefeito, eleito democrati
camente por ela. Como é do conhecimento de todos,
deixei o PP, partido pelo qual trte,él�gi vereador em 1996
e vice-prefeito em 2000, e me-filiei ao PL.',Apesar da
identificação com as diretrizes partidárias e dos muitos
amigos, os espaços na sigla foram reduzindo,

gradativamente, até culminar no isolamento a que fui

submetido.

,

Para quem acompanhouminha trajetória no PP, sabe
o quantomedediquei para o fortalecimento do partido.
Sempre me submeti às decisões damaioria e nunca des

respeitei nenhum dirigente, p:lesmo quando divergia no,
seu posicionamento.

Contudo, a recíproca nem foi verdadeira. Há tempo,
a cúpula do PP não me valorizava mais; sentia-me

desprestigiado, sem apoio. A situação atingiu o ápice
quando expus minhas divergências com a administração
do governo municipal. A direção do partido se voltou

contramim, o que acabou gerando outros conflitos in
ternos, sendo preterido pelos correligionários em car

gos de comissão e pelos vereadores.
A permanência no partido ficou insuportável quan

do esses mesmos vereadores, em declarações recentes à

imprensa, me criticaram abertamente, mostrando-me a

porta da saída. Algumas palavras ásperas e injustas me
deixaram extremamente triste. Não as merecia. Nunca

exigi apoio incondicional, mas solidariedade partidária,
coisa que sempre fiz.

Mas como a vida não para ...Apaixonado pela politi
ca e decidido a contribuir para o progresso de Jaraguá
do Sul e região, me filiei ao PL, partido que me abriu as

portas e tem me proporcionado uma motivação ímpar.
O compromisso firmado com os demais partidos do'

grupo (pDT, PTB e PPS) renovou-me as esperanças na

politica partidária como um exercício em favor de to
dos.

Sou otimista e aprendi a tirar lições dos adversários .

Me considero uma pessoa privilegiada, o queme obriga
a compartilhar com o próximo o que a vidame deu. Por

isso, estou de volta à politica partidária e à luta diária

,�,;p�lamanutenção da confiança que a pópulaçãodeposita
'

em num.

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

SÁBADO, 27 de setembro de 20�

Desenvolvimento Sustentável
" .:

Ontem, o PT de Jaraguá r' pecíficas, setor por setor, com
do Sul promoveu, durante

-

Desta vez, o .abordagem do problema e

todo 9 dia emJaraguá em Sul, PT quer que o conseqüente alternativa de

amplo seminário sobre desen- solução.
volvimento sustentável. O desenvolvimento A iniciativa do PT da le·

tema vem sendo discutido há sustentável gião em promover esse deba,

mais de uma década, pelo • te' demonstra o interesse do

menos em, Santa Catarina, e Seja governo popular em atender
até agora, em termos práticos, acompanhado a parcela da população que

'pouco ou praticamente nada do termo está fora do atualmodelo PIO'
de concreto foi feito. Exceto dutivo, criando alternativas

algumas iniciativas isoladas e

' solidário
..J que possibilitem a inclusão,

sem eco no grande grupo so- social dos que estão à margem
cial, o desenvolvimento sus- tece'quando, existe participa- do processo criativo, produri·
tentável ainda é um projeto ção solidária dos vários seg- vo e completamente distante

que não saiu do plano teóri- .mentos sociais. dos benefícios econômicos I

co. Desta feita, a novidade sociais a que todo ser huma'

Agor�" com a retomada da desta abordagem petista de no tem direito.

proposta pelo governo petista desenvolvimento sustentável Ainda assim, é necessárir
de Luiz Inácio Lula da Silva, é a solidariedade, considera- �que a iniciativa do Partido!

espera-se o desencadeamento .

da o principal ingredierite; . dos Trabalhadores venhl
de ações que realmente pro- para a concretização da pro- acompanhada de política!
porcionem condições de de- ,'posta de garantir a }nChlS�o, .públicas 'que gàrantam I

senvolvimento sustentável de todos no processo de cres- efetivação do processo de

em todos os setores. Desta cimento social e econômico. desencadeamento do modelo
vez, o PT quer que o desen- Para se alcançar esse resulta- de desenvolvimento sustend'

di'volvimento sustentável seja do positivo, o PT da região vel desejado. Essa nova.
acompanhado do termo soli- pretende dar início a uma sé- mensão do conceito de SOU'

. '1 da
dário, porque, 1{0 entendi- rie de debates e discussões dariedade deve ser assltnJ a

rnento da, coordenação polí- que incluam os mais diferen- por toda a sociedade para que
,

I
'

eO'tica dó PT da região Norte/ tes agentes sociais, políticos' a proposta de desenvo VIm

Nordeste, o des�nvolvimen- e econômicos, que, juntos, to sustentável seja, de fatO,

to sustentável somente acon- passem. a criar estratégias es-' concretizada.
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IPROPOSTA: PARTIDO SOCIALISTA BRASilEIRO QUE SER O DIFERENCIAL NA MICRORREGIÃO DO ITAPOCU

'�vereadorMarcos Scarpatto (PT) solicitou, durante a última

sessão da Câmara de Vereadores, mais rigor do Legislativo,
principalmente da Comissão de Finanças eOrçamento em relação
ao atraso do Executivo no envio do orçamento do ano que
vem. Scarpatto afirmou que o orçamento deveria ser enviado à

Câmara de Vereadores até 30 de agosto; e, no entanto, isso não
aconteceu.O vereadorpetista criticou a administraçãomunicipal,
que realizou audiência pública para discutir o orçamento depois
de terencerrado o prazo para o envio domesmo ao Legislativo;

IDENTIFICAÇÃO
Ainstalação de placas de identificação de divisas entremunicípios
\WllOS aJaraguá do Sul e de limites entre área rural e perirnetro
urbano também foram temas de debate em plenário durante
a sessão de quinta-feira, na.Câmara de Vereadores. A indicação
dovereador OrlandoGilberto Gonçalves solicita a implantação
de placas de identificação de divisas.O vereadorPaulo Floriani

�P) destacou a importância da sinalização entre limites urbanos
_ erurais nomunicipio.A indicação número 371/03 foi aprovada

naCâmara eserá encaminhada para o Executivo.

ERRATA
Ao contrário do que consta na edição de quinta-feira última,
dia25 de setembro, página 4, a reunião itinerante daAssociação

fi Comercial, Industrial eAgrícola deGuaramirim aconteceu na

f empresa Lunender e não na Lunelli, como consta no texto.
le
ENTRE ASPAS,__--'--_

PSB instala diretório municipal
em reunião marcada para hoje

]ARAGuA DO SUL -

Mais de uma centena de

pessoas, entre filiados e sim

patizantes, estão sendo es

peradas ao encontro que o

PSB promove hoje, das 16

às 19 horas, na Câmara de
Vereadores de Jaraguá do
Sul. O objetivo do encon

tro é a instalação oficial do
diretório municipal, que até

então. funcionava com exe

cutiva provisória.
O empresário Luiz

Hirschen, que já ocupava o

cargo de presidente da exe

cutiva provisória, será

reconduzido ao cargo. De
acordo comele, o PSB está

começando bem em

Jaraguá do Sul. "Temos

nomes fortes, de

representatividade em toda

a região", afirma Hirschen,

8 ANOS EM SOlUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

II

�.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INQU$TRIAIS

MONTAGENS DE.
PAlNÉíS ELFrRlCOS

.

I

r

.SOI.UÇÕES PARA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

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 Junkes

luiz Hirschen diz que partido está começando bem

também conhecido como

"Luti", e cita como exem

plo os nomes de Willian
Paul Herrmann, que será

seu vice-presidente, Emer
son Gonçalves, ex-inte
grante do PT, André

.

Ferreira: de Oliveira, Leila
Maria da Costa,JairAlquini
� o advogado Rubem Fcn-

e· "Estamos começando bem". A afi rmação é do

a. �residénte da' Comissão Provisória do PSB, Luiz

lo Hirschen, ao referir-se a estruturação do partido em

Jaraguá do Sul, que hoje será efetivado como
er

diretório.
Je'- � �

J' r--------- �__ � � __

as

io

seca Flexa, que integram a

executiva do PSB.

Hirschen, que foi o fun
dador do PT há exatos 16

anos, comenta que espera
contar com o apoio de
todosos partidos conside
rados de esquerda. Tanto
que aguarda a presença,
hoj,e, das lideranças do PT,

na figura do deputado es

tadual Dionei Walter da

Silva, do PTB, PDT, PPS e

PL. "Só não admitimos

alianças com os partidos
que integram a coligação
que dá sustentação a atual

administração municipal",
argumenta Hirschen.

O presidente do PSB

de Jaraguá do Sul afirma

ainda que. a in tenção é

mostrar para a comunida

de que o Partido Socialista

Brasileiro pode ser o gran
de diferencial para região.
Com o lema moralidade,
transparência, socialismo e

.

liberdade, o PSB de

Jaraguâ do Sul pretende
apresentar, uma nominata

forte para concorrer à Câ

mara de Vereadores.

Também devem com

parecer ao encontro de

hoje o presidente estadual

do PSB, Antônio BeUo

, Júnior e Beta Albuquerque,
líder do governo na Câma

ra dós Deputados. A in

tenção do partido, em

âmbito nacional, é de for

mar, até o final do ano,
mais 100 diretórios,

Vereadores querem identificação nos carros
]ARAGuA DO SUL -- A

indicação número 358;03,
de autoria dos vereadores
Orlando Gilberto Gonçal
ves e Paulo Floriani, apro
vada na sessão ordinária de

quinta-feira solicita que to
dos os veículos que pre�
tam serviços a Prefeitura

sejam identificados. "Em
outras cidades, como

Chapecó, verificamos que
todos os .veículos, ma

quinários que trabalham

para a Prefeitura s'ão iden
tificados", destacou Gon

çalves. O vereador Paulo

Floriani disse que é "inad
missível que ós carros que
prestam serviço ao Execu

tivo fiquem sem identifica

ção", ressalta.
Projeto de lei nesse sen

tido, de autoria do verea-

dor Ivo Petras Konell

(PMDB) protocolado na

secretaria da Câmara em 17

de junho deste ano, institui

que sejam identificados to

dos os veículos que pres
tam serviços para a Prefei

tura, através de um imã de

proporção 30x30 anexado
na lataria, podendo ser re

movido no caso das

prestadoras terceirizadas

após o cumprimento do
horário de serviço. "Peço
aos vereadores que solici

tam a identificação que a

mesma seja anexada ao

projeto de minha autoria

reforçando a solicitação",
disse Petras. O projeto de
Petras está sendo analisado

pelas comissões técnicas
do Legislativo.

Na avaliação do vere-

ador José Pendiuk dos

Santos (PT) a indicação e

o projeto de lei são im

portantes para que os ve

readores e munícipes pos
sam identificar os

maquinários, caminhões e

veículos da Prefeitura. O
vereador Pedro Garcia

(PMDB) enfatizou que
também está preocupado
com o controle das horas
de trabalho dos veículos

que prestam serviço para
a Prefeitura.

.Jtmaiovude,tk>

'7domft-r�Itn,9�UY·tI�$.a.Ut

mr·igl@'.rr••com.br I
J�!!••��",!!��!..:�CI!.!!.!t.!!�.!h.:_�ª.J
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I MERCADO: Novo DIRETOR DA REVENDA VOlKWAGEN DIZ QUE HÁ ESPAÇO PARA TODOS OS SEGMENTOS

Novo proprietário da Caraguá
aposta no mercado de veículos

}ARAGuA DO SUL -

o empresário e propri
etário da concessionária
de veículos importados
Dreamcar, Rogério Luis
Gonçalves, assumiu este

mês a direção da Cara

guá, loja de revenda de
carros volkswagen insta
lada em Jaraguá do Sul.

A empresa, que per
tencia ao também em

presário Wandér Weege,
já passou por algumas
modificações com a di

minuição do número de
funcionários e a con

tratação de um novo ge
rente.iEdmilson Falkie
vicz. Segundo Gonçalves,
as medidas visam me

lhorar a rentabilidade

sem, no entanto, prejudi
car o cliente.

.

Sobre as perspectivas
de mercado, o ernpresá
rio acredita que há espa
ço para todos os seg
mentos e analisa que se

for para falar em crise -

tão comentada no Brasil
nos últimos anos - todos
os países dizem ter. Cita

como exemplo os Esta

dos Unidos, onde. o ju
ros de mercado é de cer
ca de 1% ao ano e mes

mo assim afirmam estar'

em crise.

Gonçalves atribui a

essa "onda de crise" a fal-

Cesar J unkes

Gonçalves: "Todos os momentos são oportunos para se fazer bons negócios"

ta de investimento da

população. "O dinheiro
não sorne do mercado,
mas as pessQas deixam
de consumir em função
de comentários que são

muitas vezes inoportu
nos", diz.

Para superarmomen
tos menos favoráveis,
Gonçalves afirma que os

empresários devem ade

quar preços e produtos.
"Eu não acredito em cri

se. Acredito em momen

tos bons e menos bons",
conclui analisando que a

quantidade de impostos
e encargos que os funci

onários oneram à estru

tura é outra barreira ao

crescimento.

Apesar das dificul

dades, ele garante que a

empresa VIve um mo

mento de estabilidade e

anuncia que as metas

para o próximo ano são

manter a competitivi
dade, atendendo a cli

entela da melhor manei

ra possível. (CAROLINA

TOMASELLI)

Produtos, serviços e novidades no ramo
Além da linha de carros novos

volkswagen, onde são oferecidos

serviços completos de assistência técnica,
a Caraguá também trabalha com usados

de diversas marcas e instalação de gás
com autorização do Immetro desde

veículos carburados aos importados.
Até o dia 30, a empresa está com uma

promoção para toda a linha 2003 em

estoque com 40% de entrada e saldoem

24vezes.

Apartir do dia 18 de outubro, a loja
disponibilizará para venda o novo

lançamento da volkswagen, o carro

"Fax", que irá competir com os

monovolumes.

Trabalhadores cobram direitos violados na Justiça'
SCHROEDER .- o

assessor jurídico do Sin

dicato dQS Trabalhado
res da Construção Civil
e Mobiliários, advogado
Paulo Sérgio Arrabaça
ingressa em breve com

ações coletiva e indivi
duais em favor dos ex

trabalhadores da Serra
ria do Alemão ( Fúlvio
MillnitzME-Indústria e

Desdobramento de Ma

deira), em Schroeder. A

empresa fechou as por-

tas no dia 25 de julho
sem pagar os salários
atrasados nem dar "bai
xa" na carteira de traba

lho da maioria de seus

42 trabalhadores, na

sede do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de

Schroeder, já qiie o ex

patrão, Fúlvio Millnitz,
não permitiu que a �eu
nião fosse realizada de
fronte à empresa, con
forme o previsto.

"Estamos sem con-

dições de dialogar com
a empresa. Na verdade,
vocês estão. demitidos, a
única saída é ingressar
mos com pedido de

liminar, na tentativa de
liberar o FGTS, encami
nhar as rescisões e o sa

que do seguro desem

prego", aconselhou o

advogado do Sindicato.
Com média salarial de

R$ 338,00 mensais, os

trabalhadores da Serra

ria do Alemão tiveram

uma, outra surpresa ao

consultar o saldo' do

FGTS. Valdecir Kremer,
com dois anos e quatro
meses de trabalho na

empresa, tem apenas R$
52,00 depositados. Já
Olegário Lafin, com

mais de três anos de

empresa, dispõe de R$
306,58. Alguns trabalha
dores sequer foram

registrados durante o

período de prestação do

serviço.

REFORMA- TRIBUTÁRI�
PORGUILHERME MARQUES FOGAÇA

Como já foi dito, a atual ReformaTributária consiste em uma altera�Q
do texto da Constituição Federal. No Brasil, em atenção aos princípim
da hierarquia das normas e da supremacia constitucional, para qui
uma norma possa validamente ingressar no ordenamento juridico,i
imprescindível que ela seja editada em plena conformidade com I

Constituição Federal. Esta exigência, é bom que se diga, é aplicável a
todas as normas, até mesmo às emendas constitucionais. Afinal di
contas, estas emanam do poder constituinte derivado, que, ao contrárro
do que acontece com o poder constituinte originário, é limitado. Éa
própria Carta Magna que fixa as diretrizes do processo legislatiVl\
dispondo, a respeito das Emendas Constitucionais, que "a proposal
será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em doil
turnos, c�nsiderando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos
dos votos dos respectivos membros" (art. 60, § 2"). Ressalte-se o

quorum diferenciado para aprovação, bem como a necessidade de

dupla votação em cada Casa Legislativa.
'

Faz-se essa breve introdução para frisar que, no decorrer da semana

, que passou, foi aprovada, em segundo turno, na Câmara dos Deputadol
(composta de representantes dó povo), sem novas alterações,a PEC
da Reforma Tributária. O próximo passo consistirá na discussão e

votação da proposta no Senado (composto de representantes dOi
Estados e do Distrito Federal), quando terá irúcio uma nova rodada
de "negociações" para aprovação do texto da Reforma. Segundo algum
senadores, dificilmente à Reforma Tributária será aprovada sem novas

modificações, tendo inclusive alguns parlamentares afumado que �

discussões voltam à éstaca zero. O ponto mais discutido tem sido a

guerra fiscal entre os Estados.
A exemplo do que foi feito no tocante ao ICMS; passa-se a tecer

sucintos comentários acerca de outro ponto de fundamental

importância na atual Reforma Tributária: a nefasta DRU -

Desvinculação de Receitas da, União,

A prorrogação da DRU é ponto crucial para o atual governo por se

constituir em instrumento que concede certa, flexibilidade no trato

das receitas públicas. Essa desvinculação de receitas da União é um

instrumento, introduzido no texto da Constituição Federal pela
Emenda n" 27/2000, que desvincula de órgão, fundo ou despes
20% da arrecadação de impostos e contribuições sociais da União

Com isso desvinculou-se o que, pela sua própria natureza e razão de

ser, era necessariamente vinculado. É que as contribuições sociais são

tributos fmalísticos, cobrados em virtude e em benefício de um órgão
específico; assim, não podem ter suas receitas desvinculadas, sob pena
de afronta a diversos princípios constitucionais. Há quem afirme que

, o grande,motivo para a desvinculação das receitas é o interesse do

governo em obter receita para o pagamento de juros e serviços da

dívida externa. O pretenso déficit da Previdência, anunciado pelo
governo, está em parte relacionado com a DRU, que não direcionJ

para os fins devidos as contribuições pagas com o escopo de fmanclar

a seguridade social. Enfim, a intenção do governo é prorrogar a

desvinculação de receitas daUnião para poder contar com umamargem
maior de utilização dos recursos públicos, sem a vinculação a que a

receita decorrente de contribuições sociais está adstrita. Vale lembrar,

somente, a par da controvérsia existente neste tema, que o próprio PT

ingressou, em 2000, comAçãoDireta de Inconstitucionalidade contta

a Emenda Constitucional n" 27/2000, que justamente intrOduZIU a

DRU. Parece que a opinião do atual governoumudou diametralmente
Atualmente a desvinculação deve durar até o final de 2003, mas com

a Reforma Tributária deverá durar até 2007. O notável MinisttO

Marco Aurélio de Mello, homem de inteligência ímpar e conh�cirnento

jurídico extraordinário, afirmou no Supremo Tribunal Federal: "Senhor
Presidente, não me preocupa o problema de caixa do erário, coma

também não preocupa aos demais Ministros que integram esta Corte·

Preocupa-me, sim, a manutenção da intangibilidade da ordem

constitucional." É de juristas desta envergadura que o Brasil preC1S�
Meditando sobre suas palavras continuemos acompanhando as

discussões, agora no Senado Federal, sobre a Reforma Tributária.

GUILHERME MARQUES FOGAÇA
Advogado especialista em Direito Tributário

Cotação de ontem
Compra
2.9365

Venda
2.9373
3.0200
2.9900

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

2.9500
2.8700
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ALZHEIMER
A comemoração do Dia Mundial da Doença de

Alzheimer no último domingo, dia 21, provocou
grande interesse do público. Em razão disso a ABRAz

_ Associação Brasileira de Alzheimer colocou um

número de telefone gratuito à disposição dos

interessados. Além do Q800-55-1906 aABRAz colocou

à disposição também o 0800-77-33033. A ABRAz é

uma entidade formada por profissionais da área da
,

saúde e familiares de portadores da Doença de

Alzhei�er. Informações. podem ser obtidas também

pelo site www.abraz.com.br

CURSO
O empresário Aclino Feder, informa que o curso de

italianoque será,realizado na ACIAG irá começar dia

1° de outubro, às 19 horas. O curso terá duração
máxima de dois anos, sendo que com um ano, garante
o empresário, já será possível conversar fluentemente,
principalmente em viagens ao exterior. Inscrições
gratuitas podem ser feitas pelo telefone 373-1010. As

aulas serão ministradas pela professora Tânia Taquini,
formada em pedagogia com anos de residência na

Itália.

Fotóg.rafo
REINOlDO BAITA

Festas, casamentos,
batizados

Tel: 9975-9925

, localidade; Os moradores

agradecem também pela
doação de duas traves de

futebol suíço em Benjamin
Constant para a Sociedade

Esportiva e Recreativa

Faixa Azul.

Câncer - As conquistas
estarão favorecidos,

, gente que
or: Azul, cinzo

a participação de 80 pessoas
entremães, pais e parentes,A

intenção é de atender o mes

mo número ou mais, segun
do expectativas da coordena
ção. ''Esses cursos são contí

,nuos até porque há uma de

manda muito grande", diz
Cunha.

A vendedora, Lurdes
. Milltz Weller participou há

cerca de dois meses do curso

de gestantes ptomovido pelo
Hospital ''Foibom paramim,
porque esclareceumuitas dú

vidas, inclusive como ama

mentar e pude vir para a ma
ternidade mais segura para
horadoparto", destaca ama
mãe de Guilherme, nascido
no Domingo de parto nor

mal.

GERAL CORREIODOPOVOS
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

-SAÚDE: HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUA REALIZA NOVA EDiÇÃO DO CURSODE GESTANTES

Hospital J'a.ragu
á lança

nova turma de gestantes
JARAGuA DO SUL - De

13 a 24 de outubro acontece

no hospital e Maternidade
. Jaraguá mais uma edição do
Curso para Gestantes. As pa
lestras serão realizadas por
profissionais da área de pedi
atria, obstetticia, fonoaudio
logia, psicologia, odontologia,
anestesia, nutrição, dermato
logia, enfermagem e

intemação.O curso égratuito
e as inscrições podem ser fei

tas no hospital ou pelo fone

371-1300.

Segundo o enfermeiro

Manzerine P. da Cunha, um
dos responsáveis pela divul

gação, a intenção é fazer um

curso no período de duas se

manas, para que embora

constante não seja cansativo.

JARAGUA DO SUL- Com
a crescente demanda de

profissionalização ea tendência
cadavez maior de especializa
ção em determinados ramos

de atividades, o Centro Uni

versitário de Jaraguá do Sul

(Unerj) estará, no próximo se

mestre, implantando de seis a

oitonovos cursos de pós-gra
duação para atender as mais

variadas áreas administrativas,
empresariais e comerciais.Atu
almente,aUnerj oferece 14cur
sos depós-graduação que aten
dem cerca de 500 alunos. Uma

dasnovidades estásendooCur
so de pós-graduação em Va-

,

tejo, que atenderá as empresas
da tegião. Da mesma forma,
especiali2aç5esnasáreasderneio
ambiente e de restauro- arqui
tetônico contribuemparaa for-

Cesar J unkes

Para Lurdes curso foi importante para hora do parto

"Assim tanto a mãe como o
.

companheiro podem assimi

lar todas as informações e sen
tirem-semais seguros", esda
rece Cunha,

O objetivo principal é o
de fortalecer e incentivar a

maçãodeprofissionais diferen
ciados, em novos segmentos
de negóciõs.

Para a professora Cristina
Collaço da Silva, coordenado
ra da especialização em con

servação e restauração do

patrimônio cultural, a ativida
de amplia as oportunidades
para profissionais da área. Ela

explica que o programa foi

preparado de forma a aten

der as características da região
Sul do Brasil, sendo o único

curso do País que contempla
o estudo do enxaimel, técnica
construtiva trazida pelos imi
grantes europeus. ''Ao plane
jar essa especialização, aUnerj
abriu uma nova fronteira para
os profissionais que atuam na

área de restauro e preserva
ção, atendendo.uma exigência

Novos cursos de pós-graduação em 2004 na UNERJ

os assuntos do
sua

idade vai cativar.

gia sexual. Cor:
Branc to e azul.

Virgem-Será um bom dia
rcom os seus

de formo aberto e

:Vermelho,amoreloe

rosa e ver e.

Escorpião� Sorte com

i m o seu ámado, o
, cI de grande paixão e

Cor: Bronco, creme

amamentação após o parto.
"O Hospital tem como prin
cípio estimular o aleitamento
matemo, por isso precisamos
fortalecer esta idéia", informa
o enfermeiro. O último gru
po a receber orientações teve

do Estatuto da Cidade, que
destaca cada vez mais a im

portânciadas prefeituras e dos
órgãos ligados à área cultural
contarem com mão-de-obra

especializada", assinala
Com duração até agosto

de 2004, o curso de pós-gra
duação vem oportunizando
aos 25 participantes contatos

com especialistas de renomein
ternacional,comoo suíçoPeter
Wldner,queesteve tecentemen
te em Jaraguá falando sobre a

importânciade int:egtaraarqui
teturacontemporâneaem cida
des históricas.Amanhã, e sába
do, a professora-doutora Ma
ria Isabel Kanan, arquiteta do
Instituto doPatrimônioHistó

rico e Artistico Nacional em

Santa Catarina, realizará um

workshop abordando técnicas

Sagitário-Saio do rotina e

união
alidade muito
r: Verde, azul e

de restauro em alvenaria e te

vestimentos - o mesmo

workshop será apresentado
tambémna 5aBienal deArqui
tetura e Design em São Paulo.

Em outubro, será avez do
professorDalmoVieiraFilho,
superintendente regional do
IPHAN em Santa Catarina, a
participar das atividades na

Unerj.VieíraFilho é professor
do curso deArquitetura e Ur

banismo da Universidade Fe

deral de Santa Catarina e ar

quiteto do IPHAN e, dentre
as ações de maior destaque,
estão a participação na restau
ração das fortalezas da Ilha de

. SantaCatarina, os tombamen
tos nacionais deSão Francisco
do Sul e Laguna, a Criação do
Museu Nacional do Mar, en
tre outros projetos.

AGRADECIMENTO
Os moradores do bairro Benjamin Constant, em
Massaranduba, agradecem ao Prefeito Davio Leo e

ao Adão Brich, secretário de Obras, pelos serviços
prestados de máquina e cargas de macadame para a

comunidade do bairro. Os pedidos foram efetuados

pelo membro da comunidade Ivo Riegel e que a

prefeitura realizou a pouco
menos de um mês na

icar perto de
rá o suficiente

f_�1'h���::��t�
�ul.
Peixes-Não tema nenhum
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.FESTAS: GUARAMIRIM ENTRA NO ROL· DAS FESTAS DE OUTUBRO COM A FESTA DO CASCUDO

Guaramirim realiza 3a edição
da Festa do Cascudo no dia 17

GUARAMIRIM - Foi

lançada na noite de quar
ta-feira, dia 24, a terceira'
edição da festa do

cascudo em Guaramirim

para Comissão Organi
za-dora e à 'imprensa. O
evento promovido pelo
Rotary Club em parceria
com a prefeitura muni

cipal e o restaurante Re

presa coloca Guarami
rim no roteiro das festas

típicas do mês de outu

bro em Santa Catarina. A
festa este, ano será reali

zada nos dias 17, 18 e 19

de outubro em uma área
. de ap�oximadamente mil
metros quadrados em

frente ao restaurante Re

presa.
A festa do Cascudo é

uma festa gastronômica,
onde serão servidos pra-

. .to s típicos à base do pei
xe; tais como cascudo re

cheado, cascudo frito,
pastel de cascudo e o fa

moso caldo de cascudo

servido em cumbuca

marajoara, especialmen
te produzida COrÍlO re

cordação da festa. A no

vidade na gasttonomia
para esta edição será o

empadão de cascudo.
A programação. mu

sical irá, mais uma vez,

valorizar os artistas da

região. Na noite deaber

tura, dia 17, está progra
mado um show com a

dupla Lucas e Cindi. No

sábado, dia 19, às 12 ho

ras, apresentação, de

Toninha Bahia, e às 20

horas, o Programa Viola
e Gaitaço, trará diversas

apresentações e transmis

são direto do local. No ,

domíngo a partir do.

Cesar Junkes

A la Dama, o prefeito e CCO lançam oficialmente a 3a edição da Festa do Cascudo

meio dia subirá ao palco
o caqtor Daniel Lucena.

De acordo com o

prefeito Mario Sérgio
Peixe r, Guaramirim se

abriu parà o turismo, que
é hoje o grande filão na

economia mundial. "Co

meçamos com o turismo

]acu-Açu, depois com o

turismo ecológico, religi
oso, e econômico, e a

Festa do Cascudo entra

como uma das festas tí

picas do município",
acredita Peixer. -O restau

rante tepresa já é conhe

cido há muitos anos por
. produzir diversos pratos
a base deste peixe . .O

município apostou na

qualidade da gastrono-
.

mia e hoje, de acordo
com o prefeito, pode tra

zer muita receita para o

município. Prova disso é

que a primeira edição da
festa começou tímida,
com 700 pessoas. Ano

passado já prestigiaram o

evento cerca de duas mil.

O objetivo deste ano é

de receber um público

de quase cinco mil pes
soas. "Mas podem vir até

10 mil pessoas porque
estaremos preparados
para isso", decla'ra
Peixer. Nas duas edições
da festa o maior núme

ro de visitantes foi de
fora da cidade, como
]oinville, Massaranduba,
Blumenau, e Jaraguá do

Sul. A explicação segun
do o prefeito é que o

povo de .Guaramirirn já
tem como hábito degus
tar o peixe, principal
mente no restaurante.
"Talvez pela propaganda
que fizemos para fora

percebemos que as pes
soas das cidades próxi
mas e outras de longe
também, como Floria

nópolis por exemplo,
sempre vêm e param
aqui para saborear o

cascudo. O objetivo hoje
é trazer o turista de fora

mesmo", finaliza. '

A 'Comissão Organi
zadora, formada por
membros· do Rotary
CI�b é quem está cuidan-

do dos preparativos da

festa. A intenção, segun
do eles, é se a festa to

mar proporções maiores,
levá-la pata o pavilhão
municipal e dessa forma

poder receber quem sabe

20 ou 30 mil pessoas.
De acordo com o

presidente do Rotary
Charles Kinas, o di

nheiro líquido angaria
do será distribuído

para entidades filantró-
.

picas do município sen

do que 70% é distribu

ído diretamente e 30%

para os programas .in

ternacionais de comba

te ao analfabetismo no

mundo. As entidades

convidadas são o Cor

po de Bombeiros,
Apae, Ação Social e

. Hospi�al Municipal. "Á
distribuição acontecerá

depois da análise da si

tuação de cada uma das

entidades, aí o dinhei

ro será repassado a que
es tiver mais carente",
destaca Kinas. (CELlCE,
GIRARDI)

MomentoEDA / REMAR
do Marista

No movimento EDA /
REMAR, o ZO Semestre é es

pecial, pois todas as Caravelas(
grupos correspondentes as

séries escolares),participam do

Regiorial ou Estadual.
Os alunos da Travessia

Remos/ó" série) participaram
em agosto de Regional em
Curitiba

No dia 14 de setembro
foi avez daTravessiaBarco(sa
série) participar de seu regio
nal, que aconteceu em São

Bento do Sul, no Recanto do

Ziprinho. Participaram 17 pes
soas do Colégio Marista São

.

Luís,entremarinheiros e timo
neiros. Ao todo o evento con
tou com 85 participantes.

Entre os dias 19 e 21 de

setembro, aconteceu em São

Bento do Sul o Regional da
Travessia Hélice (? série), este
em forma de acampamento.

Ao todo participaram 73]le1
soas, destas 7 do Colé�
Marista de]araguá do Sul

Todos encontros regiom!
contaram com a presença �

alunos: do Colégio MariSIl

SãoBento, doColégioMarisn

Paranaense de Curitiba, do

Colégio Santos Anjos di

]oinville e do Colégio MarisIl

São Luís de]araguá do Sul

ATtavessiaVelas (sasérie)
realizaráO Congresso Estad�

al juntamente como Congres
so dos 20 anos do Movimen

to EDA / REMAR no Bra

sil, nos dias 17, 18 e 19 de ou

tubro aqui em]araguá do S�
no Colégio Marista São l,uí,

Em todos estes encontrOS

o tema abordado foi os 2�

anos doMovimento, que tem

como objetivos a formaçãot
o cultivo de boas amizadesel

formação de bons líderes.

Vinhos Finos e Espumantes
taurantes, Eventos e Consumo Pe

•
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Anos de dedicação e pesquisa em prol da preservação damemória
ehistória dos ancestrais, daquelas pessoas que tiveram participação

I imprescindível e marcante na colonização de JaragUá do Sul. A

sensibilidade, e percepção da, importância deste resgate estão

registradas na obra Busca das Raízes, escrito pela pedagoga e'

socióloga, OlgaPiazeraMajcher, e o primo NorbertoAugUsto Schmidt
(que faleceu antes de o trabalho ter sido concluído). O livro foi

lançado na noite de quarta-feira, no Museu Histórico Emilio Silva,
u reunindo autoridades, familiares dos escritores e amigos.

Um dos assuntos abordados pela, autora é a questão do estudo
[l-

a.
das raízes da fanu.lia, da importância de não se perder -tempo e

J- aproveitar a vivência, experiência e conhecimento empírico das

pessoasmais velhas, efetuando um registro para que outras gerações
s tenham oportunidade de acesso a essas informações. "As pessoas
li têm de perceber que a vida passa muito rapidamente e nós temos
10

de tirar proveito da sabedoria dos idosos, que têm uma riqueza
histórica incomensurável para nos contar", destaca. No livro,

:1 Olga descreve também um pouco da história dos povos que
colonizam o município (italianos, alemães, húngaros e poloneses),
mencionando a realidade que viveram naquela época e as

difiCuldades que enfrentaram. "Escrever o livro foi emocionante,
desafiador, além de despertar o interesse pela pesquisa,
proporcionou um aumento nas relações humanas, pois conheci

muitas pessoas", enfatiza.
r

A irmã da. autora, Carmem Piazera Breithaupt, conhece a obra
e mostrou-se bastante orgulhosa em ler o resgate da história da

própria fanu.lia e acredita que o livro será bastante importante
cOmo registro histórico das migrações das quatro etnias
responsáveis pela colonização do Município.
As pessoas interessadas em conhecer a obra "Busca das Raízes"

Podem comparecer ao museu, na Praça Ângelo Piazera, e adquirir
o livro no valor por R$ 13,00. (FABIANE RIBAS)

SÁBADO, 27 de. setembro de 2003
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Márcio
'

',,' ,está no elenco de "Abracadabra", o

novo fil��;{��::�J�a: Comenta-se que o ator ganhou
R$ 200d:f!i'Í;p.e!:o.-;triílbalho. O ator também está no

elenco d�;';���' ;:':' ;'�ri:dade".
,,:.(,k�l: ,',Ç?�:{.

:�>t:;'
" Casal

Babi
,'i
dilo Paulo' Ferreira 'vão morar juntos

n ode Janeiro. Assim que ela terminar de

COQS, "p:jr a casa, eles se mudam. Em tempo, a '

,apre�§:�fiiadora do S BT acrescentou o apel ido ao

l�';;{'( nome.

Garotas-propaganda
Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, e

sua filha Ticiane acabam de assinar contrato
com uma famosa marca de lingeries. Em breve,

as belas aparecerão nas éampanhas
publicitárias da marca.

Festa em Ventura
Sete anos depois de ter saído humilhada de

Ventura, Ana Francisca (Mariana Ximenez) volta,
à cidade, rica e transformada numa belíssima
dama, deixando todos boquiabertos. Agora dona
da fábrica de chocolates Bombom} Ana traz
consigo o filho Tônico (Guilherme Vieira), sua

ama Dona Mocinha <Denise dei vecchloi.e se

instala no casarão de Jezebel (Elizabeth Savalla).
Jezebel que não é boba, dá uma festa em

homenagem a Ana. A jovem viúva aparece com

uma rosa vermelha no decote e dança com todos,
inclusive com o jovem médico, Dr. Paulo

(Guilherme Piva). Estas serão às próximas
emoções de "Chocolate Com Pimenta".

Agenda cheia

SÁBA'DO, 27 de setembro de 200J
--

JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SALA 'ILME/HORÁRIO

,I

14h4S An

" . . , , , .' �, �'. . . . .;'.

D

,BAD Bovs 2
AIShOO - 18hOO, , 21hOO

DEIXE-ME VIVER
17hOO, 19hOO', 211:100 '

2
A VIAGEM DE CHIHIRO

TRATAMENTO DE CHOQUE
3 Ish30 - 17h30 ' 19h30 ' 21h30 C

A-AVENTURJl/C-COM'ÉIJIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMArXi
F - Ra;ÃclR -'-ROMANCE!P-RJUCIAL/Dc-oo;UMENTÁRIO'

B LU M ENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

1

16h45 - 19h15 ' 21h50

21 h 15 (Sexta e sábado)

D

SALA 'ILME/HORÁRIO

BAD Bovs 2 A
Í4h30' 17h30 - 10h30

2 A CASA CAIU c
14hOO - 16hOO ' 18hOO - 20hOO - 22hOO

3 A LIGA EXTRAORDINÁRIA
13h45 ' 16h30 - 19hOO ' 21h30

A

BAD Bovs 2,
13h30

A

4 SEGURANÇA NACIONAL
16h15' 18hOO - 19h45 (Sexta e sábado)

16h15, 18hOO - 19h45 ' 21h45 (Domingo à quinta)
c

DIRIGINDO NO ESCURO (Pré-estréia)
21h45

c

TRATAMENTO DE CHOQUE
14h15 ' 16h45 - 18h45 (Sexta e sábado)

14h15 - 16h45 - 18h45 ' 21h15 (Domingo à quinta)
5 c

U MA SAÍDA O E M ESTR E (Pré-estréia) A

PIRATAS DO CARIBE
14hOO

6 . ' .. , .

A

A Ú LTlMA NOITE

A-AVENTURJl/C-COMÉIJIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMAOO"
Symony. está com uma extensa programação de '

F-Ra;W R -ROMANCE!P-RJUCIAL/Dc-oo;UMENTÁRIOshows pelo Brasil. A cantora trabalha na divulgação
de seu novo CD, especialmente a faixa "Quem Quis
Assim Foi Você". A cantora tem Viajado em

companhia dos dois filhos, Ryan e Aysha.

Aniversário-
�", �.

\,?{,:t,\, surpresa
Ma'lu Nlader comemorou o

aniversário ao lado de velhos

amigos:,:ê,Qutros colegas do elenco

d�';;:��:Celebridade". Depois de

pass�%'�Il1,,�çlia iriteiro gravando
as c€has dá�próxirri� novela das

oito, a atriz foi?sur:preendi,d.j' com'
um bolo, balões,,:êp'!:0:ridos ê' muitas

flor�,�:e; fe�t�JÔu;,c'o'� ale,gria' 'os'
.�; :",:�êú,s, F;'ano's de .idáde.

FILME/HORÁRIO

1
BAD Bovs 2
14h30 .; 17h30 - 21hOO

A

2' A LIGA EXTRAORDINÁRIA
14hOO

A
,

.
'

A CASA CAIU C3 17h30 ' 19h30 - 21h30

A - AVENTURJI/C -coMÉIJIA/D - DRAMA/DA - DESENHOANINwxY
F - FIC# R - ROMANCE!P .,RluCIAL/Dc -oo;UMENTÁRIO

CORREIO DO p6Vô
O melhor da região! Ligue 371-1919

e confira.
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DOLORES AVILLON

Não gruda
O frango frito fica dourado e

sequinho, sem grudar na panela, se

você colocar uma colher de sopa de

maisena no óleo da fritura bem

quente. A dica vale para fritar
batatas intei raso

Não vai encolher
Para que as carnes assadas não

encolham, experimente fervê-Ias em

água e sal, por dois minutos, antes
de levar ao fo rno. Não encb I he e fi ca
até mais gostosa.

Fica bem limpo
Antes de lavar o moedor de carne,
coloque um pedaço de pão para
moer. Sairá com ele toda a sobra de

carne, faci I itando a I i mpeza.

Sobremesa
Este pudim "engana" o paladar.
Experimente. Bata no liquidificador
11/2 pãozinho; 1/2 litro leite; 4 ovos;
6colheres (sopa) de açúcar; 1 colher
(sopa) de manteiga. Coloque depois
de batido numa assadei r a
caramelizada e cozinhe em banho"
maria.

As claras são melhores
Para fazer bife ou peixe a milanesa,
utilize apenas a clara do ovo,
evitando assim que o óleo espume
durante a fritu ra.

Dourado I
Para dar uma cor dourada aos bifes,
coloque na hora de fritar uma colher
de sobremesa de massa de tomate
no óleo.

.
.

Dourado II
Depois de assar o frango, se você
despejar o suco de meia laranja, ele
vai ficar muito mais gostoso.

Dourado III
Para que o assado fique dourado,
pincele com molho de soja antes de
levar ao fomo. '.'

Recicle
SObrou arroz. Como aproveitá-lo?
Ul1la das manei ras deste arroz voltar
a mesa e ninguém perceber é você
fritá-lo com os temperos que costuma
usar para fazer o arroz, juntar o

arroz cru, misturando bem enquanto
frita. Junte a água na quantidade
USual. Pronto! virou arroz

fresquinho.

I SUPER APETITE GB EDiÇÕES POR AGNÊZ HASSE

A Torta deFrango émuitopopular,mas cada receita
tem umsegredinho que dá a esta nossa velha conhecida

umgostinho diferente.Ninguém resiste à ela.

INGREDIENTES:
Ingredientes da Massa:
3/4 xícara de manteiga ou margarina gelada;
2 xícaras de farinha de trigo; .

5 a 6 colheres (sopa) de água gelada.

Para o Molho Branco:
2 colheres (sopa) .de manteiga ou margarina;
2 colheres (sopa) .de farinha de trigo;
1 pitada de sal;
1 xícara de leite;
1 lata de ervilhas escorridas;
2 xícaras de frango cozido e desflado;
queijo parmesão ralado;
1 colher (chá) de mostarda;
1 colher (chá) de molho inglês.

assa, prepare o molho branco: derreta a manteiga ou margarina
sobre o fogo lento. Junte a farinha de trigo,o sal, o leite, tudo de
uma só vez, mexendo sempre. Junte as ervilhas e o frango
desfiado, acrescente a mostarda e o molho inglês. Cozinhe, sem
parar de mexer, até que a mistura engrosse e borbulhe. Coloque
na massa assada e salpique com o queijo parmesão. Com as

sobras da massa, faça uma rede sobre o recheio. Leve ao forno
até dourar a grade da massa: Dica: Prefira usar a carne do

peito do frango e cozinhe em água bem temperada, descartando
a pele. O recheio também pode ser preparado com carne moída

,
.

Prepare a Massa: Corte a manteiga ou margarina gelada em

pedacinhos e junte a farinha, amassando com a ponta dos dedos
ou misturando com 2 facas até obter uma farofa. Acrescente a

água, 1 colher de cada vez, misturando rapidamente com um

garfo. Sove 3 a 4 vezes só para formar uma bola, sem se

preocupar em obter uma massa lisa e uniforme. Coloque num

saquinho plástico e leve à geladeira por uma hora. Depois, numa
superfície polvilhada com farinha de trigo e com um rolo de

macarrão, abra a massa numa espessura fina. Forre o fundo e

os lados de uma fôrma refratária. Leve ao forno em temperatura
moderada e asse até dourar ligeiramente. Enquanto a massa ou peixe.

IDICAS DE BELEZA

Como perder as gordurinhas amais adquiridas durante o inverno
Quando a temperatura está mais fria, o corpo humano gasta light.
mais energias no trabalho de aquecimento por isso é que a Depois vem a atividade física. Não deixe de lado a caminhada.

gente sente mais fome nesta época. .

-

Os exercícios são preciosas aliados da boa forma física e da
.

É o tempo das sopas quentes, que invariavelmente são saúde..

acompanhadas de um belo pão; é tempo dos deliciosos fondues; Uma dica de ouro: se você for convidada para uma reunião

dos chocolates e outras bebidas quentes; é tempo de feijoada entre amigos, seja onde for; não saia de casa com fome. Faça
porque "feijoada no calor não faz bem" '; e assim vão as um lanchinho diet antes. Assim, você não vai 'atacar' os

desculpas para um cardápio mais encorpado. O resultado é alimentos na tal festa.

que a última a falar sempre é a balança que imperiosamente Agora, se estava tudo bom demais na festa, você comeu muito e

acusa qualquer grama a mais. exagerou, nada de se sentir culpada e ficar mau humorada porque
O que fazer? Passar fome? Não, o jeitinho é continuar os alimentos ingeridos vão acabar te provocando mau estar. O

equibrando os alimentos.' jeito é compensar no dia seguinte, comer menos e andar mais.
Evite fazer regimes muito rigorosos, com menos de 1200 calorias Reserve o final de semana para os seus 'pecados na mesa'. Controle
diárias. E não fique estressada porque aqueles quilinhos a mais a alimentação durante a semana toda para se liberar no sábado
teimam em te fazer companhia. Tenha calma que eles também e dominqo. Mas cuidado com isso porque pode te levar a comer

desaparecerão, mas talvez você tenha que ter um pouco de dobrado ou triplicado, daí também não é negócio.
força de vontade e resistir a algumas tentações. No final valerá Agora uma coisa é certa: independente de inverno ou verão, de
a pena, porque o verão vem chegando e o que mais se quer é estar 'ou não brigando com a balança, a nossa alimentação deve

mostrar barriguinha e pernas "enxutas". ser sempre a mais saudável possfvel. Evitar alimentos gordurosos,
Primelrc passo: não estoque guloseimas em casa. Compre um doces em excesso, frituras, enlatados etc; praticar exercícios físicos
ou outro alimento engordativo e' guarde para "ocasiões fazem parte da rotina para ser ter um corpo belo e a pele sadia.

especiais". Por exemplo, deu vontade de comer a guloseima Finalmente, não durma logo após alimentar-se pois durante o

após o almoço, tente resistir até a hora em que você for assistir sono o metabolismo do nosso corpo diminui e assim fica mais

aquele filme no vídeo a noite. Procure comprar frutas e novidades fácil o armazenamento de gordura.
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4E CORREIO DO POVO
!

�írculo
Italiano

Receitas Italianas

Antipasto

Ingredientes:
Presunto cru di Parma
Copa
Salame
Tomate seco

Beringela assada
Alcachofra
Muzzarelá
Pimentão assado
Pão caseiro

Modo de Fazer
Corte a copa e o salame em rodelas e disponha no prato
juntamente com os demais inqredientes. O charme do prato
está na organização dos alimentos. E uma ótima entrada
para massas e deve ser servido um prato por pessoa. A
quantidade dos ingredientes, depende do gosto de quem vai
preparar.

Penne Prtmaveratül porçãoj..; _

Ingredientes:
500 g de macarrão
1 cebola
50g ervilha
50g pimentão amarelo e vermelho
aspargos

.

1 tomate
'/2 talo de salsão (aipo)
azeite de oliva
manteiga
sal
pimenta do reino
2 colheres(sopa) de creme de leite

Modo de Fazer
Cozinhe o macarrão ai dente em água fervente com um pouco

3".'.7..:1- ..8,'..2"..2.'.2:de sal. Para o molho, pique a cebola e frite com o azeite de
.

oliva e a manteiga. Pique o tomate, o pimentão, o salsão e o

aspargos e acrescente tudo à cebola juntamente com a ervilha.
Tempere com sal a gosto e a pimenta do reino. Acrescente o Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

creme de leite e sirva com um bom vinho tinto.

FLORIANI
ADVOGADOS

'I

P. ARI KÃFER
Schroeder

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

SER CRISTÃO É MARCAR A DIFERENÇA

::

Hoje queremos refletir sobre praticar ou não as coisas do mundo.
Esta é uma preocupação sempre presente entre os'cristãos. Em
Romanos 12.2 diz: "Não vivam no estilo de vida deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa
mudança das vossas mentes. Assim vocês conhecerão a vontade
de Deus ... "

Nós Evangélicos de Confissão luterana nos sentimos convocados
pela palavra de Deus a fazermos uma autocrítica autentica e

sincera. Se nascemos, crescemos e vivemos dentro de ummundo
que sempre inverte valores apresentando-os de forma eficiente,
então corremos o risco de assumir isso como correto facilmente os adaptaríamos 'a Igreja ..

Este zelo por andar na verdade divina é que molda profundamente o nosso ser. O que nos

preocupa muito é que nestes tempos pós-modemos de economiaglobalizada qualifica-se de bom
e correto quem tem boa aparência, convence melhor, cresce em adesão de clientes e ganhamais
dinheiro. Aquilo que se oferece deve funcionar e satisfazer o cliente de forma imediata resolvendo
lhe determinados problemas. Vemo-nos tentados a copiarmos estas categorias do mundo para
dentro das Igrejas. usam-se os mesmos truques e as.estratégias de marketing para atrair a
clientela. Oferece-se orações, milagres e bênçãos pará todo tipa de problema individual e imediato.
Isto tem custo financeiro que não é baixo para quem os procura. A competição é palavra de
ordem.

.

Nós nos negamos a isto e continuamos a pregar o evangelho da salvação etema, da fé que,
congrega as pessoas em comunidade sob a graça de deus, cientes de que ele está ao nosso lado
nas' alegrias e nas dificuldades, na vida e na morte. O fazemos para permanecermos na verdade
de Deus conforme Romanos 12.2. Pregamos a certeza da presença de Deus em todas as

situações para aqueles que correspondem ao seu amor com fé: As dificuldades, doenças emorte
fazem parte da vida humana e só serão vencidas na próxima vinda deCristo, mas Deus quer estar
junto dando-nos sabedoria e força para enfrentarmos as adversidades e a morte com fé. Já os
clientes domercantilismo cristão colherão frustrações parque, com o passar do tempo, descobrirão
que contraindo, as mesmas doenças e morrendo das mesmas causas que os outros morrem.
Então pensarão que Deus os abandonou porque aquilo que lhes prometeu não aconteceu.
Caro leitor! Cara leitora! Deus quer ser o nosso Senhor e salvador etemo. Ele não nos permite
bancarmos os senhores fazendo-o de servo a quem se dá ordens como se ele devesse obedecer.
Nós não queremos cair nessa de inverter os papeis com Deus. É essa compreensão bíblica que
faz com que a IEClB, Igreja Evangélica de Confissão luterana no Brasil seja como ela é: séria e

comprometida com a verdade de Deus e não com a verdade do mundo.

A luz da
Palavra

SÁBADO, 27 de setembro de 200J
-

SCAR

Exposição de Artes
GERAÇÃO ATUAL 2 - Panorama
Contemporâneo das Artes
Visuais em Santa Catarina.
Salas de Exposição do 4° Piso

Das 14 às 20 horas

Será a 4a Apresentação da Noite de Sábado.
À a primeira vez que um grupo de Balé
Clássico da cidade se apresenta no Festival.
São 9 componentes, e a coreografia chama

Estudo Ide Beto SaurinL

Será a ultima apresentação .de Domingo
dia 28. A coreografia retrata os ultimojmomentos de uma vida, num "UltimjSu spi ro", explorando movimento
característicos de dança contemporânea
acrobacias aéreas em Tecido. São

Bailarinas, e a coreografia leva o nomed
"U ltirno Suspiro", de Thamy Secco e Evely
deOliveira.

O grupo participa do fest lv a l.
representando a Scar' pelo 4a Ano

consecutivo. Este ano, levará 4 trabalhos
de Adriany Maciel, e 1 trabalho de Wald
Oliveira.

Missas
Sábado

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

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - Molha
08hOO - Sta. Luzia
09h30 - São João

NOSSA MENSAGEM
.

"Oxalá todo o povo tenha o Espírito de Deus"

Hoje, no Dia da Bíblia, Deus revela seu desejo de que todo o

seu povo tenha o seu Espírito. O Espírito Santo presente em

Jesus é poder de Deus que vence as forças do mal que oprimem
as pessoas. Sem o Espirita de Deus, nada podemos diante dás

forças do mal, pois nos falta um fé operosa: -ó geração sem fé

e perversa! Até quando vou ficar convosco e suportar-vos?" Na

força do mesmo Espírito que animou Jesus, sejamos o poder de

Deus que expulsa o mal e planta o Reino da Paz, da Justiça, da

Solidariedade!! !

ETNIAPOLONESA
CONTINUAÇÃO... .

.
Isto ocorre também commuitos outros descendentes depoloneses.dasfamilias como:

Michalak, Kosloski, Langa; Rosniak, Urbanski, Strychalski; Blasczak, Bubniak, Cep/y,
Wodzinsky, Witkoski, Zaleski, Stuyj e outrasmaisestabelecidas em Jaraguá doSul: .

A inda se cantammúsicaspolonesas da época da imigraçãomantidas e ensinadas depai
.

para filho; São músicas que demonstram a nostalgia da distante Polônia, bem COf�o
músicas românticas, mas o estilo mais saliente é o da alegria eontagiante dos festejOS
natalinos, de páscoa e casamentos ainda celebrados tradicionalmente em algUl�laS
colônias deste imenso Brasil. Assim como: Itaiôpolis, Papanduva.. (.SC) Curitiba,
Araucária, Campo Largo, Contenda... (PR) Guarani das Missões, Santo Antonio do

Palma, Alpestre, Dom Feliciano ... (RS) e muitas outras que abrigam.nestepais mais de

um milhão e quatrocentos> e cinqüenta mil descendentes de poloneses conforme
poderemos conferir nOS dados adiante especificados. .' IEntre as músicas mais apreciadas citamos apolka, mazurka, oberek. valsa, kozak. soko,
krakowiak;polonez, góral, etc. Mais adiantepassaremos algumas letras demúsicaspara
melhor ilustração.

.

PATROVEJA
AUTOMÓVEIS
370-2044/370-2385

({tih�
�___;:1-1S77 Krir�ki

. 370-4757/370-4909
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sÁBADO, 27 de setembro de 2003 �----_N_o_V_E_L_A_S C_OR_RE...",.,_..,IO_D_OPovo5E

SEGUNDA - Paulo confessa para Daniela que

,slã apaixonado por ela. Daniela fica confusa e

oS dois combinam de conversar. Victor afirma

para Luisa que seu pai pode ter feito com que

o velhinho desaparecesse, deixando-a pasma.

Souza garante a Daniela que vai vender comida

saudãvel na cantina dali para frente. Carla acha

que vai conseguir reconquistar Victor se não se

�astar da família dele. Victor se irrita ao ver

Carla em sua casa. Marinalva descobre que

Maumau não tem dinheiro e fica furiosa. Júlia

oconselha Luisa a não transar com Murilo. Victor'

resolve mostrar para Kiko as lembranças de

s,u namoro com Luisa e descobre que elas

sumiram. Thaíssa garante a Júlia que vai desistir

de Maumau. Marinalva afirma para Maumau que
sua mãe precisa tomar um remédio caro. Victor

pergunta quem mexeu em suas coisas.

QUARTA - Murilo esconde o envelope com as

tOisas de Victor e não comenta nada com Luisa.
lhaissa garante a Marinalva que vai lhe dar,
uma compensação se ela devolver o dinheiro
de Maumau. Solene aceita o pedido de
casamento de 8eto, mas eles não sabem o

que fazer com Vilma. Carla se desespera ao

descobrir que as coisas de .Victor sumiram.
Marinalva dá um par de brincos a Maumau para
pagar a dívida. Maumau reconhece os brincos
de lhaíssa .. Marinalva confessa que Thaíssa
lhe deu os brincos para que ela devolvesse' o
dinh�iro. Daniela evita Paulo. Murilo perde para
Kiko no treino e Heitor lhe dá uma bronca.
Maumau pergunta a Thaíssa se aqueles brincos
são dela. Daniela recebe rosas de Paulo, mas

garante a Victor que elas são para Dona Laila.
Murilo mostra a Carla as coisas de' Victor e
a.5O que V�i tomar satisfações de Luisa.

SEXTA - LUisa abre o envelope, mas dentro há
apenas uma revista de fotografia. Murilo não
entende nada. Luisa agradece a Murilo peia
�VI�ta, deixando-o sem graça. Maumau beija
"'ssa; que lhe dá um tapa. Paulo descobre

que alguns homens contra quem havia feito
uma denúncia foram soltos e planeja fazer uma

��? ma�éria. Luisa se oferece para ajudá-lo.
�

nlo eXige que Carla lhe devolva as coisas de

u,ctor, mas ela o convence de que isso não é

iama boa idéia. Cabeção percebe que Dona Laila

m
tropeçar num skate e a salva, mas acaba se

c:�h�cando. Laila se oferece para levar

co
eçao para o hospital. Paulo pede para
"ersar com Daniela.

CHOCOI.A1ECOM PIMENTA -

18H

SEGUNDA - Ana casa-se com Ludovico. Na porta
da igreja, Danilo, Olga e outros jovens a

ofendem, chamando-a de caçadora de dotes.
Ana vai para Buenos Aires com Ludovico. E

começa a ter aulas de etiqueta, para se

transformar numa verdadeira dama. Mas não

consegue se esquecer de Danllo. Margarido
recebe uma carta de Aninhá. Márcia decide pedir
dinheiro empres,tado à prima, para abrir um

salão de beleza. Em Buenos Aires, Ludovico
leva Ana a um grande baile da sociedade. Ela
brilha no baile, dançando e encantando a todos.
Em Ventura, Márcia abre o salão e leva a família

para conhecê-lo. Contrata Vera e Beta para
trabalharem lá. Timóteo começa a trabalhar na

fábrica de chocolate. Margot se oferece para
'cuidar de Quincas, enquanto Guilherme viaja
para estudar Direito. Danilo e Olga ficam noivos.
Passam-se alguns meses, e Ana 'começa a

sentir as dores de parto.

QUARTA - Danilo conta a Guilherme que Ana
está para voltar e garante ao amigo que não
sente mais nada' por ela. Ana chega à Ventura,
com muita pompa, deixando todos

impressionados. Vem com Tonico, Dona
Mocinha e a cachorrinha Milady. Jezebel
comunica que haverá. um baile em sua honra.
Ana aceita ir e diz à dona Mocinha que neste
baile a cidade terá urna surpresa. Ana visita os

parentes, no, sítio. Pede que todos compareçam
ao baile. Danilo se nega a ir ao baile: Quando
Ana chega ao baile, todos correm pará
cumprimentá-Ia. Enciumada, Olga esbarra nela,
quebrando seu colar de pérolas, e deixando
descoberto o decote de Ana Francisca. Danilo

chega no momento em que Ana está recolhendo
as pérolas do colar com as crianças. Ana começa
a dançar um tango, com todos os rapazes
presentes, menos com Danilo.

SEXTA - Olga fica furiosa, Pois Elias e Cássia
dizem que Danilo não tirou os olhos de Ana
Francisca durante o baile. Deicidido a conquistar
ii viúva, Klaus se arruma todo e vai pedi-Ia em

casamento. Klaus tenta agarrar Ana, mas ela é
salva por Bernardete, que joga água no conde.
Márcia vai se encontrar com Vivaldo na

,prefeitura. Selma ofende Beta, que fica

magoado. Olga procura Ana Francisca para tirar
satisfações, e as duas se enfrentam. Ana
Francisca pede a Reginaldo que faça um

relatório minucioso sobre a situação da fábrica

para ela apresentar a seus futuros sócios.
Jezebel propõe a Reginaldo atrasar o relatório,'
para ganharem tempo. mas ele se nega.

POUCAS, POUCAS PULGAS-SBT20:30h

SEGUNDA - Danilo, em seu barraco, beija a foto
de Rosa, sua mãe, e depois sai com seu amigo
'Inseparável, o cão Tomás. Na casa ao lado, o

velho Julian conversa com' a foto'de Esperança,
sua mulher, e diz a ela que se transformou num

homem ranzinza desde que ela morreu. No
mercado do bairro, um dos proprietários acusa

Orlando de arruaceiro e o expulsa do local. Um
oficial de justiça chega à Vila com o objetivo de

expulsar os moradores de suas ·casas. Orlando,
Presunto e Chouriço tentam roubar o dinheiro

que Danilo ganhou trabalhando no mercado mas

ele consegue escapar. Quando Danilo chega à
Vila é informado pelo Pepe que todos os

moradores serão desalojados.

QUARTA - Afonso leva Miréia para casa.

Carmelita chega à tempo de controlar a situação
e evitar que Orlando agrida Danilo, que joga o

chaveiroe sai correndo. Camnelita pega o chaveiro
e discute com Orlando. Afonso chega em casa e

Renê o critica por ter deixado a filha esperando.
,Afonso se desculpa com Alex e promete que
passará o dia seguinte, inteiro com ela. Renê

conversa, por telefone com Cristina e esta a' faz
pensar que Afonso a está traindo. Danilo e o

cão, Tomás, tomam banho em plena luz do dia
e em frente à casa do Sr. Juliano. Este oferece
uma toalha mas o menino se nega a aceitá-Ia.
Afonso sai com a filha e diz que Bibi vai

acompanhá-los na patinação, mas Alex não
gosta nada da surpresa. Na pista de patinação
Bibi finge que não sabe patinarsó para chamar
a atenção do pai de Alex.

SEXTA - Renê consola Bibi. Alex diz que ela
está fingindo só para ser paparicada, Danila
entra na casa -do velho Julian e o acorda. Este
admite que estava preocupado com sua demora.
Bibi diz a Renê que Alex tem muito dinheiro

guardado no cofre. Danilo vai até ii escola e

conhece Benito. Ele pede trabalho e diz, que
precisa sustentar seus imnãos. Benito fica com

dó do menino e lhe dá o emprego. Danllo começa
limpando a sala do diretor. Renê pergunta a

Alex onde arranjou tanto dinheiro e ela diz que
pertence a tola. Danilo e Benito jogam futebol
no pátio da escola e o menino acertaurna bolada
na cabeça do diretor, que cai Inconsciente.

CARlNHA DEANJO - S BT 17:30h

SEGUNDA - Julieta é operada e fica com medo
de saber' o resultado. Dulce 'Maria insiste para
Julieta retirar a venda dos olhos. Ela fica aflita,
mas acaba seguindo o conselho da menina.
Julieta se emociona quando retira os curativos
e percebe que voltou a enxergM.--r.uciano
consegue um emprego para Dionísio e o casal
acredita que a sorte começou a mudar. Julieta
conta para Luciano que viu o rosto de um anjo
quando retirou a venda dos olhos. Dulce Maria

pede ao pai que ele conte para Cecília sobre a

existência de Julieta. As alunas do colégio irão
fazer uma pesquisa sobre os índios. Dulce Maria

pede ao pai uma fantasia de índio e Luciano
decide atender ao pedido da filha.,

QUARTA - Os bandidos flagram Mariana e Dulce
Maria espiando, eles as trancam num quarto
vazio e planejam matar as meninas. Enquanto
isso, Luciano e os demais chegam à cabana
abandonada e não as encontram. Eles voltam

para casa e no dia seguinte percorrem as

redondezas, perguntando pelas meninas.
Luciano decide chamar a polícia. Os bandidos
vão até a cidade comprar os caixões para
enterrá-Ias. Enquanto isso as meninas colocam

fogo na cabana e quando o bandido chegam
para apagar, elas o atingem com um pedaço de
madeira e o homem perde os sentidos. Quando
elas estão a ponto de escapar, são encontradas

pela polícia. Os homens são presos
imeçliatamente. A notícia se espalha e Dulce
Maria aparece me todos os jornais. Leonardo
volta a chantagear Estefânia e pede uma grande
quantia para não dizer nada ao Noel.

SEXTA - As irmãs Fabiana e Aurora encontram

as meninas brigando e obrigam Bárbara a

pedir desculpas para Joaninha. Estefânia fala
com 'Gabriel sobre Leonardo. Os pais de. Frida
descobrem a' verdade' sobre o pai de Joaninha
e exigem que a Madre Superiora a expulse do

colégio, pois não admitem que sua filha conviva
com a filha de um marginal. A religiosa se nega
a atender o pedido do casal, mas não 'consegue
impedir que Frida conte a Joaninha a verdade
sobre seu pai. Dulce Maria diz a Joaninha que
tudo não passa de uma mentira e briga com

Frida. A Madre Superiora também não gosta do

comportamento da menina e a repreende
severamente ..

SEGUNDA - Simoninha diz a Ângelo que com

esse cabelo ele parece um chinês.

Decepcionado, ele pede às meninas que voltem
a deixar seu cabelo enrolado. Simoninha conta

às amigas que Otávio está internado e pede a

elas que não comentem nada com a Margarida.
Lupita diz a Emiliano que sua decisão de
cancelar o casamento é deflnitlva. Simoninha
ouve a conversa e comenta com as amigas.
Greta, por telefone, comenta com Sofia que

Lupita estava beijando outro homem. Rodrigo
diz a Lupita que a odeia e que ficará muito
feliz se sua mãe conseguir que ela seja expulsa
da escola. A diretora Caradura recebe urn
telefonema anônimo e diz a Joaquim que foi
informada que Margarida é filha de Lupita com

um hippie. Rodrigo, por telefone, diz à mãe

que Lupita o castigou injustamente. Greta vai
'até a escola e diz a Lupita que Rodrigo a viu

beijando um homem.

QUARTA - As crianças se organizam para visitar

Rodrigo. Greta vai até a escola pedir perdão à

professora Lupita e confessa a Emiliano que
Lúpita não o enganou com outro homem. José
conversa com Ricardo e pede que não comente

com o' filho que foi ele que doou o sangue.
Fernando e Lupita crzern a Rodrigo que a

professora Lupita foi a doadora. Lupita e seus

alunos visitam Rodrigo e levam flores. Rodrigo
recebe a todos com hostilidade, os expulsa do

quarto e joga fora as flores. As crianças pedem
o apoio da professora Lupita para que' Rodrigo
seja expulso 'da escola. Lupita conversa com a

senhora Caradura e ela decide expulsar
Rodrigo da escola. Os meninos contratam um

, caminhão de mudança e vão até a casa de

Margarida.

SEXTA - Emiliano diz às crianças que desistiu
da serenata. Várips dias depois. A senhora
Caradura pede a Lupita que organize uma

eleição para escolher e premiar o melhor amigo
do ano. Rodrigo diz ao pai que não tem coragem
de encarar a professora Lupita e os colegas
de classe por que se envergonha da maneira
como agiu com eles. Greta e Ricardo visitam a

professora Lupita. Lupita visita Rodrigo e ele

pede perdão por sua atitude. Germano cola

propaganda da Madame Paspartú na escola'.
As meninas lêem o panfleto e se interessam
ao saber que a tal madame resolve problemas
amorosos. Elas telefonam e marcam um

horário.

OS RESUMOS DOS CAPITULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇAS Bvl RJNÇÃO DAEDIÇÃO DASNOVElAS
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17/9
Willian Pareiras da Silva
Dérick Corso <'

Luana Pereira da Silva
Willian Hartmann

Igor Endeer Alves Lima
Breno Moser de Souza
Leandro David Spézia
Junior

NASCIMENTOS
•

9/9
Julliane Camily dos
Santos

11/9
João Guilherme de
Amarante

13/9
Caroline Correia de Prado

14/9
Victor Borges Gobilheri

15/9
Gabriel Trindade
Worniack
Gabriel Felipe Tomelin
Fusi
Camili Pereira Cunha
Gabriel de Souza Carneiro

16/9
Gustavo Pavanello Peche
Felipe Machado dos
Santos
Lucas Thall

18/9
Cauã Guilherme da Silva

19/9
Emanuelly Rodrigues da
Silva

20/9
Luan Carlos Saraiva de
Matos

21/9
Guilherme Henrique
Weller

22/9
Rafael Pagno

23/9
Andrielly Zanira Batista

24/9
Gabriel Pereira Franco da
Silva
I

o pequeno David Shodi Kita, com seus irmãos Luigi(E)
e Ellene, completou 2 anos no dia 13/9. Seus pais e

familiares desejam muitas felicidades

Gustavo Krause e Luciane Wodzinski durante a festa
de casamento de Everson Wodzinski e Sibele Ristow

A gatinha da foto é a Júlia Helena Mõller

que nasceu dia 5/8, junto da mamãe

coruja, a fotógrafa Andréa Mõller

••

tambê_ "...
• ,.. ,.. 90$'." � •

* ...e estar
.. ,'" ..

Amanda Rafaela Blesing Naizer completou
6 anos no dia 22/9. Seus pais Adilson e

Sandra desejam muita saúde ê felicidades

A fofinha Julia Horongoso completou 5 aninhos
no dia 25/9. Seus avós Irineu e Ana desejam
saúde e felicidades Brenda Lopes de Sales completoU

um ano no dia 25/9. Seus pais
Rogério' Sprotte de Sales e

Maristela Lopes Pereira desejam
muita saúde e felicidades

Completou 4 aninhos dia 24/9, a

gata Nata.lia Barth Ozório. Seus pais
Enoque e Daniele e seus avós lhe

desejam um feliz aniversário!

*

* *

*

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

CORREIO DO POVO 7E'TRAIUCÃO .. GAlJCHA

vanessactg@jg.com.br
ct&!i@netuno.com.br-

Parabéns para
a .Hnda prenda
Larissa I<uhn,
pela passagem
dos seus 18

anos de feliz
existência. Os
votos de muitas
felicidades são
de seus pais
Moacir e Nilsa

Inf.: 371-4547/ 9991 :2355·- e;mail:.terraepampa@bol.com.br
visite nossos sites,: wwW.:meup'agQsul.com.�r / www.ctglj.com.br

fll.,,;r"'�J!Stl �Aut_Qm"Qllél_
----- Fone/Fax

�.�RAGUÁ GU,��.eW.RIM (47) 275.2164
7i 371 =5564 _373-1MÕ"fEi Rua C. Procópio Gomes de Oliveira, 841

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

Baile CTG Laco Jaraguaense

el.\\Larissa,'
-vo cê é muito

especial para -. Gabi e amiga,ela formanda do curso.
. nós, te ama

mos muito. Que
.

o' patrão lá de
cima lhe de muita .saúde. e que você continue sempre
com esse: sorriso lin'do que te faz ser r.n�is"espe'cial do

.

que nunca. C{ue', sua-caminhada seja tão iluminada como
o sol, e' que' súa feli'cidade sele tão ple'i)à 'corno a ,

lua",Parab:éns.�
< '

Amigos sempre amigos •..
"

Os sorrisos das lindas prendas que ani
maram o baile.

A professora Academia Terra e

Pampa Nice, João e Simone.
.1

'Kelly,Maicon, Karine e-amiqa.

Um clik no casal que curte o fandango , ' Pepe com amiga
juntinhos.

Prendas da sociedade gaúcha

DEMARCHI

Oaniele com amigas.

REFLEXÃO •••
<:4mar é assumir

responsabilidade, é
quebrar o lápis que
contabiliza erros, é

rasgar a ficha de

contagem de pontos, é
começar de novo. Agora".
, .

<David Augsburger)

Bombas e \��
BicOS loierores
DireçãoHidráulica

li 310-2575 - 370-2562
------------------

Av. Preto Waldemar Grubba, 3635
Jaraguã do Sul· se

!
.

, Ii I

ln'I I
! . i

I., ! li
Indústria e comércilldemadeiras

312-0280

CARNE

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
E OVELHA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SE CORREIODOPOVO

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

Noite de Preto 2 é a festa que
acontece hoje na Notre, a par

tir das 23 horas. Quem estiver

trajado totalmente de preto
não paga entrada até a meia

noite.

Baile
A Sociedade Esportiva Recre

ativa Aliança de Rio Cerro II

promove hoje baile com ani

mação da banda Safira, do Rio

Grande do Sul, a partir das

22h30.
' • O presidente do Lions Clube, Homero Flesch e a esposa

Eusi Flesch, durante á 18a Edição da Noite Alemã, no

Clube Atlético Baependi, dia 19
Torneio
A Acijs e a Apevi promovem
amanhã, com início às 8 ho

ras, o 1" Torneio da Integração
dos Núcleos Setoriais, na So

ciedade Esportiva Recreativa

Marisol

Vicky Bartel

Cascudo
Entre os dias 17 e 19 de outu- <'

bro O Rotary Clúb, 0 Hotel e

Restaurante Represa e a Pre

feitura Municipal de

Guaramirim estarão realizan-
do a 3a Festa do Cascudo. O

evento que aco�tece no H atei'

e Restaurante Represa, ao lado

do Posto Rudnick ria BR 280

com início às 19 horas no dia

17 e às 11 horas nos dias 18 e

19.

• Os fundadores da WEG, Eggon João da Silva, Werner

Voigt e LilianWerninghaus, durante a inauguração do
Museu WEG, dia 16

Divulgação

Museu
Inaugurado dia 16 na Aveni

da Getúlio Vargas" no prédio
que abrigou a primeira sede

da WEG, o Museu WEG é

aberto todos os dias, inclusive
,

às segundas-feiras, das 9h às

11h30 e das 13h30 às 17h. As

quartas-feiras o horário se es

tende até às 21h e aos sába

dos e domingos abre das 9h às

11h e das 14h às 16h. Entra

da franca.

• Márcia Vieira, em companhia dos Auditores Fiscais do
Trabalho, durante abertura do 210 Encontro Nacional de
Auditores Fiscais do Trabalho, em Teresina

'

SÁBADO, 27 de setembro de 2003

-------........� H ru-e+ R.;.iimJp

.Ourimte o lançamento de seu .livro "Busca das
,

Raízes" dia 24 no Museu Emílio Silva, a escritora
Olga Piazera Majcher (e) com a secretária de

Educação, íris Bartel Piazera e Carmem Piazera

Breithaupt
Horst Baümle

II O ernpresano Celso Luiz, que comemorou seu

aniversário no dia 23, ao lado da esposa, Oalva Nagel
e do casal. Beatriz Ender e Antídio Aleixo Lunelli,
proprietário da empresa Lunender, onde foi realizada
a Sessão Itinerante da ACIAG na última segunda-feira

Divulgação

• O Prefeito Mário Sérgio Peixer (e), Ora. Cíntia
Silveira, Dr. Michel Lema, Ora. Kitiane Ulrich, Dr.

,

. Marlon Mattedi e' Dr. Ricardo Guedes durante o

lançamento do Ciclo de Palestras, no dia 19 na Clínica

Colina, em Guaramirim

,Clíniea õe CUllffJia ]JUstúa
�stiUul e 7l�1'Afa�"fa

LJI'. .Al�x4n�v� ro�vn�v
...__-_

Cíffit $9J!�

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

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

ESPECiALISTA EM,
ORTODONDA

I: ORTOPEDIA ,fACIAL

'275-2006
I

R: João ficoll1, 153 _ Cei1I"AI- IIIÍ do Su
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SÁBADO, 27 de setembro de 2003.
•

www.parcimoveis.com.br

Festa da Associação das Imobiliárias
no dia.28 de Agosto, dia do Corretor

Dieter e Zélia, Pérola e Denilson

Presença feminina alegrando a festa

Janete e Rose

Flavio Leier, apresentado como novo

delegado do CRECI para nossa região

G-ampeões
doTerneie de
Bocha que
aconteceu

durante o evento

, ., : e • •. , . '.

•

•

Rofli Bruch, O corretor amigo e sua família

•

•

Os assadores: Júnior e Piazera (Pai e filho)

•

José da Leoni Imóveis e seu filho
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IA A CHAVE - BERTA IMÓVEIS - GIRASSOL IMÓVEIS - IMOBILIÁRIA BARRASUL - VILSON IMÓVEIS - IMOBILIÁRIA SÉCULUS - PIAZERA IMÓVEIS - IMOBILIÁRIA MENEGOnl

:.�?��I.�.���.�:.� CADERN� PARCIMÓVEIS :��.���/.:�. �:.5;e.t:.����.�:.���:.

Oírassol
IMÓVEIS

371-7931ifPABX

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

E-mail: girassolimoveis@terra.com.br

Cód. 1167 - Centro -

Casa alvenaria com 4OOm2-
terreno 1.000m2 - 01 suíte + 05

quartos edemais dependo Com

05 vagas de garagem.
R$ 300.000,00-

aceita troca poraptomenorvalor.

Cód. 1173 - Santa Luzia -

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

d�mais dependências.
R$ 55;000,00

Cód. 3122 - Rio Molha -

terreno 329 m2 (12 x 23,50) -

R$ 20.000,00

Cód.1177 - casa alvenaria

130 m2 - Chico de Paula -

03 quartos e demais

dependo Lot. Corupá - R$
31.000,00

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

R$ 450.000,00 - Estuda Parcelamento.

Cód. 1176 - Sobrado - 316m2 - Rio Molha -

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

Cód. 3001 Lotes em Santa Luzia

480 m2 R$ 10.000,00 ou R$ 1.000,00
entrada + 84x de R$ 220,00

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

R$ 85.000,00 - permuta imóvel menor valor.

l

I'

3126 - Terreno -

cf 443,78m2
. Centro

R$ 35.000,00
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 
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li Unabili'ári a da B lUTa

• .: •

•

RUA ANGELO RUBINI, 1046
376-0015

barrasul@netuno.com.br

O LUIZ - Sobrado com 504,00m2, terreno

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

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

SÃO LUIS - casa alv. com 168,00m2, terreno

528,20m2(15x36), 1 suite, 2qtos, sala, copa, cozo
BWC soclàl, lavanderia, garagem, churrasqueira,
com salão de festas com banheiro, piso' em
cerâmico, toda murada, construção averbada, Rua
Francisco Hruschka- 6.70 - R$ 75.000,00

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 atê R$
10.000,00 ou terreno comercial ou casa atê R$
35.000,0.0.

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 Boeing, R$ 75.000,00

RIO DA LUZ - casa alv. com 96,00m2, forro de
, madeira, terreno 368,92m2(15,03x24,57), 3qtos,
sala, copa, coz BWC, garagem, varanda, piso
termico, 50% do terreno murado, árvores frutíferas,
Rua 1067 - defronte estádio Cruz de Malta - R$
32.0.0,0,00 ou R$ 20.000,00 entrada saldo

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

imediações.

VILA NOVA - casa alv. 187,93m2 c/la]e, terreno
510,OOm2(15x34), 3qtos, sala,copa,
coz.despensa, 2-BWC, garagem P/d6iS carros,

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

casa até R$ 50.000,00 como parte de pagamento
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Ed. Hortencia apto 303 c/ 3 qtos,
sala de estar/jantar, cozinha e

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

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

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

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

demais dep., edícula salão de

·festa, piscina. Terreno com

800m2, com frente p/ 2 ruas.

Valor R$ 175.000,00

•

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

R$ 145.000,00 aceita-se

apto menor valor como parte
dQ pagto.

ALUGA-5E OU VENDE-5E
GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

.e/ 13QOm2 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.

TERRENO com 388m2•
Próx. a Malwee.

R$ 16.000,00

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 o/quadra poli
esportiva, salões de festa -

Rua Nereu Ramos.

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

Condomínio
.

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

chal) - Aptos. nO 101 e 106, c/
123m2 - suíte + 1 qto. e demais

dep. Entrada de R$ 68.000',00.

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

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

US
VENDE OU A�UG

(próx. Justiça Federal) �

Rua Adolfo' Saeani, 36,
apto c/ 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$ 233.000,00
apto no 2º andar

R$ 245.000,00
apto no 5º andar

R$260.000,00

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

dep., sernl-moblllado.
Aceita apto de, menor valor
como parte dó pagamento.

R$ 140.000,00

SÃO LUIZ-terreno c/364m2• Rua
Arduino Pradi. R$ 25.00Q,00

OFERTA DA SEMANA
APARTAMENTO (Amizade) -

c/ 3 qtos e demais dep. Rua
Arthur Guinter,225.
R$ 45.000,00

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

• • •• . '.:

r-----------

I LOCAÇÃO RESIDENCIAL
1

I• Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal).I
Rua Adolfo Saeani, 36, apto el suítel

I rnaster + 2 qtos e demais dep., 2 vagas dei
Igaragem. A partir de R$ 1.100,00 I• Ed. Vila Nova - Rua Guilherme
Iwaokerhagem, c/ 03 qtos e demais dep.,1
leoz mobiliada. R$ 430,00 I
I. Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, c/I
I suite + 2qt�S: dep. emp�egada. R$ 800,001• Ed. Antúrio (Jaraguá Esquerdo). Rua
I Eleonora Satler Pradi. Apto el 2 quartos el

.1 demais dep., c/ garagem. R$ 380,00 I
I. Casa alvenaria (Guaramirim- próx. Casan)1
1-
Rua João Batista Olinger, el 3 qtos e demais

Idep. R$ 450,00
, '

I. Casa alvenaria - Rua Wilmar Spieker·1
I Próx. ao Rodeio - c/ 2 qtos. R$ 250,00 I
I. Casa madeira (Rio Molha) - Rua AdOlfOIPuttjer, 409 - Fundos 01 - c/ 3 quartos elI demais dep. R$ 300,00
I. Ed. Tulipa (Centro) - 'Rua Emil Burow.]
I próx. Beira Rio - apto el suíte + 2 quartos el
demais dep. R$ 550,00 '

II. Ed. Petúnia - Rua Jo�é Emmendoerfer, c/
12 qtos e demais dep. R$ 360,00 I
I. Casa de alv. no Chico de Paula, Rua Josél
I Pomianowiski, c/,

suíte + 2 qtos. R$ 470,001• Ed. Primula - c/ suite + 1 qto. Rua ArthurlIGumz, 475 (Vila Nova). R$ 385,00 ,

I I
I LOCAÇÃO COMERCIAL. I
I• Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532'1

'

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

I
"

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

1138m2, cl garagem. R$ 400,00 a R$I
1600,00 .

-

I .

• Centro Comercial - R. Mal. Deodoro'l "

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

1280,00/250,00
.

I '

I. Sala cornl., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, I
de 30 a 48m2. R$ 300,00 a R$ 470,00 II. Terreno - Rua 25 de Julho '(ao lado campo

II de futebol). R$ 220,00

I _
I,

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

I1900m2 - R. Mal. Deodoro - R$ 211.000,00 ,

I (próp. p/ comerciai). Aceito parte pgto, :).1
I apto central, 3 qtos I
I• Casa em alv. - Charnpagnat - R. Celestino I
Depine, 394 - c/200m2 de área const. C/IIsu'íte + 2 qtos e demais dep. - R$ I

1130.000,00 I
I.

-

Apto, 1 quarto, sala, coz., área dei
Iserviço. R: Jorge Lacerda, 169. R$I
,32.000,00 _

'I,I. Vila Lenzi - sobrado em alv., c/250m2
I(suíte + 3 qtos) - R. Francísco'Plerrnann- R$I
200.000,00 II. Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep'-I!Três Rios do Sul. R$ 35.000,00 ,

F i. Casa c/ suíte + 2 qtos, demais, dep,,1
I piscina, salão de festas, terreno c/800m2., I

Rua Adilio Esbardelathi, 97. R$175.000'001I. Casa c/ suíte + 3 qtos e demais dep.,

[terreno c/680m2. Rua Max Wilhelm, 901·1 I

I R$ 170.000,00 I
I VENDAS TERRENOS :I. Terreno - R. Marajó - Ilha da Figueira - c/

1450m2 - R$ 35.000,00 I •

I. Terreno em Guaramirim, local nobre para I
residência. R$ 22.000,00 II. Terreno c/786m2 no Cond. Azaléia - R$I158.000,00' .

I_ Ter\eno - Rua Wille Bartel - Baependl, c/I
420m2 - R$ 40.000,00 II. Terreno em Ubatuba - Praia Grande, c/

I1490m2 - R$ 8.000,00
.J

•

L ---'- --

: . •
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. � .:?���I.�.�� .�?�� � � CADERNO PARe1MÓVE IS. ����� .�/.�:. �;. ::t.e.�?!? �:.:???

Imobiliária Menegotti LIda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br•

: " . •• • . : •

CRECI W 550-J

{(f:
AssociaçãodasImobiliárias

deJaraguádoSul •

I M o a! li A R I A (47) 371-0031·RuaBaraodoRioBranco,s4s-centro
MENEGOTTI I)• ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS .

';=VENDA== 5423 CASA - BARRA DO RIO CERRO - RIO CERRO -

LOTEAMENTO ROEDER. CASA NOVA 120,00M2 orsutrr + 02

DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, LAVANDERIA, DESPENSA,
CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARA 02 AUTOMÓVEIS. OBS- PROXIMO
CHOCO LEITE - ACEITA TERRENO OU AUTOMÓVEL COMO PARTE
PAGAMENTO. Área do terreno 322.00 m2 Área Benfeitorias 120.00 m2

Preço venda. 38,000.00

==VENDA== 5418 CASA - BARRA DO RIO CERRO II - RUA N; 1009 - CASA DE

ALVENARIA COM AREA CONSTRUIDA DE 158M2. 01 SUITE;Ol QUARTO;Ol
BWC;SALA DE VISITA;COPA COZINHA;SALA TV;LAVANDERIA;GARAGEM PARA DOIS

AUTOMO-VEIS;CHURRASQUEIRA.
Área do terreno 770.50 m2 Área Benfeitorias 158.00 m2 Preço venda: 45,000.00

==VENDA== 5443 CASA - RAU - RUA ALBERTO KLlTZKE N; 175 - CASA DE

ALVENARIA COM PISCINA; 03 QUARTOS; COPA; COZINHA; LAVANDERIA; 01BWC;
01BW; GARAGEM E CHURRASQUEIRA.
Área do terreno 420.00 m2 Área Benfeitorias 98.00 m2 Preço venda: 53,000.00

==VENDA== 5459 CASA- GUARAMIRIM - R. PORTO UNiãO, 58 - RECANTO FELIZ

CASA DE ALVENARIA COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA E

GARAGEM.
Área doterreno 444.60 m2 Área Benfeitorias 63.00 m2 Preço venda: 19,000.00

==VENDA== 5481 CASA
SAO LUIS

R.743,N"76
CASA DE ALVENARIA COM 01
SUíTE + 02 QUARTOS, SALA,

COZINHA, BWC , LAVANDERIA E
GARAGEM.

TERRENNO COM 549,75M2 (15 X

36,50)
Área do terreno 549.75 m2 Área
Benfeitorias 180.00 m2 Preço

venda: 60,000.00

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

ALVENARIA ;120,00 M2 = SUITE;02 QUARTOS;Ol BWC;COPA ;COZINHA;SALA
DE ESTAR; LAVANDERIA;VARANDA;GARAGEM;DEPOSITO ..
Área do terreno 700.00 mz.Area Benfeitorias 120:00 m2 Preço venda:

70,000.00

==VENDA== 5446 CASA - BARRA DO RIO CERRO - R. VERONICA DEMARCHI

ROSA, 413 - CASA COM 01 SUíTE + 02 QUARTOS, SALA, COPA,
. COZINHA,BWC,LAVANDERIA E GARAGEM PARA 02 CARROS.

Área do terreno 676.00 m2 Área Benfeitorias 143.31 m2 Preço venda:

65,000.00

==VENDA== 5401 CASA - VILA RAU - R. RUI BARBOSA, 38 - CASA COM 04

QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO E GARAGEMTERRENO COM
300,00M2 (12 X 25)

.

Área do terreno 300.00 m2 Área Benfeitorias 103.00 m2 Preço venda:
40,000.00

==VENDA== 5484 CASA
TIFA MARTINS

R. JOSÉ NARLOCH,_1849
CASA DE ALVENARIA COM 02

QUARTOS; SALA,
COZINHA,BWC,LAVANDERIA,

CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
Área do terreno 420.00 m2 Área
Benfeitorias 72.00 m2 Preço

venda: 45,000.00

•

:. ••
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Projeto: Ana Heloísa PtitzerWolf

��?:.�!.�; .s.e.t���:?�: .��?? CADERNO PARCIMÓVEIS ������?�� .�?�??

LANÇAMENTO
I

Residencia

o Edifício:..
* 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
* APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
* 02 SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
* AMPLA ÁREA AJARDINADA
* PLAY-GROUND
* PORTÃO COM PORTEIRO ELETRONICO
* PROX, AO CLUBE A, BAEPENDI

CRECI4936

LOCAÇÃO
APTO - Res. Jardim das

Mercedes. vila Nova. R$ 280,00

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

CASA EM ALVENARIA - cf 2
quartos e demais dependências.
Rua Félix Richert, lote 45, Estrada

I

Nova. R$ 180,00.

CASA EM ALVENARIA - bairro

São João, cf 4 qtos + dep. R$

250,00.

I CASA EM ALVENARIA - cf 3
quartos e demais dependências.
Ilha da Figueira. R$ 270,00.

BARRA DO RIO CERRO - terreno cf 8.500m2,
cf 3 casas, 1 de madeira e 2 de alvenaria.

Rua Bertha Weege. Aceita-se caminhão ou

imóvel. R$160.000,00

.

\,YWOLFEPAR
Empreendimentos e Partiâju:lções Ltdo.Vendas: 275-1594

•

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

R$ 45.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



rancho@parcimoveis.com.br

RIJa Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro
, GUARAMIRIM - SC

�. �?���!� �? ���� CADERNO PARCIMÓVEIS, �.��;:�.�/. �:. ?�.::t.e.�?;??:.�?�:.

Fone: (47) 373-0283•RAN•

....•....
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·
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·

IMÓVEIS
Um parceiro correto.

CRECI820-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 -

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

Centro - R$40.000,00.

Cód. 1087 - Casa alvenaria .com 80,00m2 - Q;2 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.

Cód. 1093 - Casa alvenaria com 180,00m2 - 03 quartos - 03 bwc
cozinha - depósito - despensa - lavanderia -. sala - Terreno com

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

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

Cód. 1175 - Terreno com 450,00m2 (15ITlx30m) - Infra Estrutura

completa - Rua Asfaltada - Escriturado - Rua dos Atiradores -

Centro - R$25.000,OO.

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. 1172 - 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$120.000,00.

Cód. 1092 - Casa em alvenaria com 99,00m2 - 02 quartos - 01 suíte
- 02 bwc - cozinha 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.

Casa madeira com 03 quartos -

01 bwc - cozinha - lavanderia"
sala - Rua Wilsom Machado -

Bairro Avaí - Guaramirim -

R$160,00.

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

'R$280,00 (Incluso o

condomínio).
I

Sala Comercial com 210,00m2 -

02 bwc - Rua 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 Avaí -

Guaramirim - R$550,00.

www.parcimoveis.com.br

MARIMAR IMÓVEIS' Fone/Fax: 275-0051
. E-mail: marimar@parcimoveis.com.br

SL 3 B dl
,.

··'b' Rua Fritz Bartel, 77 - O - aepen 1-
www.parclmov.els.com. r .

Próx. Recreativa Marisol
{{{=;
asscctacac das lmoblllártas

de Jaragua do Sul

PRESTAMOS ASSESSORIA PARA O SEU FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
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REF. 2402 VILA LENZI-Terreno com 500,OOm2
Rua: Joõo André dos Reis. RS21.250,00. Entrada+

parcelamento

IÁBADO, 27 de setembro de 2003 . '. CORREIO DO POVO 9
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11 CADERNO PARCIMOVEIS
'

.

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

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

: . � .

CHàve
DÊ ESTA SEGORAnCfI PARA SOA FAMíLIA.

.

. ,:;,
.

õilõ Seguro
,. 01 suíte, 02 dormitórios
• Sacada com churrascpelra
.. 01 <lU 02 vagas de garagem
,. Sala:o de festas
'" Play-grolZld
'" Localização, Vila Nova
*_'�andares

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

Rei. 508 - CZERNIEWICZ - sobrado na com

150m2 de Ílrea construída, terreno com 363,OOm2
próximo ao Pomo, no valor de RS 150.000,00

REF. 604 NOVA BRAS/LIA - (asa totalmente
reformada, c/ 1 suíte,2' dorm., e demais dependências,

143m2, terreno c/456m2•
RS 90.000,00

Rei. 3801- CENTRO - APTO
ED. MÔNACO - no 2' andar,
cl 2 dormitórios, sacada,
salão de festas, playground,
ótima localiiação. Pagto com

entro e pare. em 24x

CENTRO - Rua Felípe Schimit, prédio comi. e res. c/
440m2• RS 230.000,00

REF.5012

CENTRO
VILA LENII - Reei.
2404 terreno próximo
Escola Giardini Lenzi
com 892,OOm2. Valor
R$27.850c/
. estrada +

parcelamento;

Sala comercial na Av. Mal.

Deodoro; 903 Edifício Pícolli.

RS 20.000,00

• •

•

Barra - lotes próximo o Preleilura com

375,OOm2. RS 27.000,00
•

RAU -Icso c/ 140m2, terreno c/300m2• Rua Anton
Frerich. RS 65.000,00

REF. 702 VILA LENZI- (asa de madeira com terreno

de 517,OOm2. Rua: Germano Stoll.
RS22.000,00

CENTRO - Ed. Klein, Rua Barõo do Rio Branco, sala
comercial c/; 53,50m2• RS 50.000,00 aceita
imóvel de menor valor

A

VOCEPODE TERUMA
BELAVISTA

l� )i�I�T�

A Wolfepar Empreendimentos e Participaçoes Ltda com

a "Imobiliária A Chave" apresentam um

empreendimento na Vila Nova com 07 andares, ploy
'ground, salão de festas com churrasqueira, 03

dormitórios, sala + copa, cozinho, lavanderia, bwc,
garagem, com opção de 2 garagens. Condições

facilitadas de pagamento com entrada + parcelamento
próprio até 36 vezes, podendo ser aceito FGTS e

financiamento após imóvel estar concluído.

. ,-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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João Pessoa - terreno
com 335m2, R$'
4.000,00 + 60 por
celas de R$. 230,00.

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

parco de R$ 250,00

BAEPENDI - terreno

360m2•
R$ 22 . .000,00
negociáveis

GUARAMIRIM - terreno·

próx. Boliche 28.
R$ 10.000,00

GUARAMIRIM - terreno
no centro, cf 9 ..538m2 •

R$ 250.000,00

Lot. Morada do Sol

(Vilc Rau) terrenos com

350m2 - entrada .R$
5 . .000,00 + 60 parce
las de R$ 283,00

JARAGuÁ ESQUERDO- 1 °

pavimento Zqtos, solo, coz. bwc, lcv.
2° pavimento, Zqtos, sala, cozo bwc.

R$ 60.000,00

CENTRO

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

R$ 45.00.0,00.

CENTENÁRIO - casa clv.,
3 qtos, sala, cOZ., bwc, cf

197m2 construido.
R$ 49.000,00 +

parcelas

RIO MOLHA - a SOmls
da Prefeitura, sala comer

ciai + casa cf 2 qtos, sola,
coz., bwc, disp., lav.
R$ 69.00.0,00
negociáveis

SÃO LUIS - Sobrado cf 1

suíte + 3 qtos, 2 salas, coz.,
copa, lav., bwc, gbr;, R$
135.000,00 ou R$
70.000,00 + pore.

JOÃO PESSOA - 1
. suite, quartos, salas,
dep. casa cf 210m2 e

terreno cf 1400m2•
R$ 95 . .000,00

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

570m2• R$
55.000,00 ,

CENTRO - 1 suíte master
+ 2 qtos, 2 salas,

escritório, coz., lav., dep.
de emrpegada + 2 bwe,

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

BAEPENDI - Casa em

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

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

Sanson. R$ 200.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-ÁGUA VERDE - vende-se, próx. Com.
São Judas, boa casa alv., cl forro de

laj,?, cl 3 qtos, 2 banh., sala, copa,
coz., lav., gar. R$45.000,OO. Aceita-se
troca por casa até R$25.üOO,oo. Tratar
na R. dos Escoteiros, 114 próx Posto
Marcolla cl Cristhian. (proprietário)

. -- .

imovers
AMIZADE - vende-se, no Res.

Blumenhaus, excelente, alv., bem

Z · I '(;difrCi.OI rn b-r-o s
l_gcali2ação Nobre
Planta inteligente

3 dormitórios (1 suíte)
Suíte com opção para hidromassagem .

Copa e cozinha
.

Sala para 2 ambientes
Sacada com churrasqueira
2 vagas de garagem
Alto padrão de acabamento
Área total de 176/12m2

12 apartamentos
,

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

Rua Constância Ronchi (Luiz Marangoni)-Vila Nova

Rua WalterMarquardt, 744 - sala 7
Vila Nova ,- Jaraguá do Sul / SC

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

FRAME
engenharia

acabada, 2 qtos, bwc, coz., sala, copa,
lav., gar. R$58.000,OO. Aceita-se troca
por apto, paga-se a.diterença. Tratar:
371-6069. (proprietário)

muradaecl linhatelefõnica. R$32.000,OO.
Tratar. 371-5393 ou 448-1598.

com terreno de uns 400m. Até R$
85.000,00. Tratar:373D993

BARRA VELHA - vende-se, de mad.

boa, cl 40m2, mobiliada, boa

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

I

I'

CZERNIEWICZ - vende-se, em alv.,
cl 03 quartos, Rua lido Formigari,
197. R$45.000,OO. Tratar: 9997-2020.
Creci7402

AMIZADE - vende-se, no Re s ,

Blumenhaus, ótima casa de alv., cl 2
qtos, sala, copa, COZ., 2 banho e

garagem. Bem localizada.

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

centro e paga-se diferença. Tratar:
371-6069. (proprietário)

COMPRA-SE - pI retirar-do local,
preferência cl 2/3 qtos. Tratar: 9134-
0911 cl Maicon após 18:00.

ESTRADA NOVA - vende-se ou troca

se, emm construção, cl 150m2• Tratar:
273-5114 após 18:00.

JOINVILLE -vende-se sobrado, misto,
no Bairro Vila Nova. R$65.000,OO.
Tratar: 439-5777. (proprietário)

Terreno com 1.218,OOm2
Rua Expedicionario Antonio

Carlos Ferreira
Preco: R$ 265.000,00

Ref 0006 casa com 90,OOm2
Rua Ernesto Rodolfo Fritz
Sohn 356 - Czerniewicz
Preco: R$ 60.000,00

BARRA DO SUL - vende-se, cl 3 qtos, 2
banh., COZ., sala, gar. pI 4 carros, toda

COMPRA-5E : casa no centro ou próx.,
que contenha 4 qtos e demais dep.,

Apartamentos na Vila Nova
Preco: R$38.000,OO

Ref 0001 casa em alvenaria
com 100,OOm2

Rua Abolicao - Vila Rau
Preco R$ 38.000,00

Ref. 0013 Casa
terreno 470,00 m2 casa

176,00 m2 Centro
valor R$ 130.000,00

.i
, .;�;;:"::.""

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

R$ 38.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ret. 101- VILA LENZI

Casa Alvenaria,
155m2, com

3 quartos, piscina.
R$ 120.000,00

Ret. 102 - COI\UPÁ
Casa Madeira,

.

120m2, com

4quartos.
R$ 28.000,00

� rn v e � s

LOTES FINANCIADOS
Leonli *Loteamento Grün Garten, bairro Amizade. Aprovado peJa PM}S. Pronto para construir..

* lotesmento em fase de conclusão nos bairrps: João Pessoa e Estrada Nova.

275-0606
Financiamento direto com a Imobiliária
Entrada + saldo em 6.0 meses.

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

Consulte�nos e reserve seu lote!

Ed. Aléssio Berrl
Centro - 1 suíte + 2 dorm.

o

{.\.

(206m2). R$ 75.000,00 + pare.
peloCub

Ret. 103 - TIFA

MARTINS

Casa Alvenaria, 3

pavimentos, 212m2•
R$ 80.000,00

Ret. 104 - CENTRO

Casa Alvenaria,
70m2, com

1 suíte + 2 quartos.
R$ 50.000,00

GOMES
ELETROMÓVEIS

,

Compre agora ...
..

. e pague em 5� semJuros

arnaCas
R$ 50,89

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI643·J

Compra • Vende • Aluga • Administra

Futuro Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Rua Quintino Bocaiúva, 64 - 'Iel, 372�0657 / 371-069.6

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

Chalé Imobiliária Ltda.
Rua Reinoldo Raul 58. - Tel. 371-1500

Plantão 9975-]500
CREeI 643-J - .Jaraguá do Sul, SC

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

e-mail: itaivan@itaivan.com.br
Ret; 5368 - Barra Velha - Sobrado
misto cf 150,00m2 - 03 dorm -

02 bwc - R$45.000,00Veja as fotos detalhadas no site
www.itaivan.com.br

REPRESENTACÕES IMOBILIARIAS LTDA.

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,OO
2497 - Barra - Lot. Siewerdt - ef318,50m2 - R$21.000,00
2504 - Banra - Lot. Dona Verônica - c/ 360,00m2 - R$20.000,OO
2447 - Rio Molha - cf 103.749,00m2 - R$70.000,00
2362 - Nereu -:- BR 280 - cf 400.000,00m2 - NegoCiável
2496 - Centro. - cf 1.218,87m2 - R$370.000,00
2502 - Centro - cf 512,10m2 - R$65.000,ob
2505 - Centro - cf '637,50m2 - R$135.000,OO
2530 - Centro - cf 1.778,00m2 - R$48.000,00
2517 - Czernlewlcz - cf 557,80m2 - R$28.000,00
2529 - Cond. Azaléias - cf 786,60m2 - R$55.000,OO
2534 - Jardim São Luís - cf 325,00m2 - R$24.000,OO (Caie)
2532 - Lot. Casa Nova - cf 336,76m2 - R$12.000,OO
2515 - Rio da Luz I - cf 7.925,00m2 - R$140.000,OO
2526 - Vila Lalau - cf 13.110,00m2 � R$160.000,00
2535 - Lot. Renascença - cf 581,00m2 - R$32.000,OO
2538 - Lot. Versalhes II - c/ 474,58m2 - R$ 35.000,00 (30m frente)
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,OO
2543 - Vila Nova - Terreno cf 529,43m2 - R$48.000,OO
2544 - Ilha da Figueira - Terreno cf 570,00m2 - R$42.500,OO
2547 - Amizade - Terreno cf 409,27m2 - R$22.000,OO
2548 - João Pessoa - Terreno cf 1l.757,30m2 - R$190.000,00
2552 - Centro - cf 10.686,61m2 - R$110.000,OO
2553 - Três Rios do Sul » cf 420m2 (15x28) - R$ 15.000,00

-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

Ret. 5298 - Vila Lenzi - Casa

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

Ret. 3060 - Barra Velha -

Bairro Rio do Peixe - Parque
Aquático cf área
281.415,6Sm2 Áres
verdes cf trilhas para
caminhada - piscina - tobo
água - -12 quiosques cl
churrasqueira - lagoas cf
peixes playground
lanchonete - banheiros -

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

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

c/608,00m2 (.16 x 38) - R$125.000,00

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

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

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

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

Ret. 5362 - Vila Rau - Casa alv. cf
81,93m2 - 02 dorm - bwc - Terreno
cf 372,40m2 (14 x 26,60) -

R$53.000,00

Ret 4349 -

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

04 su ítes -

bwc - dep.
empregada cf
bwc - piscina
Negociável

Ret. 2548 - João Pessoa - Terreno

cf 11.757 ,30m2 (frente 150,70m/
fundos 168,50mfl'ado direito
90,OOmflado esquerdo 87,OOm) -

R$190.000,OO - Ótimo para
indústria

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

Ret. 5345 - Vila �aependi - Casa alv.
cf 228,OOm2 - suíte + 02 dorm - bwc
- cozinha e lavanderia cf móveis -

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

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

- suíte + 02 dorm - 02 bwc -

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

R$127.000,00

5180 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Sobrado cf 346,OOm2 - suíte
master + 04 dorm - 02 bwc -

Terreno cf 826,00m2 - Negociável
Ret. 2546 - Centro - Terreno cf
252,00m2 (12,5 x 20) - R$52.000,00

Ret 4353 -

Centro - Ed.
Res. Arion -

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

R$115.000,00

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

.

Ret. 5352 - São Luis - Lot. Jardi�Hruschka II - Casa.alv. cf 70,oorn
/

_

- 03 dorm - bwc - Terreno c

'106,60m2 - R$29.000,00

Ret. 5134 - Vila Rau - Lot. Renascença -

Sobrado c/ 210,OOm2 - suíte c/ sacada +

02 dorm -. bwc - copa/cozinha c/ àrmários
- Terreno. c/ 364,70m2. Negociá.vel

.
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COO 019 - FIGUEIRA - RESIDENC/A em

alvenaria medindo 141,OOm2 - 3 quartos, solo,
copo, cozinho, lavanderia, banheiro, garagem,

I área de festas - Valor RS 58.000,00

o 5203 - ESTRADA NOVA - 2
ARTAMENTOS + 1 RESIDENCIA EM
VENARIA - Residência medindo 105,OOm2 3

.

tos, sala, copa, cozinho, lavanderia, banheiro,
,

,área de festas - 2 opa,rtamentos com 2

sola, cozinha, lavanderia - Valor RS
.000,00

COO 5207 - RIO MOLHA - RESIDENCIA
em madeiro medindo BO,OOm2 cem 2 quartos

Valor RS 24.000,00

CLASSI CORREIO DO POVO 5 , I

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

Valor RS 230.000,00

COO 500 - CENTRO - APARTAMENTO - 1

suite, '2 quartos, solo, copo, cozinho, lavanderia,
banheiro, sacada com churrasqueira, garagem - falta

acabamento -' Valor RS 110.000,00

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

.

solo comercial pronto poro panificadora, apartamento
com 3 quartos, 2 banheiros - Valor RS 1;0.000,00

COO 5227 - LOTEAMENTO MIRANDA -

RESIDENCIA em alvenaria com loge inclinado - 3 '

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

COÓ 5228 - VILA,LENII- RESIDENCIA
medindo 200,OOm2 - 4 quartos, 2 solo, 2 banheiros,
cozinha mobiliada, lavanderia, dispensa, área de festas

com banheiro, sala de jogos - terreno medindo .

3.767,OOm2 - Valor RS 95.000,00

COO 345 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO
novo, 1 suíte com doset e hiara, sala intimá, sacada, 3
quartos, 2 banheiros, 2 salas, cozinha, lavanderiq, área

de festas, garagem - Valor RS 120.�00;00

COO 465 - CENTENÁRIO - RESIDENCIA em

alvenaria medindo 250,OOm2, 1 �uite, 2 quartos, 2
solos, copà/cozinho, lavanderia, 2 banheiros, garagem,
área de festos,'dispenso, dependência - Valor RS

120.000iOO

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

garagem - Valor RS 28.000,00

COO 5224 - SÃO LUII - SOBRADO medindo
212,OOm2 - 1 suite, 2 quartos, sola, copa, cozinha,

lavanderia, banheiro, dispensa, garagem, sola comercial
com banheiro - Valor RS 110.000,00.

COO 457 - VILA NOVA - APARTAMENTO - 3
quartos, sala em dois ambientes com socado, cozinha,

lavanderia, banheiro, garagem - Valor RS 55.000,00

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

E-mail: dejaimoveis@netuno.c.om.br .

CRECI001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

COO 420 - FIGUEIRA - RESIDENC/A medindo
20B,OOm2, 1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinho,
lavanderia, 2 banheiros, 3 garagens - Valor RS

95.000,00

COO 459 - VILA NOVA - PROXIMO A
PREFEITURA • RESIDENCIA em alvenaria - 1 su�e, 3
quartos, 3 solos, cozinho, lavanderia, 3 banheiros, área de
festas, piscina, 2 vagos de garagem, dep, De empregada,

escritório, dispenso - Valor RS 130.000,00

COO 5189 - SÃO LUII - Residência misto - 3

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

COO 5234 - SÃO LUII - RESIDENCIA em

alvenaria, 1 sÚite, 2 quartos, 2 solo, copo, cozinha,
lavanderia, banheiro, 3 vagas de garagem área de festas
com banheiro, dispensa, dep. de empregada, escritório
Valor RS 190.000,00

COO 5210 - CHAMPAGNAT - RESIDENCIA em

alvenaria medindo lB7,OOm2 - 1 suite com closet, 2
quartos, sala em dois ambientes, escritório, dispenso,

cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 2 vagas de garagem, área
de festas com churrasqueira -,Valor RS 150.000,00 ,

COO 386 - BARRA· SOBRADO medindo
200,OOm2 - inacabado - 3 quartos, 2 banheiro,
2 sala, cozinho, lavanderia, garagem - Valor

RS 75.000,00

COO 453 - CZERNIEWICZ - SOBRADO
medindo 2B5,OOm2 - 1 suite, 3 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, 2banheiros, 2 garagens- Valor
RS 135.000,00

COO 474 - ViLA LALAU - 2 RE$IDENC/AS
MISTAS. GERMINADAS - terreno medindo
aproximadamente 2.000,OOm2 � Valor RS
68.000,00 .

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

DE BOCHA - Valor RS 35;000,00
I

I

COO 5236 - SHCROEDER - AREA
INDUSTRIAL - medindo 20.000,OOm2 - 3 galpijes
abertos- rancho de madeira - re�dência em alvenaria,
reiidência emmadeiro, água em abundância, rede elétrioo
interna - Valor RS 160.000,00

" Departamento Jurídico Deja Imóveis '

Dril• Maisa R. de Moraes Inella - OAB 15940 - Telefone: (47) 275-0037.
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Compra • Vende. Aluga. Administra

SÁBADO, 27 de setembro de 2003

V"'. 2 ou 3 dormitórios com

dependências de serviço
yI'" Salas de estar e jantar

Todos ambientes com

iluminação natural

V'"

�

Sacada com revestimento
metalizado

Aquecimento a gós (opcional)
Hall com piso em granito

Segunda vaga de
garagem (opciona I)

vi Sacada com churrasqueira
em aço InOX

Alto padrão de acabamento

Super Localização:
Rua Cabo Harry Hadlich
lateral' da Reinoldo Rau

Sem juros de ba ncos

Construção pelo Sistema
da Condomínio Fechado
a Preço de Custo

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

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

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

r::tr Terrenos com 388m2, no bairro AmiZade.
Próximo a Arsepum.
R$ 20.000,00 à vista ou entro + parcelas

,

CREDITO PARCELA

-R$ 15.000,00 R$ 167,00--
-R$25.000,00 �$ 277;00--
_,R$ 40.000,00 R$ 443,00__
_

.

-R$ 75.000,00 R$ 775,00 .

_____

_
. R$ 100.000,00_' R$1095,OQ...__�-

-R$ 184.500,00 R$2024,OQ.__

,

CASA de ALENARIA C/ 200,00 m2, contendo 01 suíte, 03 quartos, bwc, lavabo, sala, cozinha,
lavanderia, churrasqueria, garagem p/ 02 veículos. TERRENO C/ 440,00 m2. Localizada .na
Rua Emmrich Ruysan (Rua do Detran), Bairro Vila Nova. R$ 130.000,00 (Aceita-se terrend
ou veículo até R$ 40.000,00),

'

CASA de ALVENARIA C/ 48,00 m2, contendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc. TERRENO C/
400,00 ni2. Localizada na Rua Ângelo Demarchi, Loteamento Demarchi, Bairro Santa
Luzia. R$ 15.000,00.

CASA de ALVENARIA C/ 100,00 m2, contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc, garagem +

CASA de MADEIRA C/ 42,00 M2, contendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc, TERRENO C/
500,00 mz, Localizada 'no' Loteamento Aldrovandi, Próximo a Gruta, Bairro Rio Molha. R$
45.000,00.

LOTES C/ área apartir de 450,00 m2, prontos, para construir, contendo toda a infra
eseutura necessária. Localizados no Loteamento Adelina, próximos a Marisol S/A, Bairro
Centro Norte em Schroeder. R$ 9.boO,00, ',., '

r,}

'cASA de ALVENARIA C/ 136,00 m2, contendo 03 quartos, 02 salas, 02 cozinhas, lavanderia,
garagem. TERRENO C/ 315,00 m2 .todo murado. Localizada na Rua João Kleil'l, próximo ao
antigo Salão União, Bairro Vila Lenzi.R$ 55.000,00.

CORREIO n� POVO 7

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

Jaraguá do Sul SIC

2021- JGUA ESQUERDO - R. João Januário
Ayroso, 2820 - em alv. Terreno de 450m'·
R$ 116.000,00

rc'
2153 - ESTRADA NOVA - R. Alfredo Alberto
Staler. Casa de alvenaria c/166m' e terreno
ej.518m' R$ 65.000,00

2145 - VIEIRAS - Rua Guilherme Koeler,
casa de alvenaria com 240m' e terreno com

450m'. R$ 70,000,00. Aceita carro ou

terreno até R$ 15.000,00

2127 - RIO MOLHA - Rua Leoeádio Cardoso
da Silva, casa c/ 92m' e terreno c/
323,75m'. R$ 48.000,00

. 1031 - ESTRADA NOVA - Terreno Lot. Primaveril, c/469,35m'
1036 - ILHA DA FIGUEIRA - R: Sergipe, terreno c/ 21.331,16m'
1040 - ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406,00m'
1045 • NEREU RAMOS - tot, Zanguelini, área de 391,00m'.
1046 - NEREU RAMOS· tot. Zanguelini, área de 321,00m',
1048 - NOVA BRASILIA· Rua José Emmendoerter, terreno c/ 484,50m'.
1049. - VILA LENZI - R. João Meurer, terreno c/ 364m' .

.......

R$ 12.000,00
R$ 100.000,00
R$.16.000,00
R$ 13.000,00
R$ 11.000,00

. R$ 38.000,00
R$ 20.000,00

2002 - AMIZADE - Lo!. Versal� II, casa alv. c/ 150m' • terreno de 450m' (em cons!..)
aceta neg, c/ sala comI. no centro da cidade valor a combinar
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820'- em alv, Terreno de 450m' - R$ 116.000,00
2031 - CZERNIEWICZ - ótima Iocal�ação, c/ 155,OOm' , R$ 120.000,00
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa aiv" c/ 176m', 'teireno c/ 450m' R$ 45.000,00
2070 � NEREU RAMOS - R. Maria M. L Santana, sobrado c/ 186;'" e terreno c/ 350m' R$ 70.000,00
2073 - STO ANTONIO - R. Hikla Friadel Lalin, c/ 100m' e terrenó' c/ 360,72m', aceto apto RS 25.000,00
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno c/ 345m' e comr, c/";63,OOm', R$ 43.000,00

.

2084 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno c/ 360m' e constr. CI2Ó2,OOm'. R$ 200.000,00
2087'- TlFA SCHUBER • R: Exp. Ewaldo Swanz,. 1381, terreno c/ 560,OOm' e casa c/ 240,OOm'. R$ 80.000,00
2092 - TIFA MARTINS - R:. Paulo Leoni, terreno c/325,OOm', casa Ci 45,37m' R$ 30.000,00
2095 - NEREU RAMOS - R Angelo Floriani ·,Lol. Zanguelini, Terr<UlCl_ c/ 378,OOm' e casa c/ 70,OOm'. R$ 35:000,00
2101 • CENTRO· R. Guilherme Weege, ótima localização - imóvel réSid., c/ comercial. Sobrado c/ 700m' e te.eno c/ 570m'. Valor a combinar,
2109 - SANTO ANTÔNIO· Rua Ilda Frida Lavin, casa com 124m' é terreno c/ 360m'. R$ 25.000,00
2122 - TRÊS RIOS DO SUL· casa em alv. c/ 142,OOm' e terr. c/ 10.68O,OOm' R$ 300.000,00
2124· ÁGUA VERDE· Aua Fraderique b. Henque, terreno C/367,50m' e construção c/ 175m'. R$ 110.000,00
2126 • VILA RAU • Rua Joaquim Nabuco, casa c/ 92m' e terreno cf 300m'. R$ 43.000,00
2129 • VILA LALAU • casa de alv., c/ 142m' e terre.no c/ ?94m'. R$ 88.000,00
2132 • JARAGUÁ ESQUERDO· Campo Sampiero I, casa c/ 127m' e ediculá de 70m'. R$ 115.000,00
2133 - GUARAMIRIM - Casa c/ 130m' e terreno c/ 300m'. R$ 60.000,00
2143 • ÁGUA VERDE - R. Teodoro Roeder, casa de madeira de 100m' e terreno com 400m'. R$ 42.000,00
2147 • ILHA DA FIGUEIRA - casa de aivenaria em construção com 113m' e terreno com 450m' , R$ 38.000,00

(vende ou troca por outro imóvel)
2149· VILA RAU • R. João da Cruz e Souza, uma casa com 9Om' e outra com 7am'. Terreno c/ 360m' R$ 32.000,00.

.

Acetla·se carro até o valor de R$ 7.000,00
2150 • JARAGuÁ ESQUERDO - R. João Carlos Stein, casa de alvenaria c/ 100m' e terreno c/ 488m' R$ 45.000,00
2152 • VILA LALAU • R. Carlos Hegen, casa de alvenaria c/ 145m' e temino c/ 456m' R$103.000,00
2160 • NEREU RAMOS· BA 260 KM 75, área comercial c/ vários imóveis. terreno c/ 20,000m' R$500.000,00
2163 ' NEREU RAMOS - Rua AdoWo Menel • Construção de 64m' e terreno de 503m'. R$ 38.000,00
2165 � ESTRADA NOVA· R. Felix Richen. Construção de 6Om' e terreno de '435m', R$ 25.000,00
2166 • TIFA MARTINS· Rua Santa Ana, casa de aivenaria com 110m' e terreno 322m'. R$ 52.000,00
--, .

3024 - JARDIM DAS MERCEDES - Apto Vila Nova
3030 • COND. AMIZADE· Aua Arthur Gunther, bairro Am�ade
3039 • CENTRO· Edmcio Barão
3045· NOVA BRASiLlA • Condominio, Leutprecht
3048 • CENTRO· Cond, Phoenix.

-�
4003· SANTO ANTÔNIO· Padaria com equipamentos, construção de 185m' e terreno com 634,50m',
4005 • Vende·se Panificadora completa, com cartera de clientes, ótima Iocal�ação
...

9008 • TRÊS RIOS DO NORTE· sem benfetlorias, com área de 160.000m', c/ água R$ 20.000,00
9009 • SCHRDEDER • R. Bom Pastor, c/ área de 4.078m' R$ 25.000,00
9011 • JARAGUA 84 - .terreno com 3O.000m' é contrllÇão de 140m' R$ 80 ..000,00
9012 • SANTA LUZIA· área de 97.850m'. Arrozeiras

/ R$350.000,00
9013 - CAMPINHA - Massaranduba, e 242.500m' com 02 casas de madeira, ranchos, nascente R$ 65.000,00

R$ 26.000,00+ fínanc,
,

R$ 46.000,00
R$ 65.000,00
R$ 60.000,00.
R$110.000,00

R$ 65.000,00

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

o· ..... .: '
.. .f.Arl

Dn�l'-Y�
Fone/Fax: (047)

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

• AMIZADE
• Terreno el 7.211,00 m' frente pI o asfalto.
R$ 75.000,00
• BARRA
* Lot. Papp - Casa de 500,OOm' el terreno de
1.495,00m'. R$ 360.000,00
• Terreno na Rua Camila Andreatta, R$ 32.000,00
• Casa mista, rua Ana Karsten, 184. R$ 45.000,00
• Vende-se mini chácara el 1 casa alv., terreno cf
900nf. R$ 40.000,00
• Casa em alvenaria, 126nf, copa, coz., 3 qtos, bwc,
sala, garagem, ehurrasq. R$ 65.000,00 (próx. Tritec)
• CENTRO
• Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo d,a Silva - cf 1
suíte + 1 qto. - R$ 62.000,00
• Apto. Ed. Leuprecht - Rua José Emmendoerfer,
el 2 qtos e demais dep. - R$ 58,000,00
* casa em alvenaria, rua Exp. Antonio Carlos Ferreira,
el 2 suítes, 2 qtos e demais dep .. R$ 400.000,00
• Apto cobertura Catarina Erching el 300m', cf
2 suítes, 2qtos, e demais dep. Valor a

eombinar.Aeeita-se carro ou terreno até
R$30.000,00.
• CZERNIEWICZ
1021 - Terreno Rua Roberto Zlernann (próx.
canartnho) el 3.120,00m' (39x80) - R$
250.000,00

.

• GARIBALDI
• Sítio, local Ribeirão Caeilda, Rua Vitor

Schaldam, área de terreno el 85.800m', cf 2
casas de madeira. R$ 65.000,00. Aeeita-se carro

até 10.000,00. Próx. ao Mercado Furlan
• GUARAMIRIM
• CENTRO - Casa em excelente estado cf
270,00m'. R$11Q.OOO,00
.• CENTRO - Casa alvenaria 133,45m', terreno
364m', bairro Àvai. R$ 85.000,00
• Casa 170m', terreno 460m'. R$100.000,00
• Terreno el 979m', el construção em alv. R:

Luiz Palistlerl , próx. Fameg. R$ 400.000,00
• ILHÁ DA FIGUEIRA
1100 - Casa em alv., el área de tsom=terrerc cf.
450m', el divisão interna, 3 qtos, sala, copa, COZ.,
área de festas el ehur. e gar, Rua Rodolfo Sanson,
318 -Ilha da Rgueira. R$ 67.000,00
• Casa em alvenaria, rua 426 nO 172, prôx. Posto
·Saúde. R$ 70.000,00
'Casa de 70m' de madeira, terreno 25xl00 =

2.500m', prôx. Nossa Senhora Aparecida. R$
40.000,00
'Casa em alvenarla.rS qtos e demais dep.,
garagem pI 3 carros. Rua José Panstein. Terreno

450m', área construtcarsorn". R$ 85.000,00
(próx. Bonatti Mat. Constr.)
• JARAGUÁ ESQUERPO
• Apto, rua Bahia, próx. Madri. R$ 58.000,00
• LOTEAMENTO CENTENÁRIO
• Casa em alvenaria, el 3 qtos, e demais dep.
R$ 45.000,00 (prôx, ao Portal)
• LOT. CHAMPAGNAT
• casa de alv., el suíte+ 2 qtos, eoz. el móveis
sob medida, lav., ehurrasq., garagem p/2
carros. R$ 180.000,00
• SCHROEDER I
• Casa alvenaria, 196m', el 3 qtos, copa, COZ.,

sala, 2 bwe, garagem pj 3 carros, ehurrasq.,

murada. R$ 30.000,00
• JOÃO PESSOA
• Área com 2.000m', frente para a rua principal,
em 40m. R$ 25.000,00, em cond�aC(lIftIInar
.TERRENOS
• terreno na Rua Vitoria Pradi, 27,50x 29,70 =

816,75m'. R$ 28.000,00
.

·R: Arduino Pradi, el 450m'. R$ 32.000,00
·Próx. Prefeitura, el 417m'. R$ 40.000,00
·R: João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, cf
480m'. R$ 40.000,00
'R: Adolorata Davi Pradi, cf 450m'. R$

32.000,00
• TRÊS RIOS DO NORTE

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

32.000,00
• VILA LALAU
• Casa em ai". cf ·172.00m' e terreno de

675.00m'. R$ 85.000,00
• VILALENZI
• TERRENO com uma área de 442,28m', na rua

Epídio Martins. R$18.000,00
• Casa em alvenaria, 3 qtos e demais dep. Rua

Eupídio Martins. R$100.000,00
• Apartamento Ed. Floresta, 2 qtos e demaiS
dep. R$ 40.000,00 Fundos Carinhoso
• VILA NOVA
• Casa em alvenaria, cf 3 qtos e demais deP:
R$ 45.000,00 + flnan.
• Casa alv., cf 270m', terreno 450m', cl suíte
+ 2 qtos., sala conjugada, eoz., lav., garageJTl
pi 2 carros, piscina. R$ 96.000,00
• PRAIA DO ERVINO
• Jardim Curitiba II, quadra 126, terreno 15X20$
= 300m', com casa de madeira, 60m'. R

17.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vila Nova (prõx. ao FORUM)
bonita casa em construção c/ áre
210,OOm2 - suíte +'02 dorm., sal
ampla, lavabo, cozinha, bwc-social

área s�rviço, garagem p/ 02 carro
- terreno 400,OOm2 - Valor: R

130.000,00 a concluir ou pronta co
,

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

negociação)

Três Rios doSÍlI- sobrado prox, Rodeio (rlolo - com área de
70,1Xirr, 02áotm" sob, baireiro, comha, IÍl1aSMÍjD, garogem
churrasqueira - RS 33.000,00,

:'ii: Imobiliária Jardim Jaraguá Ltdo,
o
;:g
m
o

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

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br
- U1

, .......

HÁ NEGÓCIOS
h)

22 AN O S, GARANTINDO BONS
I

'-

Vila Rau: (prõx. Posto
Cidade) - casa em alv. c/
área total de I 02,OOm2, 03
dorm., sala cmple, banheiro
social, cozinha, área serviço,
garagem - íerrene esquina

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

no centro de Jaraguá.

'Amizade:UDt Blumenghordenl- càsa novaem alv, riárea totalde
80,00m' - terreno 350,00m' - Valor: RS 58,000,00 - aceita

apartamento até RS 80,000,00no centro,

Apartamento
3 dormitórios (uma suíte)
copa e cozinha
sala pI 2 ambientes
sacada cl churrasqueira
piso de ceramica de la linha em todo

apartamento
"

soleiras de granito nas portas de
entrada, cozinha/saias
janeias de alumínio anodizado cor

champagne

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

'

2 vagas de garagem
Terra o com iscina na cobertura

OPORTUNIDADES:

CASAS:
-Vila Rau: (próx. UNERJ)-e;'
piscina área 200,00ni, terreno,
SOO,OOni - R$ 110.000,00.
-Jguá Esquerdo: (próx. Urbano)
Nova C/ área 100,00ni, terreno
3Bo,OOni - R$ 65.000,00.
-Giardine Lenzi: (próx. Colegio) -

c/ área 150,00m2, terreno

3BO,00ni - R$ 75.000,00.
-Vila Lalau: casa com área 130ni,
terreno 520,00ni -R$ 95.000,00
(prâx. Marisol).
-Vila Nova: -sobrsdo c/ área
360ni, terreno 380,00ni-e/
piscina + sala comercial - R$
270.000,00.

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

dorm, 02 sacadas - R$ .i30.000,00.
-Centro: (Ed.Carvalho) c/ área
140,00ni, suíte + 02 dorm; cozinha
mobiliada - R$ 100.000, 00.
-Centro: (Ed.Perola' Negra) C/ áré!a
173,00ni, suíte + 02 dorm., c/
garagem - R$ 120.000,00.
-Centro: (Ed.lmperial) c/ área
267,GOni, suíte c/ banheira; 02

vagas garagem - R$ 170.000,00.
-Centro: (Ed.Florenca) c/ área
150,00ni, suíte + 02 dorm., cozinha
mobiliada - R$ 130.000,00.
-Vila Nova: (Ed.Porto Belo) c/ área

,

200,00ni, suíte+02 dorm., 04 vagas
garagem - R$ 145.000,00.
-Vila Lalau: (Ed.Giovana) c/ área
130,00ni, suíte + 02 dorm., 04
sacadas - R$ 65.000,00.
-Centro: (Ed.Karine) c/ área
110,00ni, 03 dorm., 02 banheiros,
- R$ 65. 000, 00.
-Centro: (Ed,Arion) cf área
150,00ni, 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:
Czerniewiez: apto 'novo c/
BO,OOni - 02 dorm., sala c/
sacada, churrasqueira, garagem
-R$ 55.000
�Centro: (Ed.Catarina Erching) C/
área 90,00ni, suíte+01 dorm.,
garagem e piseina-R$
80.000,00.
-Centro: (Ed.Schiochet) c/ área
155,00ni, suíte + .02 dorm.,
Cozinha mobiliada - R$
95.000,00.
-Centro: (Ed.Da Alzira) c/ área
130,00ni, suíte + 02 dorm., sala
cl sacada -R$ 50.000,00.

-Bsepenai; (Res.Bartel) c/ área
100,GOni, suíte + 02 dorm., C/

, garagem - R$ 5B. .OOo,OO.

TERRENOS:

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

Paz) C/ área 392,00ni (14x28) -

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

,

Bernado Dorbuseh c/ área
1.798,00ni (30,50 frente) valor

negociável.
-Amizade. (Lot. Versalhes) C/área
625,00ni - R$ 35.000,00.
-Amizade. (Lot. Piermann) C/área
2788,00ni - R$ 30.000,00.
-Guaramirim: terreno industrial,
ii rm=trente p/ BR - c/ área
57.000,00m2 - aceita imóvel
Jguá.-
-Nove Brasília: C/ area 375,00ni
(15x25) - R$ 45.000,00.
-Centro: terreno comercial R:

Procópio Gomes-c/área 562,50ni
(i2,50x45,00)-(negociáveis).

(artro- átlmo casa em uma Ioatlizaçóo privilegiado próx, Duas
Rodos industrial-com área de 300,00m', suíte + 05 derm, 03
solos, 04 oonheiros, colinha com armários, área serviço, dep,
empregodo, garogempI02 oorroi, área de festa c/churrasqueira
-terreno 700,00m' - valor a combinar - aceito imóveis em

Aorionápol�,

(zerniewicz - casa em alvenaria (próx, Pomo) - com área de
200,00m', 03 dorm" sala, 02banheiros, cozinha, área serviço,
cIep, et1flregaáo, gorogemp/02oo/IDS-terreoo 380,1Xim' - Valor:
RS75.000,00 (aceita imóvel demenor valor),

Czemiewia (próx, Pamal-casa em olv, c/área 150,00m'
-02 derm, 03 solos, colinho, 02 banheiros, área serviço, sI
garagem -terreno 350,00m'- Vaiar: RS 75,000,00 (aceita
automóvel no negocio),

-

LOCACAO:

Centro: Cobertura {duplex} - Ed. Dianthus cl 400in2 - 02 suítes + 02

darm., dep. empregada cl bwc, 03 salas, cozinha mobiliada, bwc-scdel,
lavabo, sacada coberta cl churrasqueira, área serviço, garagem pi 02 carros

- valor a combinar.

Vilo Lenzi: sobrado em alv. - 04 dorm., 02 salas, coz, 02 bwc's, lavanderia,
garagem - RS 500,00 - Rua: Antonio Carlos Ferreira, nº 1129.
Vilo Rou: caso em alvenaria - 04 dorm., sala, cozinha, bwc-sedcl,
lavanderia, garagem - RS 400,00 {próx. Posto (idade).
Centro: Ed. Florença - ,suíte + 02 dorm., sala cl socada, cozinha, 02

banheiros, dep. empregada, lavanderia, garagem - RS 500,00 {calçadõo}.
Borro Rio Molha: caso mista - 03 dorm., sala, cozinha, bwc-sociolll
lavanderia, garagem - RS 330,00 (ao lado Prefeitura Municipall.
Centro: ótima casa ampla comercial - com varias dependências - RS

1.800,00 {ao lado Smurfs lanches}.
Centro: Ed. Savi - suíte + 01 dorm., sola cl socada e churrasqueira,
cozinho, banheiro, lavanderia, garagem - RS 320,00.

A IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGVÁ, 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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IMÓVEIS

1253 - CASA DEALVENARIA SEMI-NOVA -PARTE
ALTA - PROX. ANTIGA SCAR--c/204m2, tendo suíte cl
doset mobiliado e hidra, 2 quartos, cozinha semi-mobiliada,
churrasqueira, garagem pi 2 carros. RS 170.000,00.

L T DA.

SÁBADO, 27 de setembro de 200J

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Plantão: 9131-0174

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

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

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

churrasqueira, piscina. RS 120.000,00

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

tendo 4 qtos + EdículaDe alvenaria c/2 qtos. RS 85.000,00.

1194 - CASA -ILHA DA FIGUEIRA c/ 75m2 em terreno
de 525 m2, tendo 3 quartos, Neste terreno tem mais uma casa

de madeira comlrente pi R. Campo Alegre = RS 65.000,00

·LOCA'ÇAO

I

.1

,I
I

1372 - CASA DE ALVENARIA- VILA RAU - próximo 00

Supermercado Brasõo, c/155m2, terreno de 478m2 tendo
01 suíte + 02 quartos. RS 110.000,00.

1113 - SOBRADONO LOT. JOAQUIM GIROLLAI
BARRA c/ 205 m2, suíte + 02 quartos, lavabo. Faltam

acabamentos finais.RS 95.000,00

1173 - CASA EM ALVENARIA - CZERNIEWICZ porte
alto, c/148m2, tendo suíte c/ dosed e hidra + 02 quartos =

RS 90.000,00

'T" c

f

\
"\."

3055 - COBERTURA DUPLEX - EDIFíCIO ARGUS - c/ 192 m2 de
óreo ú�1 e 2 vogas de garagem. Porte de baixo: Solo íntimo, suíte de cosol c/
doset,l suíte solteiro, 2 quartos e bwc. Porte de CIMA: soloS de estar e jantar,
lavabo, ,socada c/ churrasqueira, cozinha, área de serviço, dependência c/
bwc.lmóvel semi-mobiliado. Aceita opio c/ 3 qtos como porte de pgto.

1151 - CASA DEALVENARIA' - FRANCISCO DE PAUlA
:.c/ 173m3, em terreno de 420 m2, tendo 3 quartos, copo e

cozinha mobiliadas e garagem pi 2 carros= RS 68.000,00.
Aceito Parcelamento

1986 - CASA MISTA NO CENTRO DE GUARAMIRIM·
PARTEALTA - c/200m2, terreno cl 616,87m2 - (17,60X
34(70) c/3 qtos, 2 bwc, churrasqueira, garagem 2 carros. RS

60.000,00. Aceita imóvel em Jaraguá.

4205 - CHÁCARA -ILHA DA FIGUEIRA no parle alto da
ÁGUAS CLARAS. Terreno cl 32.000 m2. Sede c/80 m2(semi

pronta) tendo churrasqueira, bwc, quarto e salão de
festas.Aceita rcrre. imóvel e parcelamento.= RS i 00.000,00

2115 - TERRENO - BARRA DO RIO CERRO (próx. Malwee) - c/364m2. RS 21.000,00.
Aceito parcelamento.
2192 - TERRENO -ILHA DA FIGUEIRA - c/2.Q18,50m2, prox. Hotel Panorâmico = RI

50.000,00 .

2193 - TERRENO -ILHA DA FIGUEIRA - c/457,25m2 ( 15,50 x 29(50) porte alta.R1

28.000,00 , ,

2211- TERRENO-JARAGUÁ ESQUERDO --porte alta c/ 409,60m2 (13,65x30,00)
- prox. Karlache- RS 27.000,00
2216 - TERRENO - JARAGUÁ ESQUERDO CCONO. AIALÉIAS) - fi 930,69m2 (18 x

52) = RS 48.000,00
2318- TERRENO - VILA LENII- no Rua do WEG I porte Alto -c/l.521,50m2( 40x37):
RS 95.000,00. Aceito borco, corro, imóvel em Jaraguá, Joinville, praia.
2379 - TERRENO - VILA RAU - - próximo 00 Supermercado Rau, em ruo particular, c/721
m2 = RS 25.500,00.
2444 - TERRENO - SÃO LUIS - 00 lodo do CAI( c/ 325 m2 = RS 25.000,00
.2461 - TERRENO - GARIBALOI- - 2 KM do Malwee. Frente paro o calçamento, fundos para
o rio - c/22.114,76 m2 (70 mt de frente) = RS 150.000,00
2981- TERRENO - MAFRA - c/ 23.982 m2 = RS 35.000,00.
,3005 - APTONOVO - ED. PHOENIX=c/+ ou -100m2 deáreo útil- suíte+ 2 quartos, socado

c/ churrasqueira. RS 110.000,00. Falto porte do acabamento.
.

"

3046 - APTO - ED. TOWER aNTER - c/200 m2 tendo: suíte, 2 qtos, churrasqueira na socada,
2 vagos de garagem = RS 180.000,00

'

3057- APTO DE COBERTURA - EO. CATARINA ERSCHING - - (próx. Rodízio Pizza!

Canneri) c/ 4 suítes, escritório, solos de estar e jantar, socado c/churr�squeira, lavabo, (ozin�a, I[despenso, área de serviço, dependência c/ bwc, 2 vogas dé garagem. Areo útil: 185 m2.. Acel�
imóvel e parcelamento.
3062 - APTO - ED. JARAGUÁ - c/ 2 qtos = RS 55.000,00 1
3353 - APTO - VILA NOVA - JARDIM DASMERCEDESc/ 02 qtos. Entrado RS 23.000,00 I

+ 50 X 0,72 Cubs. I
4009- SALA COML. TÉRREA NOEOIF. ARNO REICHOWesquina do Ruo João Januório

Ayroso c/o R. Eleonora Stler Pradi.(início do Jaraguá Esquerda) Tem bwc/mesanino e área de 40

m2. Valor RS 45.000,00.
4201 - GARIBALDI- CHÁCARA (Estrada Jaraguazinho) - c/ águo, c/ 294.800m2 =RI

.

85.000,00 - Aceito corro, coso.

e 12 piso c/ 70 m2 o partir de RS 350,00.
666 - SALA COMERCIAL -ILHA DA FIGUEIRA - c/40m2, 1 bwc. RS 290,00
670 - SALA COMERCIAL - CENTRO prox. ao Beiro Rio cf40 m2, 1 bwc = RS 320,00
675 - SALA COMERCIAL - JARAGUÁ ESQUERDO - c/60m2. RS 400,00
684 - SALA COMERCIAL - CENTRO - R. Exp Cabo Horry Hodlich c/ 50in2 = RS 280,00
687· SALA COMERCIAL - ED ROYAL BARG· c/IS m2 = RS 350,00
693 - SALA COMERCIAL - R. REINOLDO RAU - c/50 m2 = RS 250,00
699 - SALA - CENTROMÉDICO ODONTOLÓGICO - c/100m2. RS 500,00 e c/ 40 m2 =
RS 250,00.
804 - GALPÃO - SÃO LUIS - c/450 mZ

805 - GALPÃO .. ClERNIEWICl- c/400 m2 = RS 1.600,00
806 - GALPÃO - BARRA DO RIO CERRO· c/363m2, terreno c/500m2, c/ligação trifásica. .

RS·700,00
900 - TERRENO - AGUA VERDE - c/900 m2 = RS 240,00
902 - TERRENO - CENTRO (ao lado Diviflex) c/800m2 = RS 500,00
903 - TERRENO - CENTRO - (00 ladoWisdom) c/500m2 = RS 300,00

VENDAS

1001- CASA DEALVENARIA - CENTRO- c/200m2, 4 quartos, 2 bwc's, garagem p/ até 3
corras. RS 160.000,00
1192.- CASA DEALVENARIA NOVA -ILHA DA FIGUEIRA-c/120m2, tendosuíte,'2
quartos, garagem p/2 carros. RS 88.000,00
1354 - SOBRADONOVO - VILA NOVA - FINíSSIMO ACABAMENTO c/400m2 tendo 4 suites
(3 c/ sacado - I c/dosed + hidra), 2lareiras. solo íntimo, solo de jogos, lavabo, escritório, piscina,
garagem p/2 carr.os. Aceito imóvel.
2001- TERRENO - CENTRO-c/750m2.(30 x 25) = RS 160.000,00
2004 - TERRENO �CENTRO- - c/4.511m2 c/ 1 galpão de 900m2. Aceito imóvel ou carro =
RS 500.000,00
2007- TERRENO - CENTRO - - c/l.350m2 (27x 5,0) = RS 130.000,00.
2030 - TERRENO CENTRAL próximo ao Beira Rio - c/ 810m2 (27 x 30) = RS 140.000,00.
2092 - TERRENO - BAEPENDI- - prócimo à Rodoviória 420m2. RS 40.000,00 a vista, ou
Entrada de RS 5.000,00 e 45 parcelas fixas de RS 1.100,00.

603 - CASA MADEIRA - CENTRO - c/ 3 quartos. RS 330,00
607- CASA P/ FINS COMERCIAIS - CENTRO c/3 salas, 2 qtos, 2 bwcs, cozinho,

.

lavanderia, sotão c/bwc e garogem= RS 1.000,00
612 - CASA - JARDIM CENTENÁRIO c/ 3 suítes + 1 qto, dep. empregada, 2 despensos,
cozinha 'mibiliada, churrasqueira mo�iliada, lavanderia, garagem p/2 carros.= RS 1.200,00.
613- CASA .. CENTRO (próx. StúDlO FM - Pode serutlizada também comeráalmenteJ
c/3 qtos, salos c/ lavabo, bwc, cozinho semimobiliado, dependência c/bwc serviço, churrosqueira
e garagem p/I carro = RS 800,00
618 - CASA - VILA LALAUc/ suíte + 2 qtos, dependência, piscina e garagem p/5 carros=

RS 560,00�
,

620 - CASA P/FINS COMERCIAIS - CENTROc/ 2 solas de frente para a R. Emílio Carlos
Jourdan (prox. ao Shopping Breithoupt) e no carpa do ouso 1 qto, 2 salos, cazinha, bwc, lavanderia.=
RS 880;00
627- APTO - CENTRO c/2 qtos e pisa cerâmico = RS 300,00
630 - APTO - CENTRO - ED. DIANTHUSc/suíte c/ socada + 2 qtos, bwcs c/armários, piso

.
cerâmico, garagem = RS750,00'

.
.

631 - AP.TO - CHICO DE PAULA loteamento Corupá c/3 quartos e piso cerâmico= RS
200,00
635- QUfTlNETES - CENTRO Ed. Marquardt - a partir de RS 200,00 + condomínio
638 - APTO - GUARAMIRIM - CENTRO c/ suíte + 2 qtos, garagem p/I carro, piso
cerâmico; portõo eletrônico= RS 395,00
639 - APTOS NOVOS - VILA RAU - próx. à UNERJ- c/ 2 qtos, piso crerâmico e garagem =

RS 280,00
641- APTO - CENTROc/I quarto = RS 360,00
643 - - APTO - ED. GABRIELLY/ VILA BAEPENDI- c/ suíte + 2 quartos. RS 390,00
644 - APTO - ED SONIA MAGALI- VILA LENII- próximo áo Supermercado Lenzi - c/
suíte + 2 qtos = RS 380,00.
648 - APTO - CENTRO Ed.lsabella - c/ suírte + 2 qtos, garagem = RS 500,00
655 - APTO - VILA BAEPENDIc/ suüe + 1 qto, garagem p/ I carro.

,
658 - APTO - VILA NOVA Res.Jardim dasMercedes - c/ 2 qtos, piso cerâmica e garagem. RS
300,oá
661- SALA COMERCIAL - VILA LENIlprox.àWEG 1- Térreac!150m2= RS650,OO

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

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

Lot. Olegário. Preço: R$ 50.000,00

Rua Bernardo Karsten -: Lateral da
Rua Walter Marquardt-.Preço: R$
85.000,00

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

Spézia (Jaraguá Esquerdo)
Aluguel: R$ 480,00

Vende: Casa em Alvenaria, c/área
de 65m2, em terreno de 392m2• (Vila
Lenzi). Aluguel: R$ 33.000,00

Vende: Apartamento contendo 2

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

Aluga: Apartamento (2 dorm.
demais dep.). Rua Joã
Planincheck

Aluguel: R$ 330,00

Vende: Casa alvenaria (3 dorm.) +
apartamento (1 dorm.), c/área 203
m2, em terreno de 533 m2. (Vila
Lenzi). Preço: R$ 78.000,00

Aluga: Apartamento, contendo 1

suíte + 2 dorm. Rua João Marcatto

(Centro). Ed. Tower

luguel: R$ 650,00

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

2Q7 (Vila Lalau)
Preço: R$ 48.000,00

Vende: Prédio medindo 285 m2, com três

apartamentos de 3 dormitôrios.possuindo excelente
acabamento interno, em terreno cf área 402 m2.

Preço: R$ 180.000,00

� Terrenos c/ área de 375 m2 (Próx, Malwee). Entrada ;1- saldo em 24
vezes.

� Casa em alvenaria (3 dorm.), c/ área de 45 m2, em terreno de 1.750
m2. Estrada Rio Molha. Preço: R$ 25.000,00 (Aceita carro/moto)
-:-+ Casa mista (2 dorm.), c/ área 100m2, em terreno de 378m2• Três Rios

do Norte. Preço: R$ 21.000,00
.

� Casa em alvenaria (2 dorm.), c/ área de 70m2, em terreno de 589m2•
Barra do Rio Cerro. preço: R$ 40.000,00
� Casa misto (3 dorm.), c/ área 115m2, em terreno de 495m2• Vila Lenzl.
Preço: R$ 48.000,00
� Casa em alvenaria (suíte c/ hidro + 3 dorm.), c/ área JOdm2, em terreno
450m2• (Barra). Preço: R$ 100.000,00. ( Aceito apartamento/terreno)

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

. Fone:
3'11-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO

Mude seu eonceíto de viver
bíf

Gardet:�fi
RESIOE

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

saldo di re to da Cons tru tora

Lazer:

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

��rédio:
.

Sala deJogos; Sala de gínãsfíea, Sauna cl ambiente de descanso; .:

.

Salão de festas c/churrasq. e bar, Home Theater,
Písclnâ adulto e Infantil, Playground,
Ambientes decorados e mobiliados.

R lvlnrec1uil Deodoro da Fonseca; 972
Roytil BII'rg Ceuter - Jllmgutí do SIlI- se

CONSTRU.
"Inovando Conceitos de Vida)'

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

Apartamentos

LE·PETIT
qualidadeV

.

.
.

segurançaV

satisfaçãoV
acabamentov..A..._ ."..

para voce que e

Fácil acesso v"

Excelente localizaçâo v:
Privacidade V

Totalmente funcional v'

Design moderno.V

Esquadrias de alumínio v'

5 opções de planta V

Uso do FGTS v'

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

Plantão no Local

CRECI1527·••J

'Empreendimento Convise,
que já entregou mais de

250 unidades.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GUIA DE SERVI

ITele Entrega

!lomrill Allmdjmento: �áh. das 91J$" �ud'3h$..

�.aScx, dils Sh.'i' Ils,12h$'� das Bh� às 18�.'i'.

Rua Jorge Czerniewicz, 400

IAulas Particulares I
.. I

FISICA E· !

QUíMICA I
Preparação pI o vestibular

ilRADUÇÃO DE ALEMÃO I
I :

: Tratar: 371-2735 ou I
�?�ª�ªm�l .. Ç����.� ..... j

:&ID'&"'f{EQÚíNTE!
: Convites e Cartões

'

Cà.'larncnltJ � 8aUzado·� .15 anos !
i la ca.nunhAa • Nascimento de bebês i

Anltlersárlo e todas as ocasiões j

LlZH4º-4�5)1!ª:º�º�_ _j

Fone/fax:
(47) 372 1961

�� Fri!z Bartel 143 - Ed Dona Emma
Baependi - Jara9uá dO' Sul - se
sleffens@netuno.com.br

lte�.iê de
Cosf:ura

371-1063

TeI.: 371-'
,s.

Fax: 273-6' i

·Cel.: 9902-59'

IlCONMAQ
• CofImeq ComerclllL*..

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras
Compressores

Roçadeiras
.

Máquinas em Geral
Motoserras
Lava-Jato

INVESTIGACÕES
.

CRIMINAL E
PARTICULAR

,(47) 276-3429
9975-5659

Anuncie aqui!!!
371·1919

·1':
.' I

.

. I

I
- - -

-! 'Anuncie aqul!l!
I

Anuncie aqui!!ll 371-1919'
371·1919

IA;.;;;�;�
I 371·1919· i
L J

i

i
•••••••••••••••••••••••" o" •••••••� ••••• :.i

,
- -- , - ----

·······1

I
I

Anuncie aqul!!!1
371·1919

(47)
9991-8567

Anuncie aqui!!! '. Anuncie aqui!!!
371·1919 .

.371.1919

{ua Mal. Castelo Branco, 4893
Cen�ro .. Sdm)cder .. SC

SÁBADO, 27 de setembro de 2003

;.
.. · · ..

1

j Anuncie aqui!!�
.

I
i

.• ,_ ••..�,�.��.�.�.�.� j

Anuncie aqui'!!
371·1919

��"'�_��N."_'_��W�.��_�N��'wl
1 .Anuncie aqui!!�
j .

371·1919 1
L__�._ •.__ "_._......,_ .... __ .. __ ... ....._J

Anuncie aqui!!!
.371-1919

[ Anuncie �qUi!!�
!

371.1919 i
. i
i �
� ! ""

L .. __ . __ _ .. _ _ _ _._._._.__ .. __ I

r-
m

J
Anuncie 'aqui!!�

I 371·1919 I
I , _ m •• , , " •• , ...1
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F IIA
V Votoran,tim I finanças

01 branco G R$ 13.500,00
01. branco G R$ 16.800,00'
00 branco G R$ 12.500,00
00 branco D R$ 78.000,00
00 cinza G R$ 16.500,00
99 prata 'G R$ 11.500,00
99 verde G R$ 13.500,00
97 bordõ G R$ 11.800,00
97 branco G R$ 11.900,00
97 branco G R$ 13.500,00
97 branco G R$ 22.800,00
97 bordô G R$ 15.500,00
96 laranja G R$ 10.200,00
96 azul G R$ 15.500,00
96 azul G R$ 8.500,00
94 vermelho A R$ 8.900,00
93 vermelho D R$ 35.000,00
91 branco G R$ 5.800,00
90 verde G R$ 6.200,00
83 amarelo D R$ 45.000,00
01 vermelha G R$ , 3.800,0,0
97 branco G R4 9.200,00

·0·�a:tj;V:·ê·1n·�tI'·el;'·�1mr'b·:c1am·:.�::F:ifl1;a:.ii.'c'iIai

Pick-up Corsa 1.6
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h
Gol Special, a.c.
VW 16 - 200 truck-baú
Corsa Wagon
Ka

Gol4p
Palio EL, cl ar 1.5
Goll.0 cornpt.
Corsa Sedan, GL, 1.6
Blazer 2.2'
Corsa Wagon
Palio EX
Golf GL compt,
Escort Hobby
Escort L - Euro
MB 709 carroçeria
Chevette DL

Pampa 1.8
MB 1313 truque e baú
Moto CG Titan KS

$!JVI� 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

CG 125TITAN
CELTA A.C., GNV
ESCORT GLX, COMPLETO
CORSA SEDAN
KA Gl 1.0
Gal GIII CI AR, ALAR, TRAV.
MAREA WEEKEND ElX 2.0, 20V
CORSA SEDAN SUPER
CORSA WIND
Gal SPECIAl + RODAS
GOL MI 1 .o. 4P
PALlOED
ESCORT GLX
PALIO EDX, 4P
CORSA SUPER 4P - TRAVAS E ALARME
ESCORT HOBBY
GOlF Gl COMPL. (-AR)
Gal CLll.6
UNO ELX
ESCORT Gl - TRIO E DH
CORSAWIND
OMEGAGlS
Gal ci 1.6
ESCORT Gl
SANTANA CS

PRATA
VERMELHO
PRETO
PRATA
PRETO
VERMELHO
CINZA
VERDE
VERDE
VERMELHO
BRANCO
CINZA
PRATA'
PRATA
VERDE
CINZA
AZUL
AZUL
VERMELHO
BORDO
PRATA
VERDE
BRANCO
MARRON
BRANCO

2003
2002
2000
2000
2000
2000
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1997
19.97
1997.
1995
1995
1995
1995
1994
1994'
1993
1989
1987
1986

GM
Celta Vermelho 03 'G
Vectra GLS cornp. Vermelho 98 G
Vectra GLS compL Branco 97 G
Corsa MPFI Cinza 97 G
Vectra GLS Prata 96 G
Corsa Super MPFI Branco 96 G

Omega GLS, cornpl., cl teto Dourado 94 G

Chevette DL Prata 93 G
Chevette DL Cinza 91 A

VW
Gol Special Vermelho 02 G
Gol Special Branco 99 G
Gol 16v Vermelho 98 G
Santana Azul 96 G
GolCL Prata 95 G

FORD

Ka, v.e., T.e. Prata 99 G
FIAT

Uno Mille EP Preto 96 G

RENAULT

Clio RN 1.0·16v cornpl. Prata 01 G

BMW 328i automática Preta 96 G

!·:!�Â.J;.�Il�fEij".'W�i.lIÊ"'Â.���ij.l{�iq��i,iiRRÔiiÊiij·�"iQçijj:ggiíll�\; :,

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, .

neqocms
neste espaço!

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

Palio EX 1.0 I.t., d.t., a.c. 99 branco
Uno Mille, limp. desernb., 91 azul
Palio Weekend 1.5, v.e., t.e., l.t 97 verde
Uno Mille SX, 2p, I.t., d.t., a.q. 97 prata
Uno Mille 94 vermelho

VW
Gol MI 1.0, 2p, cornpt, 99 branco
Gol LO 94 azul met. ,Gol S, 1.8, álcool 85 bege
.Apollol.8 91 azul met.
Fusca 1500 83 vermelho

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco
Corsa Sedan 1.0, alarmevt.e., a.q., d.t. 00 cinza
5-10 Deluxe, compl. 98
5-102.0 GNV, travas, alarme 97 azul
Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelho
Vectra GlS 2.0 97 cinza
Monza GLS 2.0, compl. -ar 95 azul met.
Monza SLE 2.0 88 verde meto
Corsa wind, 4p, l.t. d.t. a.q, 99 verde
Corsa Wind 99 branco
Chevy 500 89 prata

FORD
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar 98 chumbo
Escort 1.6 88 azul met.
Escort 1.8L 93 cinza
Escort GL 1.8 a.q. 92 azul meto

Titan 01 verde

YBR 00 preta
Corsa Wind, 4p 99 branco

Vectra GL, compl., 2.0, gasolina 98 prata
Gal MI 1.6, gas. 97 vermelho

Pick-up corsa Gl 96 bordô

Escort hobby, gas. 94 bordô

Uno ElX, 4p, eletronic. 94 prata
Gol Cl 91 prata
CBX 450, gasolina 89 azul

Escort 88 cinza

Escort l 88, álcool 88 verde

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

Fusca 1300 78 branco

Fusca 1300, gasolina 13 bege

R$
Parati branca 4p, +.0, 16v, c/ opc.

Tempra 9.500,00 F-250 03 prata Gol, 2p, comp. 97 bordo
PalioEO,2p Branco R$ 9.700,00 Twister 02 vermelha c/ partida, 22 dono
Uno CSL, 4p, v.e. Prata R$ 7.800,00 Celta 01 prata Uno, EP 4p cornpl. (-ar) 96 azul

VW Gol,4p Branco R$13.200,00 GolG1I1 00 branco 16v, 2p, a.c. azulPassatAlemão, compl.+Aut.. 95 Cinza R$17.800,00 KaGL 00 dourado motor zetec, c/ooc. Uno, EP, compl. -Ar, 2p 96

GolMI 98 Branco R$10.500,00 CorsaWind 99 branco 2p Kadett, 2p, com opc. 95 branco
Saveiro 96 Branca R$ 9.00Õ,00 Astra 99 branco 2.0 completo
LogusCLI 95 Prata R$ 8.900,00 Kadett 97 cinza c/opc, logus compl. 94 prata
Santana Quantum 96 GNV R$12.900,00 S-10gab., 97 prata compl., 6 cil., GNV
Go11.0 93 Branco R$ 6.800,00 GolMI 97 verde met. c/opc. Escort Hobby 94 bordô
Gol 95 Prata R$ 7.500,00 Goll.6CLI 96 branco. c/opc. Monza, rodas 93 bordôKombi envidraçada 93 Bege R$ 7.200,00 Gol 96 branco 1.0, plus

GM Omega 93 Grafite R$12.500,00 S-10deluxe 96 branca cabo est., GNV, compl. Del Rey 2p. Gl 89 branco
Chevette '92 Cinza R$ 5.500,00 Parati 95 azul Cl, 1.8, c/ opc.
s-to.corrot 97 Cinza R$17.200,00 Uno 95 bordo 4p, trio elétrico Chevette, rodas 88 branco
VectraGLS 96 BordO R$13.900,00 1empra 93 preto compl. champagneFORD VeronaGLX 96 Azul R$ 9.500,00 Omega 93 grafite GNV Go11.6 ale. 86
EscortGL 94 Prata R$ 9.000,00 MonzaGLS 92 cinza compl. Chevette 1.6 ale. 84 champagne
OelRey 84 Ouro R$ 3.000,00' GolGl 91 marrom 1.8, gas., c/ opc,
Fiesta 98 Azul R$ 9.800,00 D-20 gabinada 89 bordô compl. Fusca 83 branco

RENAULT Clio, -ar 01 BordO R$16.500,00 BelinaGLX 89 bordo álc., d.h., 1.6
i']'I,t;'Prefêltô ·;Wáldeíílâr'Grulla�;;374'lW�:i"'·ârâgôã ''do'Sôl : F-l00 89 branco carroceria madeira F sca 1.500 74 bege

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VVotoranlim I finanças

372-0676

10

Ãrduino
Veiculos 371·4225

WILLIAM ueículos
FONE: (47) 374-1117 9975-0117
Rua Marechal Castelo Branco, 3549 - Centro - Schroeder

Escort L 1.6 91 R$
Prêmio 1.5 91 R$
Uno 1.0 Branco 97 R$
Del Rey Grafite 87 R$
Opala Diplomata 4p Bordô 91 R$ 9.000,00
Vectra GLS 2.0 4p Grafite 98 R$ 19.000,00
Uno 1.0 2p Bordo 96 R$ 7.500,00
Go11.6 Branco 96 R$ 10.500,00
Del Rey Azul 83 R$ 1.500,00
Gol Special Branco 02 R$ 11.900,00
Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 3.900,00
Chevette Bege 79 R$ 1.600,00
CG 125 Titan Vermelha 97 R$ 2.700,00
'CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.700,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.800,00
CG 125 Titàn KS Prata 01 R$ 3.400,ÓO
CBX 200 Preta 01 R$ 4.900,00
Gaiola motor AP 1_.8 Amarela R$ 4.000,00,
Fusca Branco 83 R$ 3.200,00
Yamaha yz 125, Azul 97 R$ '6.000,00
Escort Hobby 1.0 Vermelho 95 R$ 6.000,00
Gol,1.0

'

Branco 94 R$ 7.500,00

I/!J:�' "

�"itfllSJI!I' r',}_�r _�V:J,,!!!J},
AUTOIVIÓVEIS

•••••
, .....

:·11 II
, ....

311-0802 311-8281
Corsa Sedan - modo novo Cinza 03

Gol Plus 16v4p Prata 02
CorsaSuper 97 RS 9.30q,00 VermelhoUno2p '95 R$ 7.000,00

Clio Sedan, compl. 01 .

b-20,compL 94 R$25.500,00 Kangoo 1.6, compl. Cinza 01
Gol 92 R$ 6.400,00 Parati 1.6 cf ar e d.h, Branca 01
F-l000 dupla, turbinada 91 R$ 25.000,00

BrancaEscort 89 R$ 4.600,00
Siena ELX, compl. 01

Escort 88 ,R$ 4;500,00 Palio ELX 1.3, compl. Branco 01
Uno 85 R$ 3:300,00 Astra GLS, compl. Azul 00
Goll ,6, éÍlcool 85 R$ 3.500,00

Ka c/ v.e. f t.e, f ar Azul 98,Ford ,11 .000, vasculante 81 R$11.500,00

19ne Pick-upWillys, traçada, reduzida 75 R$ 4,500,00 Honda civic LX Prata 98

19ne
Corcel I 72 R$ 2.200,00 Omega GLS, cornpl. + teto Branco 96
F·roo cabinada, 5 marchas Fiesta c/ ar + d.h, Vermelho 96

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

üakota cabo Simples, completa, ,equipada vermelha 00 D

IJno EX, 4p verde 99 G

Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72 G

Vectra GLS cornpl. branco 98 GNV,

Logus CLll,8 bordô 95 G

CorsaWind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco. 94 G

'D-20 dupla, cornpl., +Couro, tv, cd, turbo branca 86 D

VoyageCLll.8 prata 95 A

Uno LO verde 94 G

GoICL1.6 preto 94 G

Escort Hobby dourado 94 G

Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

Vectra GLS, compl, Cinza 98 G

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

Jeep Troller T4 2.S, 2003,AmareloCatalão
Opcionais: diesel. ar condicionado. direção hidráulica. trio

elétrico. capota preta rígida. snorkel
CorsaWlnd4p., 1999, Verde
Opcionais: limpador. desembaçador. ar quente
GolCLll.6 2p., 1996, Vermelha
Opcionais: desembaçador
Corsa Sedan GLS 1.6, 1999, Prata .

Opcionais: ar condicionado. direção hidráulica. trio elétrico. rodas
de liga leve ,

Cllo RT 1 .6 Sv, 2000, Prata
,

'opcionais: ar condicionado. direção hidráulica. trio elétrico. rodas
de liga leve. faróis de neblina, olr bag duplo. CD '

PassatTurbo 1.S, 2001, Azul
Opcionais: ar condicionado digital. direção hidráulica. trio

elétrico; air bag duplo, rodas de liga leve. abs. CO
Uno Mille SX 4p., 1997, azul
Opcionais: travas e vidros elétricos. ar quente. limpador.
desembaçador

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o QUE VOCÊ·PROCURA PARA
CONSTRUIR O'U REFORMAR ....

(47)378-1882
371-1891

Rua Roberto Zeldel, 451
Corup.SC

[iANTA"CRUZI
i Material de Construção'

I�'
1275-37271
I R: Alberto Santos Drummondt; [

,

, L'!�_,!?!_�"YlI!!"�Iª!t,�g",,I!.�I)_�!lU

.'

fCASA····j··:e]
Casas Pré-fobriccdos'

372-1618 I
.' I

João Januório Ayraso, nO 341 I
J.<:J�Q�ó. ... �s.g�����: .. �.Il.�.�..•�"... ?LlI.J

R�1l: dollo ,PllnlOCIltf.k,. 2100·
'tIlfa NQ\'1l:Cllutti dIt DJl"IStbOal)

Jaracuá d1)�. Santa f.i(llI'lfta- tofl� (4·1) 21�S048

,.

ESTA AQ'U', ··1'"..... .", ,"
...

Consulte nossos anunciantes
lFRANZNERI
[ Materiais de Construção I

I Materiais EI'frieos I
. I Hidráulicos - Ferragens !

TIlolos - 1elh!!s - Cimenlo I
TIntas e Vernizes

.

i

:$76.1597 I
376-0786

[ Rua Emílio Schulz, nO 40
L?9.':? .. L.t,J.i.:z: .... �.. )()r()g.\J.9,c:I().,.!).\J.!. .. i

MATERIAIS DE CONSTRUçAo
!.I&&11' 'ml7;{!t*�"1.iii';1�rilKIiMi.i&&.,�A�)\1PJ,li\t,���
IW1110ESCAVADElRA, CAMINHA0
-���•.•-

�a_ii!@)j
Rua WalterMarquardt, 2270

.�IJ�A.&
I

BONATTIIVASATCJ;' FIGUEIRA

(8) 'Matarlals paraCustruçilo _'lUAI"" COUfa'rÁO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BARRA• Ferragens e Ferrameatas
• Matadal f161riC8 ..

.370-4508
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

t- fone/fu 1--21602000370-4997371-4139
RI8 811118no lIamana.491- Cze,nlaWlcz Rua lIaé11IellloflRlllelrl.2193·SI 02 Rua feliCiaRoltl1olini.D'mO·Barradolilcml

'370-0800
Av. Wa/demar Gl1Ibba, 1555
Vila Lalau - JaraguG do Sul

Walter Materiais
de Construção

273-1532
,

[ Rua Dorvat Marcatto, 80
: Loteamento Firenzi Bairro i
i Chico de Paula· Jaraguá do Sul!
.

• _1

Lawin
Construindo o seu Sonho!

175-1181
Rua: )araguá, 50 - Centro

Corupá - SC

Ruo PostarSdmeider; 83f!
. ,80"0 do Rio (B"O

Fone: 376-0897
9975-0131

275-3462
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IÇARRAS - vende-se, cl 290m2 de

rea construída; à 700m da praia;
nlo comi .. e resido Ou troca-se por

aem Jaraguá do Sul. R$90.000,OO.
�wr: 047347-0423. (proprietário)

RECISA-SE - de moças pI dividir
ruguel de casa. Já possui uma casa.

$65,00 por mês jncluso água e luz.

airro Czerniewicz. Tratar:' 376-2614
9135-3985.

ROCURA-SE - pessoas pI dividir
luguel nas prox. da Unerj, que já
suam imóvel. Tratar: 376-0056 hor.

I. cl 8eto.

o MOLHA - vende-se, 2 pisos, 15
S. R$35.000,OO. Tratar: 370-7594.

10 MOLHA - aluga-se estilo

ânico(chalê), cl um qto, uma suíte
.

ior, bwc, sala, coz., gar. cl área de

sta e escritório no pavimento
uperior, canil, pátio todo cercado,
entro de condomínio rural, próx. a

rula, ônibus no portão e acesso todo
�alado. R$590,OO mais energia. Sem
lista. Tratar: 370-8563.

CHROEDER - vende-se, na Vila

araíso, cl 3 qtos, sala; coz., banh.,
. R$28.000,OO. Aceita-se carro no

egócio. Tratar: 9957-7545.

opnetário)

ÊS RIOS DO NORTE - vende-se, em
. , toda murada, cl 03 quartos e

emais dep. R$ 26.000,00. Tratar:
97·2020. Creci7402

DE-5E - alv., cl 110m2, cl 3 qtos,
ala, coz., garagem, área de serviço e

azer e banheiro. Com terreno de

60m', todo murado, bem localizado,
airro Boehmerwaldt(Escolinha zona

uldeJoinvil/e), 20m da avenida Paulo

Schroeder, próx. posto de atendimento

,
do banco Besc. R$35.000,OO. Tratar:
429-7591. (proprietário)

VENDE-SE - casa, Ter. e área de lazer,
no Bomplant. Tratar: 9113-2095 cl
Silvano.

VENDE-SE - ou troca-se 2 casas de

alv., 1 cl 142m2 e outra cl 72m2, 2
pisos. R$65.000,OO. Tratar: 3714507.
(proprietário)

VILA LALAU - aluga-se pI moças,
rapazes ou casal sem filhos, casa de

alv., el 2 qtos, 1 banh., sala, coz.,

gar. e demais dependências. Valor à
combinar. Tratar: 371-3132 ou 371-

6262. (proprietário)

VILA LALAU - aluga-se pI moças,
rapazes ou casal sem filhos, casa de

alv., cl 4 qtos, 3 banho '. sara, coz.,

gar. e demais dependências. Valor à
combinar. Tratar: 371-3132 ou 371-

62€;2. (proprietário)

ALUGA-SE - qto em apto no centro,
próx. Hospital São José. Tratar: 275-
2701.

ALUGA-SE - quitinete, mobiliada.
Tratar: 370-3561.

ALUGA-SE - no Cond. Residencial

Concórdia, nas Águas Termais' de
Piratuba. Tratar: 372-3192.

ALUGA-SE- cl 90m2, 2 dorrn.edernais'
dependências, no Loteamento Ouro
Verde. R$250,OO. Tratar: 9957-7545 .

AMIZADE - vende-se, el 2 qtos.
R$20.000,OO de entro e assumir fnoto
58x R$430,oCi. Tratar: 372-3409 el
Antônio.

'

CENTRO - vende-se, el 2/3 dorm.
Entrada + pare. direto. Tratar: 9957-
6889. (proprietário)

DIVIDE-SE - el Danlalay, Tratar: 370-
6998 ou 9132-7418.

GUARAMIRIM - vende-se, a 30m da

Fameg, cl peças grandes, parte de
terreno nos fundos. Aeeita-se troca por
casa em Jaraguá do, Sul ou carro de
menor valor. Tratar: 275-3708 ou 9909-
0502. (proprietário)

PRECISA-SE - pequeno, até 2 dorm.
Próx. ao Hospital, centro. Tratar: 372-
1395.

PROCURA-SE - moças pI dividir apto
no centro e que já possuam o imóvel.
Tratar: 371-8466 ou 273-6318 final de
semana cl Elessandra.

PROCURA-SE - moças p/ dlvidir.apto
no centro e que já possuam o imóvel.
Tratar: 371-7931.

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

combinar. Tratar: 9133'3476. Creei
3476

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg, cl 3
donm. sendo 1 suíte, sacada cl chur.,
eoz. mob. Entrada T pare. em 50 meses
direto el proprietário. Tratar: 275-
3070. Creci 8950.

VENDE-SE- no condomínio amizade el
03 quartos. R$ 23.000,00 mais finane.
Tratar: 9997-2020. Creci7402

VILA NOVA - vende-se, no Res. Jardim
das Mercedes. R$24.000;00 + fncto
ou R$45.000,OO à vista. Aceita-se

earr,o. Tratar: 370-7316. (proprietário)

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

Lances podem ser também embutidos ou com

.
FGTS (de acordo com norma do SFH)

Consulte-nos!

311�8814 Empreendimentos
Imobiliários Ltda

Rua Epitácio Pessoa, 415 - ]araguá do Sul
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ÁGUA VERDE - vende-se, el 2 casas,
alv, entradas individuais, 1· cl 115m2,
cl iaje, 3 qtos, demais dependências,

.

20 cl 65m2, 2 qtos, demais

dependências. R$79.000,OO. Tratar:
426-8264. (proprietário)

ÁGUAVERDE-vende-se, próx. Colégio
Ana Towe Nagel, excelente terreno cl
500m2, murado, cl casa sív., 3 qtos, 2
banh., sala, copa, coz., cOZ., lavand.,
gar., cl laje. R$45.000,OO. Aceita-se
troca por outra casa até R$25.000,00
nas proximidades. Tratar na R. dos

Escoteiros, 114, próx. Posto MarcaI/a.

(proprietário)

BARRA DO SUL - vende-se, el 13,80
x 25,00, el meia água de 4x6, a 200m
da praia. R$7.000,OO de entrada e

assumir prestações de R$240,OO.
Tratar: 371-7733 'cl Sandro.

(proprietária)

BARRA VELHA - vende-se, de

esquina, próximo Igreja Matriz, à 200m
da praia, todo murado. R$16.000,OO.
Tratar: 3�-6238: (proprietário)
CORTICEIRA· vende-se. R$1.500,OO.
Tratar: 370-7594.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
condomínio fechado Flamboiant, cl
810m2, lote 21. R$45.000,OO à vista
ou R$27 .000,00 +26x 787,00. Tratar:
997�354 elWilson.

JOINVIUE-vende-se, próx. ao ltínga,
100m do asfalto, el 16x15.

R$7:000,OO. Tratar: 9124.7861.

(proprietário)

NOVA BRASíLIA - vende-se, cl 496m2,
totalmente plano, rua asfaltada. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

RIO MOLHA - vende-se, 40x50, próx.
a Gruta. R$7.000,OO. Tratar: 275-3735.

RIO MOLHA - vende-se, el
969.480m2, escriturado.
R$150.000,00. Aceita-se casa ou apto
no negócio. Tratar: 9112-5501.

(proprietário)

SANTA LUZIA - vende-se, 15x35, no
Lot. Miranda, próx. Escola Rui Barbosa,
cl casa de mad. R$10.000,00. Tratar:
9962-6293.

SCHROEDER - vende-se, cl 7.000, cl
sobrado' de 180m2 de alv., casa de
mad. cl 70m2, galpão' alv. cl 250m2,

CASA PRÓPRIA - REAUZE SEU SONHO
FUlA DO ALUGUEL USANDO SEU FGTS!
Compre, construa, reforme e amplie sue imóvel.

$ 11.215,00 R$ 98,80
. $21.130,73 R$ 185,65

30.850,87 ---R$ 271,05
42.261,47 R$ 371,30

R$ 61.180,83 R$ 537,53
88.923,07 ....,--R$ 776,4,3

$' 103.923,07_R$913,06
POSsulMOS OUTROS VAlORES e: OllTROS PAAzoS

SPONCHIADO
TtablJU)lmQIi ®m�Q 00 BACffi

IAsponibOlzafl"OS créclto para .AUtom(wds e Motos. COoftra!

Informa 005, 47 3360506 ·'9124-1409

I
CASAS

I• Casa de madeira com 65m2 na Rua Arthur

Breithaupt, loteamento Firense. Lote 48. R$
15.000,00 + 50x R$ 330,00
• Casa de madeira com 35m2 na Rua Oscar Elhert,
loteamento Firense I. Lote 228: R$ 13.000,00 +

42x R$ 285,00
• Casa de alvenaria com 120m2 na Rua José

Narloch, Ana Paula II. R$ 50.000,00
• Sobrado de alvenaria com 180m2 na Rua José

Narloch, Ana Paula II. R$ 80.000,00
• Meia Água de madeira com 50m2, loteamento
Fridolino Martins. Lote 45. R$ 18.000,00

I
• Casa de alvenaria com 174m2, nova, Vila Lenzi,

Iem frente 'a academia Corpo e Mente. R$
140.000,00
• Meia Água de alvenaria na Barra, perto do .

mercado Ourei Verde. R$ 25.000,00

I
TERRENO

• Lotes no Loteamento Firense I. R$ 18.000,00
• Lotes no loteamento Composscmpiero 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$
28.000,00

I
I

CONDOMíNIO FECHADO
• Lotes a partir de 790m2

FIRENZE II
• Lotes o partir de 350m2

A MARCATTO IMÓVEIS FINANCIA COM UMA
ENTRADA E O RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES.

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Ded0,r0, 1179

�371-1136
galpão de mad. el 250m2, el 4.000
pés de palmeira, terreno plano. Aceita
se troca por terreno nas margens 'da
BR280. R$140.000,OO. Tratar: 374-
5001. (proprietário)

carro. Tratar: 273-1343 el Andreia.

VENDE-na R. da Faculdade, el 530m2,
el água, luz, esgoto e escritura. Tratar:
372-1359 manhã ou 370-7316 noite.

VENDE-SE - 3 terrenos, planos, próx.
Corpo Bombeiros de João Pessoa.

R$15.000,OO. Tratar: 370.2461.

SCHROEDER - vende-se, centro, frente
ao posto Mime, cl 450m2• Ótimo preço.
Tratar: 370-2736 hor. comI.

(proprietário)
VENDE-SE - de esquina, próx. CTG Trote

ao Galope. R$6.000,OO ou troea-se por
carro. Tratar: 9124-7861. (proprietário)

TERRENO - vende-se, próx. Wigando
Meyer. R$4.500,OO ou troca-se por

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REF 134 - Vila Lenzi - Casa em alvenaria com 03

dormitórios, contendo área de 100m2. Terreno com

375m2. RS60.000.00

REF 123 - Vila Naifa - Terreno com área de
6.991 m2 . RSI95.000.00

REF 51 - Agua Verde - BR 2BO -Iedo do Chopp.Club
. Terreno com área de 5.B35m2, fazendo frente para a

BR 89mts.

REF 137 - Vila Lenzi-Casa com 220m2 em área construída,
contendoOI su�e+ 02 dormitórios, dep. empregada, garagem
para 02 carros. RS95.000,00(negodável)

REF 97 - Vila Lalau - Terreno com área de 421m2.

RS38.000,00
.

REF 136 - São Luis - Terreno com ótima localizaçõo
para comércio, contendo área de 5.372m2.

REF 101 - Vila Lenzi - Cosa com 03 dorm, salõo de
festas. Terreno com área de 1.300m2RS85.000,00

SÁBADO, 27 de setembro de 2003

REF 149 - Baependi· Cosa com 80m2, contendo03
dorm, sala coz, bwc. Terreno com óreo de
513m2.RS60.000.00

.

REF 140 - Schroeder - Chácara com 16.000m2. Contendo uma residencia com suite + 02 dorm.
R$90.000.00

Cáma casal Rubin • Madeira Maciça

Roupeiro Moval 32505.6 portas 4 gavetas
Beliche Apollo

Guaramirim - Rua 28 de Agosto, 1321 - Centro - Tel: 373-5112
Massaranduba - Rua 11 de Novembro, 2681 - Centro - Tel: 379-1757
Blumenau - Rua Henrique Conrad, si 02 - em frente ao SESC - Tel: 378-1975

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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voei JÁ IMAGINOU SUA IMP"EI'A'
NA MILHOR ,oeAlID,�O

. DIIAtAGui,

RÓY�
Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

• Garagem para 2 carros;
• Salas de estar e jantar;
.Lav�b9;
.Churrasqueira:
• Cpzinha e Copa;
.�sPénsa
• Lavanderia;
• �p. De empregada;
.�WC Serviço;
• Salá Intima;
.1 soa" SimPles:
.1 Sua" c! C)<lscl;
.1 Suíte Mester c! CIQS<7t e.
�anheira;

.

• Acabamenta de alto
pádrão (granito. gesso.
Massa corric!a)

.

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro

.
da Fonsec�972- CentroFONE: (4.1)275-3070'Projetos I Execução /

Administração
e o.rendamento da obra

� EscritÓrio de Enge�iiaria �

VENDAS/LOCAÇOES
Loias e �alas. Corr\érclàls

(Com diversos metragens))

. Consulte nossos

prazos de
pagamento.

d
"Inovando Conceitos de Vida" �

LOCADORA - vende-se." bairro Água
Verde. Aceita-se casa em Barra do Sul
ou carro. Tratar: 371-2525.

VENDE-SE - loja de confecções, c!
estoque e móveis, ótimo ponto, aluguel
acessível: R$ 10.8QO,00. Tratar: 371-
55.12. (proprietário)

"'I. Mal.lIe_o da__, .1,
Ed. Dl.""" _loja. Jan.guá .... Sul

aproveitáveis. Tratar: 275-3070. Creei
8950. VENDE-SE - loja Royal Barg, ponto já

formado, el mercadorias e mobiliário.
Defronte p! Marechal. Tratar: 275-
3070. Creei 8950.VENDE-SE - na Estrada Bananal, cl

500m2. R$6.500,00. Aeeita-se carro no

negócio. Tratar: 9909-0545.

VILA RAU - vende-se, de esquina, c!
425m2, terreno plano, el escritura, livre
de enchente. ·R$22.000,00. Tratar:
9997-2020. Creei 7402 VENDE-SE - loja eonf. Adulto, infanto

juvenil, cornpl., c! fichário .. Tratar: 370-
1657 ou 9974-8468.VENDE-,5E - el 350m2, localizado na

Vila Amizade, Sehroeder I.

R$10.000,00. Aceita-se carro como

parte do negócio. Tratar: 374-5184 ou

no horário cornl. no 37·0-1957 cl
Marilene.

VENDE-SE -loja e estúdio, de material
fotográfico, todo estoque e ponto, loja
el 30 anos na cidade, localizada na

Vila'Lenzí. R$15.000,00. Financia-se.
Tratar: 275-2634 ou 371-6238.

BAR - vende-se, el jogos, inclusive el
cancha de bocha e clientela formada.

VENDE-SE _ comercial, condomínio Vila Nova. Aceita-se carro no. negócio.
centro, el 3.900m2, totalmente Tratar: 370-0548. VENDE-SE-Ioja de aeessórios(bolsas,

(47l370�0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

cintos, sem-jôtaa.relõglcs, óculos de
sol etc')·, no calçadão da Marechal:
Tratar: 372-0052 el Mari.

VENDE-SE - padaria, cornpl., ótimo
ponto e clientela, na Ilha da Figueira.
:Tratar: 370-5767.

RIO MOLHA - vende-se, linda, el
20.000m2, condomínio residencial rural,
sem taxas de condomínio, el toda infra
estrutura, pronto pI contr., muita água,
ribeirão, árvores frutíferas, nativas e

secundárias, próx. da Gruta, a 6km do

centro, acesso todo asfaltado. Aeeita
se carro como parte do pgto ou

contraproposta à vista. R$60.000,00.
Tratar: 370-8563.

VENDE-SE - na Estr. Ribeirão Grande,
c! 75.000,00m2, el 2 casas mistas,

bem cuidadas, 4 lagoas de peixe,
criação de gado, rancho, plantação,
linda localizaçâo. R$60.000,00. Aceita
se casa ou terreno em Jaraguá. Tratar
na R. dos Escoteiros, 114, próx, Posto

Mareolla cl Cristhian. (proprietário)

VENDE-SE - na Estrada Bananal, el
casa de 100m2• R$35.000,00. Tratar:
9909{)545.

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - preeisa-se de
vendedores externos com experiência
na área de consórcios, salário fixo +

comissão. Tratár: 371-8153.

Precisa-se
Auxi'liar

de cozinha
TELE-MARKETING - precisa-se el
experiência ria área de consórcio, el
telefone em casa (trabalho domiciliar),
salário fixo + comissão. Tratar: 371-
8153 - Consórcio União.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
diarista..

Tratar: 370-6719 el Sônia.

Precisa-se
DE

'DIARISTA
Tratar:

9962·3600 Cf ILÓI

Tratar:

9962·3600 Cf ILÓ.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

vigilante, euida-se de casa nas fêrias
ou como motorista particular. Tratar:
370-5778 após 14:30.

OFEREÇO-ME - p! trabalhar como

Vende-se

Casas na praia de Barra

Velha, Ccind. Imperador
com 60m2 com laje e

telha de barro. Quitada a

partir de R$ 10.000,00

(cada).
Tratar: (44) 9103-7853.

372-9500 JA'RAGUÁ DO SUL
�����dM�•••

r----------,
FIQUE POR DENTRO!!

I INSCRiÇÕES ABERTAS I
L _J

Agenda de Cursos

CURSOS PRÉ-REQUISITO PERíODO HORÁRIO VALOR' Inscrições Critérios
até! Valor Seleção

1Bh30min às 1 + 1
06/10/03Soldagem. Industrial Ter 16 anos e 6' 07/10à 22h Ordem de

-BOh série 26/11/03 R$1SS,OO R$ 5,00 inscritos
3' à 51

Carteira Nacional de
habllllação 8, C, D Bhàs12he

ou E,21 anos 18/10 à das 13h às
1 + 1 16/10/03 Tesle

MOPP- 40h
completos e saber 01/11/03 17h sábados R$6S.00 R$20,00 17/10/03
ler e interpretar e Domingos.

texto.

Ensino Médio 1 + 35 Apartir
articulado com Ensino Fundamental

Feverelrol04
Matutino e

R$1BO,OO 20110/03
Ordem de

Educação completo vespertino inscritos
Profissional R$ 50,00

Curso Superior de 1Bh1Smin às
24/11/03 à

- Tecnologia em Ensino Médio Fevereiro 22h1Smin-
--------- 05112/03

Vestibular

Processo de Completo· 2004 40 vagas 21/12/03
Produção Mecânica 2·à6· R$SO,OO

.

Obs.: O SENAVJaragu; do Sul reserva-se o direito de transferir ou cancelar o curso, caso n-o atingir o m'nirno de participantes .

• Valor reajustado confonme 'ndice nacional de ore-os ao consumidpr-INPC .

••
curso em processo de aprova-o pelo Conselho Estadual de Educa·.o.

������'�W>�WWk��������.. �������Mm

Rua Isidoro Pedri, 263
Rio Molha - Jaraguá do sul/se
Site: www.sc.senai.br
email: jaragua@senai-sc.ind.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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l·
Sua gr�ndêçh�nçê!défaleros melhores cursos profissionalizant�sdo Brasil

e ser encaminhado ao mercado do trabalho� CORRA, A HORA E ESSA!

.()perador d� Computado(
INfO

Opetador de telemârlleting
Telefonista e Recepcionista

Inglês - New Generatibn

Bannan

Priníeirós Passos
da Informática

CaoacilaçáJJ Profissional em
RotinaS Administrativas

'MorítaI!em.e Manlltenção
'dít:tomputàdóres Turismo e Ikitelaria

líII
Microlins

Rua Exp. Cb.llarry Hadlich, 35· Centro Telefones: 372-3575/372-í299

pesqul!lá.d,.·s;rtlSfa,ção·'
'�u�1'R0 RODA�

O•• 'Ic:,ave BLUMENAU
322·8800

ITAJAI
348·8460

JOINVILLE
435*3700

SÁBADO, 27 de setembro de 2003

jprecisa=se
,

Costureira-
Com prática em

máquina reta
e overlock

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi

Experiência mínima de
umano

EnviarCurriculum para
vagaprog@uol.com.br

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 cl Cbmbustivel + 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

veículos

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

�

30.1 �: , ,,;
I

� ,

C-10 - vende-se, plck-up, diesel, todo
modificado pI 0.10, ótimo estado.
R$8.500,00: Tratar: 376-1854.

CARAVAN - vende-se, comodoro
cinza. Valor à combinar. Tratar: 27i
1048 cl Dna. Aívína.:

CORSA - vende-se, plck-up, a.c., d.h.,
kit gás GNV. Tratár: 9133-0803 c/ Ivan.

chacreira ou caseira, cl prática e

referência. Tratar: 371-5606.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
babá. Tratar: 370-7594.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
motoboy ou garçom, finais de semana.
Tratar: 373-2677.

.

QFEREÇO-ME - pI trabalhar como aux.

de cozinha, diarista e mensalista.
Tratar: 373-6293.

-,

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
es'tampador, cl experiência, ajudante
de motorista ou auxiliar de pedreiro.
Tratar: 373-3787 ou9993-1751.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
dobradeira, revisora, cl experiência,
babá ou diarista, Tratar: 373-3787 ou

9993-1751cl Noeli.

CORSA - vende-se, GL, 1.4, 95, 2p,
compl., a.c., vinho. R$10.500,00ou
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·
0936.

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr., rodas,
alarme, película e som. Tratar: 9117·
3464.

CORSA.., vende-se, bordó, ·1.0, 95,
des. tras. e diant., ar quente e fno,
alarme, tr, elétr., som automotivo e

película. Entrada R$6.000,00 * 18!
R$292,00 ou R$10.000,00 à vista.
Tratar: 376-2206 cl Alex.

CORSA - vende-se, wagon, l6v, 01,
23.000km comp. + a.c. R$ 18.300,00.
Tratar: 9953-5541 (12:00 ou após
17:30)

�20 - vende-se, 93 EI Camino, compl.,
super impecável. R$24.000,00. Acerrâ
se carro. Tratar: 371-7778 cl Cleber.

IPANEMA - vende-se, 90, compl.,
ótimo estado. R$3.000,00 + Ineto.

Trátar: 275-3708 ou 9909-0502.

IPANEMA-vende-se, GL, 94. Tratar:
273-6504 ou 9111-0293 cl Rodrigo.

MARAJÓ - vende-se, 88, prata.
R$2.600,00. Tratar: 273-0779.

ScÉNICAuzÊ r
CLIOAuTHiivrlQUr 1;0 f6V
Melhor•• Compra. 2003
,m SUl. CategorllS,

I Consórcio Renanlt
'P*tâ infC>h'naçl5es sobte.praços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária Renaulfpara sua região.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�oros

Vulc:an 750 Prata

CB.-450DX Cinza

Falcon Az,,1

Tornado 250 Azul
.

XT225 Azul

CBX200 Verde

YBR 125 E

TitanES Azul

Titan ES Prata

Tíran KS Azul

Titan Vermelha

.Titan Azul
"'"

Toda Prata
li
CG 125 Branca

CG 125 Branca

Biz ES Verde

Dream Vermelha
M.Mi .,U! ,

2001

1995

1988

2000

20()2

2002
--------

2002

2001

2001

1998

1997

(311-1970)
VendeCompra 1983

Troca - Fi nancia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski NOVAS

YBR 125 ED Bege

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se·

CORREIO DO POVO 21

MONZA - vende-se, 4p, 87, álcool,
2.0. R$3.800,00 + pare. de R$175,00.
Troco por moto. Tratar: 370-7179 cj
Carlos .

MONZA-vende-se, classic, 88, compl.
R$3.300,00 e assumir consórcio.
Aceita-se.moto. Tratar: 370-2239.

MONZA - vende-se, 1.8, 85, álcool.
Aceita-se troca por outro carro. Tratar:
371-3040.

ÔMEGA - vende-se, GLS, 93, cj teto,
compl. R$13.000,00. Tratar: 370-3574
ou 9123-7355 c)'Waldir.

OPALA - vende-se, de competição,
Stock Caro R$3.800,00. Tratar: 9953-
9966.

5-10 - vende-se, de luxe, 96, gasj
GNV. R$18.500,00. Tratar: 9112-5501
cj Rogério.

5-10 - vende-se, cabine dupla, cinza,
cornpl., motor 2.8 turbo, capota
marítima, Sto Antonio, 'protetor de
caçamba. R$ 55.000,00. Tratar: 9133-
9027

'

5-10 - vende-se, estendida, branca,
96, cornpl., cj bancos de couro, GNV.
R$ 22.000,00. Tratar:p131-6243 cj
Gilson.

5-10 - vende-se, estendida, branca,
.

96, compl. cj bancos de couro, GNV.

R$22.000,00. Tratar: 9131-6243 cj
Gilson.

'

TEMPRA - vende-se, 97, compl., 16v,
preto. R$5.000,00 + 18x R$350,00.
Tratar: 9103-2939.

VECTRA - vende-se, GLS, 98, prata,
compl. Tratar:. 9993-2048 ou 372�70

r
Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

l)ispomos doe créditos até B$ 85.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRO
CONSÓRCIOS

ICom, de Peças Antoniol
I

.

I ;

i i

\. Fone: 370-27�4 I
ICeI.: Cll04-2070/9957-6099jt'v�:'(>'t!I<Ie<""l..�i?!"<'�.��(Tf""'1"" ...��"'!<I!'1!

Fone: (47)
370-8622

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS,
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (41) 334-5729

00 Corsa 2p gr
00 Corsa 2p 93
91 Vectra CD sr
93 Vectra GLS S6
94 Ford Ka 00
S6 Ford Ka 00
92 S-10cab. Dupla 00
ss Godge Dakota 93
94 CG125 92
00

CG125 01
sr

Kawasaki ZX-9 00
88
ss

Blazer DLX 00

es Palio4p st

ss Clio 1.0 4p 01

92 Besta GS 01

ffl Santana 4p 00

ffl VectraCD 94

S6 Courierl.3 00

S6 Escort 1.8 gr

Corsa Sedan
Gol MI2p
Uno Mille

Escort 1.6
Kadett 1.8

Monza4p
Versailles 2p
EscortXR3
GolfGTI
Uno Mille4p
Gol CL 1.6
Gol CL 1.6
Monza 2p
Kombi Furgão
Jeep JPX diesel

Monza4p
Parati 1.6
Escort 1.6
Escort 1.6
Corsa 2p

KA - vende-se, 97. R$2.500,OO e

assumir 25x R$299,00. Aceita-setroca.
Tratar: 371-9091.

novo, ótimo estado, placa final 9
licenciada. Aceita-se troca por pick-up
até ano 90. Tratar: 9905-959.5.

MONDEO - vende-se, 97 /97, úni�
dono, carro em excelent estado, dh,
vidro e tr. elétr., a.c., alarme, carro
recém licenciado. R$15.400,00. Trata�
370-6797 c! Alexandre ou pelo email
meldau@bol.com.br.

ESCORT - vende-se, 90, 1.6, L.

R$6.000,00. Aceita-se troca por gol ou
corsa. Tratar: 9905-3900 ou 376-1772

c/ Marcos.
R$19.000,00. Tratar: 9994-9796.,w'

30.1 ,
.

VERSAILLES - vende-se, 93, d.h.,
gasolina, verde meto R$8.200,bo.
Tratar: 372-1360.

ESCORT- vende-se, 88, álcool, 1.6,
CHT. R$4.000,00. Aceita-se troca.

Tratai: 276-0397. PAMPA-vende-se, 93. R$6.700,00.
Tratar: 9134-1787.

após 18:00 cf André_
'* �,.

��t@'* lSi�
30.2

�.

'

. "
, ss '&<

ESCORT - vende-se, 88, orig., vermo
R$6.000,00. Tratar:27W779.

elétr., a.c., limp. tr., compl., perfeito
estado. R$8.300. Tratar: 370-6797 c/
Alexandre ou pelo e-mail
meldau@bol.com.br.

VECTRA - vende-se, 98, compl.,
brabco, GNV. R$19.000,OO. Tratar: 372-
2840.

VERONA - vende-se, LX, 1.6, gas.,
92, c/ rodas esportivas 15, ótimo
estado. Tratar: 273-0397 ou 910,
5991.

ESCORT - vende-se, XR3, 86, 1.6,
álcool. R$3.200,00 + 6x R$188,00. Ou
troca-se por moto. Tratar: 9953-3061.

BRAVA - vende-se, 00/01, SX, 1.6,
16v, 4p, compl., a.c., climatonic, preto,
excelente estado. Tratar: 275-0435 ou

371-7842;

VECTRA - vende-se, GLS, 97/97,
compl. Aceita-se troca por 1.0.
R$18.500,00. Tratar: 275-3448 ou

99674608.

'BELlNA-vende-se, LDO, 80, 1.6, CDI.
R$1.700,00. Tratar: 9909-0545.TIPO � vende-se, prata, 4p, 95, ótimo

estado. Valor à combinar. Tratar: 370-
7674 ou 9902-1636.

VERONA - vende-se, LX, 92, ãlcool.

R$6.300,00. Tratar: 370-8486.ESCORT - vende-se ou troca-se, 1.6,
88, álcool. Tratar: 276-0397 ou 9103-

5991.

BELlNA - vende-se, 86, excelente
estado. Tratar: 9134-1787.

VERONA�vende-se, LX, 1.6, 92,gas.,
c} rodas esp. 15. Aceita-se troca.

Tratar: 276-0397.

ELBA - vende-se, 90, gas .. , 1.6,

somen�e de particular. Aceita-se troca
por carro de maior valor. Tratar: 370-
9201.

VECTRA - vende-se, CD, 94, azul,
ótimo estado. R$13.800,OO ou financio.
Tratar: 370-9201.

UNO - vende-se, CSL, 93, 4p, prata,
vidro e tr. elétr., alarme. R$7.500,00.
Tratar: 370-3574 ou 9123-7355 c/
Waldir.

COURIER - vende-se, 01, 1.6, L, c/
prot. de .caçamba. Aceita-se troca.

Tratar: 371-6056.
F-1000 - vende-se, 95, azul, MWM,
caixa grande, d.h., a.c. R$26.000,00.
Aceita-se erro de menor valor. Tratar:

9902-5620.
VECTRA - vende-se, CD, 2.2, 16v,
preta, GNV, topo R$24.000,00. Tratar:
9965-9557.

COURIER - vende-se, 98, 1.4, azul.
Aceita-se troca. Tratar: 9905-9300 c/
Odir.

PALlO-vende-se, 97, verm., 4p, vidro
e tr. elétr., som. R$10.800,00. Tratar:
376-2470.

UNO - vende-se, 1.0, electronic, 94.
Aceita-se troca por carro de menor

.

valor. Tratar: 371-4658 ou 9992-5253. F-1000 - vende-se, cabine dupla, 86,
modelo Souza Ramos, prata, excelente
mecânica. Aceita-se troca. Tratar: 376-
0168.

FUSCA - vende-se, 76, ótimo estado

R$1.600,00. Tratar: 276-1010.
VECTRA -:- vende-se, 97, GLS, série
especial, aír bag, GNV. R$23.000,00.
Tratar: 9133-9027.

EsCORT - vende-se, hobby, 95, oferta.
R$6.700,00 ou R$1.450,00 + 36x

R$240,00: Trata;: 370-3574 ou 9123-
7355 c/Waldir.

PALIO - vende-se, ELX, 00, compl.,
geração 5 estrelas, preto, excelente
estado. Tratar: 9113-2331.

UNO - vende-se, 95, ELX, compl. Valor
à combinar. Tratar: 9133;3476.

FUSCA - vende-se, 79, c/ rodas esp.

R$2.700,00. Aceita-se moto do memso

. valor. Tratar: 376-3990 ou 990g.9936
cf Anderson.

F-1000 - vende-se, 90, impecável,
prata. R$21.000,00. Tratar: 273-1001
c/ Odlr.

UNO - vende-se, 95, compl., a.c., tr.
elétr. e alarme, prata. Tratar: 376-1772
c/Odir.

.

VECTRA - vende-se ou troca-se, GL,
98, GNV, compl., revisado, suspensão,
pneus, bateria novos. Doc. 03 paga.

TIPO - vende-se, 95/95, SLX, 2.0,
vinho, des. tras., tr. elétr., d.h., vidro ESCORT - vende-se, 86, estofamento

elA
8
PEÇAS .. AêESSÓRIOS • OFiCiNACONll"RA -VENDA -'[ROCA." FINANCIA� CONSÓRCIO

ir 370-9995- 370-5999

TABELA DE USADOS
; LAQUILA NfX 99100 VERMELHA
SUNDOWNPALIO 50 96197 PRATA
C-tOO BlZ 99/99 VERMELHA

Visite uma de nossas lojas, preencha o

cupom é concorra à 02 Bicicletas Infantil I
; C�to(l srz oi/oI PRETA

TW'.••.'. lE'•••.•.0.B5 s�=,......·OT.,·...�OWN..•.. N".......••
·

..��-+---'----'OQ..._;.•3.1.,-'//00·..�·31�+VE=',

......R_M.;;;,... E.;;.;;L,;..;;.,H.;;.;;A.,-"·,........
, :t.JNj) VERMELHA
cGJ25Tll'AN KS Ol/OI PRATA
CGt25TlTANKS 01101 PRATA Sorteio do vlvõpetaSTUDIO FM (Cavalo Peio)

.....'C.__.iG.__.1.__.2s'-'-t---'lTAN._K--,-S�____.__O_2_/O_2__.+...;.,..Y,,--ERM...;.,.._E=L=BA=·•
.........I. NODIA 11110/2003

CG 125'T'ITANKS 02/02 PRATA
: CGí2$TITANES 03/03 PRATA

, XTZ 125E .o�/03 VERMELHA BICICLETAS
MOTOS
CONSÓRCIO

CBX2S0 'l'WISTER 02/02 AZUL
!ENERE GOO 92/92 BRANCA
,NX350SAHARA. 98/98 VERDE

Av.: Ptefeilb Waldeimar Grubba, 3.449
Rua': João Januário Ayroso, 6·5 Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o almoço

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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f1)5CA - vende-se, 72, ótimo estado,
branca. R$2.800,00. Tratar: 3714042.

, GOL - vende-se, 1000, 93, branco.

R$S.600,00 ou R$2.000,00 + 36x

R$233,ÜO. Tratar: 370-3574 ou 9123-

7355 clWaldir.

GOL - vende-se; 1.6, 85, dourado,
ótil1lO estado. R$3,550,00 ou

R$1.200,OO + 24x R$187,00. Tratar:
e 370-3574 ou 9123-7355 clWaldir.

GOL-vende-se, 81, reformado, motor
-

novo, documento em dia. R$2.000,00.
:0 Tratar: 370-2217.

'0 GOL - vende-se, Gl, 1.8, 90, bordó.
R$6.200,OO. Tratar:' 9775-9925.
GOL - vende-se, 81, gas., perfeito

-

estado, aros esporte. Ou troca-se por
ooto. Tratar: 275-3708 ou 9909-D502.

GOL- vende-se, 81, todo reformado,
motor novo, dcto em dia. R$2.000,00.
Tratar: 370-2217.

GOL- vende-se, Cl, 1.6, 88, branco,
álcool, estofamento e pneus novos.

Aceita-se troca por moto Biz de menor
�Ior. Tratar: 275-2873 ou 9905-5955.

GOL � vende-se, 94, 1.8, Cl, álcool,
a. rodas esp., limp. e des. traseiro.

R$7.500,00. Tratar: 276-1395.

I GOL - vende-se, 94, 1.8, Cl, álcool,
rodas esp., limp. e des. traseiro.

R$7.500,00. Tratar: 276-1395.

lo. GOL-vende-se, 1.0, 16V, turbo, 001
01, prata, 4p., d.h., lOT, revisado na

-

agencia. Tratar: 275-3271 ou 9961- \
Ip. l500
ISO

36 KOMBI - vende-se, 93, envidraçada,
ótima. R$7.000,00 ou financio

R$2.800,OQ + 36x R$213,00. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355 clWaldir.

-

pASSAT - vende-se, 81, cj pequenos
reparos na lata. R$2_000,00
negociáveis. Tratar: 370-9201_

SANTANA - vende-se, 89; aro de liga
leve, porta mala, elétrico, impecável.
R$5.500,00. Aceita-se troca por carro
de menor valor. Tratar: 371-6238.

VOYAGE- vende-se, 85, ótimo estado.
Aceita-se troca por moto. Tratar: 276-
1007.

BESTA - vende-se, 95, compl., 12

lugares, cj serviço. R$13.000,00 +

fncto. Tratar: 371-3087cj José.

BESTA - vende-se, GS, 99, 12 lug.,
cornpl., a.c., muito nova, particular.
Tratar: 373-5030 ou 9957-3751.

ClIO - vende-se, Hatch, 00, 1.6 RT,
prata, airbag duplo, d.h., a.c., CO

original, controle satélite de som, t.e,
5p, trava pj crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-8928.

COMPRA-SE - carro financiado, que
tenha até R$4_000,00 pago. Tratar:
371-3040 cj Luciano.

GALAX - vende-Se, 78, dourado.
R$6.000,00. Tratar: 371-8026.

KIA - vende-se, Sportage, 95, 'vinho,
OlX, compl. Tratar: 376-0251 cj'
Osvaldir. (hor. comI.)

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 cj Santiago.

SUZUKI - vende-se, 93, conversível.
R$10.500,00. Aceita-se troca por

CORREIO DO POVO 23
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Prazer emH
atender bem.A

Promoções

Rua Cei. Procópio Gome-s de Oliveira, n2 1.40 - Centro - Jaraguá do Sul

Imperdíveis
i

Supermercado
Kazmierski

é Teodoro Ribeiro, 3195 • Ilha da Figueira· Jaraguá do Sul· Tel: 370-4757

A �
..

�No1
DI'q.,Plm

:"'-

311-8655 215-0452

Ptef. Waldemar Grtibba, 2176 - Vila Lalau � Jaraguá do Sul

ómega ou vectra de maior valor. Tratar:
370-6041 cj Paulo.

TAURUS - vende-se, branco, 97 j97,'
LX, 2.0, vidr. e tr. elétr., d.h.,
hidramático, a.c., cj conto temp.,
magazine, GNV. R$23.500,00. Carro
pj pessoas exigentes. Tratar: 370-
6797 cj Alexandre ou pelo e-mail
meldau@bol.com.br.

1113 - compra-se, de. preferência
financiado. Tratar: 372-0108.

F-4000 - vende-se, 82, MWM,
carroceria, em bom estado.

R$17.800,00. Tratar: 9909-D545.

BIZ - vende-se, Honda, 02, verm., cj
part., cj 7.000khl, cj 3 meses de
garantia. Tratar: 9135-7729,

CBR - vende-se, 90. R$6.800,00.
Aceita-se troca por Titan 00j03. Tratar:
9134-7639.

CBR - vende-se, 90, vermo e branca,
ótimo estado. R$6.800,00. Aceita-se
troca por Titan 00j03. Tratar: 9134-
7639.

.

'CG - vende-se, Titan, 99j99. Tratar:
376-1481 ou 376-1496.

CG - vende-se, Titan 125, 98j98,
vermelha. Tratar: 9961-3590 ou 275-
3271

COMPRA-SE - vende-se, Blz, acima
do ano 2002, cf partida elétrica. Pago

. à vista. Tratar: 376-0114 hor. comI.

STRADA - vende-se, 00, 200
cilindradas. Tratar: 375-0561 ou 9602-
5627.

YAMAHA-vende-se, TOM, 225. Valor
à combinar. Tratar: 9133-3476.

VENDE-SE - Squab Peugeot, 98, azul, Tratar: 371-9992.

5.0CJOkm, nova. Tratar: 9113-2331. -------�----

MÓDULO - v.ende-se, eletrónico

central, pj motor uno 1500, álcool.
Tratar: 276-0316.

RADIO - vende-se, CD, pj carro, cj 6
meses de garantia. R$350,00. Tratar;
376-2743.

SOM - vende-se, cd, Panasonic, cj
controle e frente destacável, mód. Nxe
+ 2 auto falantes 6x9. R$4io,00.

SOM - vende-se, de CD, pj carro,
Pionner, cj frente destacável, semi:
novo. R$350,00. Tratar: 371-6238.

VENDE-SE-caixa de som pj carro, cj
corneta prot., twister é sub 0-12, cj
pintúra marítima. R$350,00. Tratar:
9111-8671 cf Sandra.

VENDE-SE - jogo de rodas

esportivas(multi furos), cj pneus P-

6000, aro 195j60j15. R$600,00 ..

Tratar: 9121-9342 cj João das 17:00
às 19:30 ou 370-9489 cj Adilar das
8:00 às 12:00.

VOLANTE- vende-se, Momo, cj cubo.
R$350,00. Tratar: 275-2768_

diverso
ACORDEOM - vende-se, verm.,
Todeschini, super 2,80 baixos, ótimo
estado. Valor à combinar. Tratar: 376-
0251 cj Osvaldir.

APARELHO GINÁSTICA - compra-se,
abdominal. Paga-se até R$20,00.
Tratar: 370-6360 cj Júnior.

Ouartas-felras - Peixe Frito
Sextas-feiras - costela assada,

feijoada e dobradinha

erlll'-'•.i'Ií-,[ft-WM.-.,II1II' 371. 2 6 4 6

ASPIRADOR DE PÓ - vende-se,
pequeno. Tratar: 273-6246.

BANHEIRA - vende-se, de bebê, cj
trocador. Tratar: 274-8620 após 19:00.

BAR - vende-se, cj jogos, inclusive cj
cancha de bocha e clientela formada.

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folhas/ 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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: Ih30 às 12h. 13h30 às IIh30

• Aos sábados: 8h30 às 12h

REF 2418 - BARRA RIO CERRO - R: BERTHA

WEEGE, 2340 - CASA ALV 150 M2, 4 DORM, BANH,
GARAGEM MAIS LANCHONfi COM 100 M2 TODA
EQUIPADA EM FUNCIONAMENTO, COM EXCELENTE
FATURAMENTO. TERR�NO 800 M2. RS 95.000,00

REF 2346 - ClERNIEWICl - R: MAX EUGENIO
ROBERTO ZIEMANN, 91 - CASA ALV 115,50 M2, 4
DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO 473 AAZ. RS
90.000,00

'

REF 1107 - AMIZADE - R: ARTUR GUNTHER,
225 COND. BAIRRO AMIZADE - APTO COM 2

DORM, BANH, SALA, COZINHA, ÁREA SERViÇO. RS
38.000,00

REF 2170 - VILA LENZI- R: JAIME GADOTTl,
774 - SOBRADO ALV, 4 DORM, 2 BANH, GARAGEM.
TERRENO 450 M2. RS 110.000,00

REF 3252 - ÁGUA VERDE - R: HENRIQUE NAGEl
- TERRENO 495 M2. RS 40.000,00

REF3152-JGUÁ,
R: BERTHA WEEGE
TERRENO 20.ÓOO M2
"RS 106.000,00

"

END - : 800-
SOBRADO ALV 287 M2. 1 SUíTE C/ CLOSET, 2 DORM,
SACADA, 2 BANH, GARAGEM 3 CARROS 330 M2. RS
180.000,00 aceilo opIo olé RS 130.000,00 '

REF 2424 - VILA RAU - R: CARLA RUBIA DROSSE,
REF 2425 - VILA NOVA - R: 25 DE JULHO, 753 LOTE 67 _ SOBRADO ALV 200M2, 1 SUíTE, 2DORM,3
- CASA ALV 86 W, 1 SUíTE, 2 DORM, BANH, SACADAS, BANH, GARAGEM 2 CARROS E DEMAIS
GARAGEM. TERRENO 476 M2. RS 72.000,00 DEPENDENCIAS. TERRENO 352 M2. RS 127.000,00

REF 2422 -ILHA DA FIGUEIRA· R: 911- BERTOLDO

D�EWS . LTO. DIVINÓPOLlS . LOTE 77 . 2 CASAS DE ALV,
SENDO UMA C/ 70 M2, 2 DORM, BANH, COZ, LAVAND E

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

REF 2335 - BAEPENDI- R:AUGUSTO MIElKE, 144
- 2 CASASALV, SENDO UMAC/201 M2, 3 DORM, BANH,
GARAGEM 3 CARROS. OUTRA CASAALV 1 00 M2, 1 DORM,
BANH. TERRENO 1.817,50 AAZ. RS 215.000,00

I '

REF 3017 - GUARAMIRIM - R: LTO RAUSISSE,
REF 3111 - SÃO LUIS - R: EDSON CARLOS GERENT VÁRIOS LOTES, DIVERSOS TAMANHOS COM VALORES
- TERRENO 323 AAZ. RS 18.000,00 A PARTIR DE RS 16.000,00

REF 2405'- BARRA RIO CERRO - R: MARCOS
VALDIR GIROLLA 450 rASA ALV 140 M2 1 SU'ITE REF 2393 - nFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH, REFV 1121 - CENTRO - R: ADOLFO FIEDLER, 85

,-Ui " 1482-CASAALV139M2,ISUíTE,2DORM,BANHSOCIA� _ ED CATHARINA ERSCHINGER - APTO COM AREA
1 DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO 1600 M2.

GARAGEM.'TERRENO 350 M2. RS 73.000,00'
,

RS 140.000,00
" PRIVATIVA82 M2, 1 SUITE, 1 DORM, SACADA COM

CHURRASQ. GARAGEM. RS 80.000,00

REF 3210- JGUÁ ESQUERDO - R: JOÃO CARLOS
STEIN - TERRENO 457,42 M2. RS 35.000,00

REF 3229 - ILHA FIGUEIRA - R: ANTONIO
RIBEIRO - TERRENO 517 M2 LOTE D-02.RS
12.800,00. ACEITA CARRO OU MOTO ATÉ RS

6.000,00 COMO ENTRADA, SALDO PARCELADO
DIRETO COM A IMBILlÁRIA.

REF3242 - J(1UÁ ESQUERDO - R: 254 - ANGELO
SPÉZIA - TERRENO COM 8.210;60 W. RS
110.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dica e Promoção
da semana

Cuitlado com o 'acesso a sua residência
e empresa, pois nesta hora que a
maioria das pessoas são rendidas

DIFICULTE AÇÃO DE PESSOAS
MAL INTENCIONADAS

Instale UIQ

PORTEIRO
ELETRÔNIC

ma Nova. Tratar: 370-0548 cl Amauri. Tratar: 370-8640.

BICICLETA - vende-se, 18 marchas,
10m estado. R$100,QO. Tratar: 371-
1354.

CACHORRO - vende-se, filhotes Dog
Alemão. Tratar: 376-3896.

CADEIRINHA - vende-se, de carro pI
bebê; importado, marca Casco, ótimo
estado. Tratar: 371-4921 cl Marilene.

BICICLETA-vende-se, marcha, verm.,
10m estado. R$9à,00. Tratar: 376-
1S39.

CAPACETE - vende-se, 2, EBF, um

verde e um azul, um 'aberto e um

fechado, novos. R$100,00. Tratar: 371-
4191.

BUFFET - vende-se" frio, cl 8 cubos.

�1270,OO. Tratar: 2�3-1313.

CAÇAMBA - vende-se, compl., cl
,sIão e mangueira, pronta pI instalar,
c/6m3, 87, Tastre. Tratar: 275-0464
009909-9936 cl Anderson ou Osmar:

CARRINHO - vende-se, pi lanche,
mobiliado. R$500,00, Tratar: 9955-<3289
cl Amllton.

CACHORRO - compra-se filhote de
Ioxel, macho, na cor dourada. Tratar:
ll0-6797 cl Alexandre ou pelo e-mail
�dau@bbl.com.br

CARRINHO - vende-se, de bebê.
Tratar: 273-6246.

CELULAR - vende-se, Nokia 3280,
vivo, cartão, semi-novo, garantia.
R$120,00. Aceita-se proposta. Tratar:
370-5859 cl Jonas das 8:00 às 13:30.

CACHORRO -vende-se, -filhote de Buli,
lerier. Tratar: 9136-3882.

CACHORRO - vende-se, pastor
ô�emão, filhote cl 50 dias, vacinados.

CELULAR - vende-se, Ericsson, T18-
D, cl nota fiscal. Tratar: 370-5219,

CELULAR - vende-se, Motorolla

'V8160, vivo, excelente estado, cl nota
fiscal e caixa. R$300,00. Tratar: 9963-
9598 cl Germano.

CELULAR - compra-se, pré-pago. Valor
até R$120,00. Tratar: 273-6014 cl
Marcelia.

CELULAR - vende-se, Gradiente.
R$180,00. Tratar:' 99944057.

CELULAR - vende-se, Nokia 5125 cl
2 carregadores. R$150,00, Tratar: 371-
1970.

CENTRíFUGA - vende-se, duas, Arno.
Tratar: 273-6246.

CHAPA - vende-se, BG 82, Tedesco,
semi-nova. Valor de meicado R$193,00.
R$100,00. Tratar: 372-1566 cl Ana
Lúcia.

COMPRA-SE - instrumento pI
medição, paquímetro súbito

(comparador interno), micrômetro.

Paga-se à vista. Tratar: 375-2271 cl

« JIIMotos
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Edson.

COMPRA-5E - -eqpto pI Inchonete,
inclusive mesas e cadeiras, em bom
estado. Paga-se à vista. Tratar: 370-
0863.

COMPRA-5E :_ garrafa de oxigênio,
pequena. Tratar: 371-6262.

COMPUTADOR - vende-se, 'c/
impressora e scaner. R$1.200,00.
Tratar: 376-3062 cl Elaine.

COMPUTADOR - vende-se, AMD,
1.2MHZ, kit mult., gravador cd, monitor
15, HD 30gb, impressora HP Deskjet
656. R$1.800,00. Tratar: 370-2200 cl '

Eliziane ou 372-9067 cl Cristiano.

COMPUTADOR - vende-se, cl scaner
e impressora, semi-novo e 1 marajó,
81, prata. Tudo por R$3.200,00. Tratar:
27!?-2848.

COMPRA-5E - buffet, c/,E> bandejas.
Tratar: 376-1699.

CONSÓRCiO - vende-se, de carro,
moto e imóvel. Tratar: ,9113-2095 cl
Silvano"._

ESTUFA - vende-se, cl s bandejas.
Tratar: 371-4658 ou 9992-5253.

,FILMADORA - vende-se, Panasonic,
RJ295, pequena.,Tratar: 376-0168.

FOGÃO - vende-se, Dako, 4 bocas,
branco, ótimo estado. Tratar: 376-
0168.

FORNO ELErRICO-vende-se, Fischer.
R$150,00. Tratar: 371-1970.

FREEZER - vende-se, marrom, 230L.
Tratar: 370-71E'6.

FREEZER - vende-se, Consul, 410L.
R$400,00. Tratar: 372-1566 cl Ana
Lúcia.

FREEZER-vende-se;2, consul, 420L,
1 ano e meio deuso. Valor de mercado
R$1.300,00. R$700,00 à vista ou 1+
2x de R$850,00. Tratar: 372-1566 cl

augurada
, '

último dia 13 de setembro
Pedro Francken, 139-
uá do Sul (Lat. Do Term

Ana Lúcia. vernezlana. Valor à combinar. Tratar:
376-1750 ou 9979:-0120 cl Laércio.

FREEZER -vende-se, Consul, vertical,
280L. R$450,00. Tratar: 371-1970. JOGO DE COPA - vende-se, um

conjunto em madeira maciça, Tratar:
9955-9782.,FiREEZER-vende-se. Tratar: 373-3787

ou 9993-1751 cl Noeli.
LACRES - vende-se, de latinhas de

alumínio. Tratar: 274-8620 após 19:00.FRITADEIRA - vende-se, 2, elétrica,
Tedescó. R$160,00 cada à vista ou

em 2x de R$180,00. Tratar: 372-1566
cl Ana Lúcia.

LlQUIDIFICAD_OR "', ve nde-s e ,

industrial, inox, 5L. R$130,00. Tratar:
.

371-9091.
FURADEIRA - compra-se, de bancada
e morsa. Paga-se à vista. Tratar: 375-
2271 cl Edson.

MÃQUINA - vende-se, de. costura

industrial. R$300,00. Tratar: 371-9091.

GATO-vende-se, persa, todo branco.

R$100,00. Tratar: 371-9999 ou 372-
1976.

MÁQUINA - vende-se, de costura

industrial. R$1.200,00, Tratar: 371-
9091.

IMPRESSORA - vende-se, Epson,
LX300, matricial, imprime nota fiscal.

R$550,00. Tratar: 370-6797 cl
'Alexandre ou pelo e-mail
meldau@bol.com.br

MAQUINA - vende-se, de lavar louça,
Brastemp, na caixa, sem uso, ou troca

se pormáquina de tavarroupa ou fogão
de embutir. Tratar: 370-,8563.

MÁQUINA - vende-se, de lavar roupa,
Mueller, fibra, usada. R$220,00,JANELAS - vende-se, de alurnlnio, cl

LEXMt\RK Xerox A cada 15

reciclagens ganhe
1 GRÁTIS

Economize com Qualidade
Especializada em Cartuchos para' Impressoras

HIM' [bp] Epm1I
'Garantia, qualidade e economia.

La,boratório próprio -

U�m neveeeneelte em r�ciclage'm
Fone/Fax: 376-3869/370-0417

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 83 -, Sc;lla 1 - Centro
Jaraguá: do Sul - se (Próx. Banco Itaú)
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" INSTALADORA

�alerelli
A,Ca'sa,do Ins'falador

.,...04loDl"MAIV4

I •

Vendas:de
Materiái$
'ElétriCO$
�,11I Geral

ti Portões Eletrônicos
. ti Cirquito :Fechado de TV
tllnte�ones ��1I1i1
ti Vídeo .Porteiro

. Financiall1entos em até
pi materlaí. EljttlCO$ • PlanQ C<4JiI$tru�r da.,_

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Fone: 47 370 9933
1438-sala 02-Jaraguá do Sul 9103-3838/9967-0383

Tratar: 372-0162. melhor oferta. Tratar: 275-0112 ou

9123B562.
MÁQUINA - vende-se, de roçar grama,
elétrica. R$100,00. Tratar:_374-5661
ou 370-2095.

MESA- vende-se, de centro. R$60,00.
Tratar: 370-7156.

MÁQUINA - vende-se, Kansai,
especial, cobertura, R$1.400,00.
Tratar: 373-6614 ou 373-3570.

MESA-vende-se; de canto, R$50,00�
Tratar: 370-7156.

MESA - vende-se, de manicure.
R$30,00. Tratar: 370-715p,MÁQUINA - vende-se, de costura, reta

industrial. R$600,00. Tratar: 370-1657.
MESA r: vende-se, cl 4 cadeiras, de
fórmica, em ótimo estado. R$80,00.
Tratar: 9987-1004.

.

MÁQUINA - vende-se, de' costura,
Singer, diversas funções; elétrica cl
gabinete, R$330,00. Tratar: 9979-1576
c/Gilmar .. MICROONDAS - vende-se, 32L, LG,

compl. Tratar: !;l117-1829.,
MÁQUINA-compra-se, de moercarne.
elétrica. Tratar: 371-3393 cl Marlene
hor. cornl.

MÓVEIS -, vende-se ou troca-se, móveis
novos de loja (balcão, casulos,
.rnanequinsj.Tratar: 370-3561.

MÁQUINA - compra-se, mesa pI
revisão e estante PI fio. Tratar: 371-
3830,

MUDAS - vende-se, de palmeira real.
Tratar: 370-2461.

MÁQUINA - compra-se, catraca base

cilíndrica, 4 agulhas. Tratar: 371-3830,
NOTEBOOK - vende-se, ECS, Atlhon
XP 1500, tela de 14,1·, HO 10 Gbytes,
memória 128 DOR, leitor de OVO.

Acompanha caixa, manuais, cds de

lnstalção, garantia de 1 ano.

R$2.699,00 à vista, Tratarcl Diógenes
Formigari, 91324310 (após as 18:00)
Ou e-mail: diogenes@netuno.com.br ,

MÁQUINA - vende-se, Kansai.

R$1.50Q,00. Tratar: 373-66,14 ou 373-
3570.

MERCADO - vende-se, cl 7 anos e

meio de funcionamento" ótima
localização, vasta cart. de clientes, OURO - compra-se, qualquer peça,

arrebentada, quebrada. Paga-se à
vista. Tratar: 9979-0605.

PIERCING - vende-se, pI umbigo.
R$40,00. Tratar: 370-9340.

PORQUINHO - vende-se, da índia,
'Tratar: 273-0779,

PROCI,IRA-5E - pessoal pI montar
banda de Punk Rock e Hard Core.
Tratar: 370-5219,

PROTETOR - vende-se, de caçamba,
original de Saveiro, Tratar: 9903-9567,

RELÓGIO - vende-se, ponto manual,

R$100,00. Tratar: 370-8615.

RODAS - vende-se, 16, momo, rnód.
Extreme. R$1,600;00, Tratar: 275-3100
cl Paula,

SAUNA - vende-se, residencial,
Europa, R$150,00, Tratar: 376-1699,

SOM - vende-se, pI carro, frente

destacável, cl caixa, 2 cornetas 269 e

umm sub grande, Tratar: 273-6246.

TRAJES SOCIAIS - vende-se, Tratar:

99524634 até as 13:30h

TV - vende-se, 14", Phllco, semi-nova.
R$300,00. Tratar: 370-9108.

. VENDE-SE - 2 barras peq.,
emborrachadas, 20kg de peso e 2

presilhas. R$80,00, Tratar: 371-1970
ou 9902-7864,

VENDE-5E - restaurante e pizzaria,
casa muito bem montada, Bardada,
Tratar: 273-1313 das 8:00 às 14:00
ou de 2·, 4·, 6· e sábado à noite' no
370-3279.

'

VENDE-SE - ponto comercial pi
lanchonete ou pizzaria (motivo
mudança). Tratar: 9104-8839 ou 275-
0560,

SÁBADO, 27 de setembro de 200J

.No ·Prontô T" .

R$ 299:,00
ou _,

1+4 de R$ 59,$0
Menu :1.00*

1+4de R$19.,80
Avista �$"

'aIJMOçÃo
Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

plano Pronto e

3 meses de

garantia por:

R$99,00

VENDE-5E'- processador alim. Mega
Master, Walita, cornpl., batedor

massas, disco fatiar fine/grosso, disco
ralar fino/grosso, disco rala batata

palito, batedor orbital, liquidificador.
R$230,00. Tratar: 371-9720.

R$240,00. Tratar: 9979-1576 cl
Gilmar.

VESTIDO - vende-se, de prenda, verde
cl beje, semi-novo. R$90,00. Tratar:
376-3639.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo 64,

cll fita e 1 controle. R$250,OO. Tratar:
370-9850 manhã.

VIDEOCASSETE-vende-se, 7 cabeças.
Tratar: 9117-1829.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station,

cl 2 contr e 7 cds. Tratar: 372-2954.
VENDE-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.

VIDEOCASSETE-vende-se, snarp, 4
cabeças, cl controle e manual.

NETGAME
*LOCAÇÃO .. CONSERTOS EM GERALVENDE-5E - aparelho de cd, Aiwa +

169 da Pionner. R$200,00. Tratar:
99944057. .

,. PLAvS1ÂTlOH 2

·)(BO)(
• PLAYSTATIOH OH,E
*DI'i�CAS.T ,

• 1\!lNTENDO 64
• C>AME'BOV COLOfl
"GAME BOV ADVANCE

VENDE-5E.-,2.000 tijolos, 6 furos e cal
líquido. Ótimo preço. Tratar: 276-3050.

VESTIDO - vende-se, de prenda, novo,
cl bordado, bordô, 36. Tratar: 275-
0405 cl Sueli.

'BELAS' E
SAPECAS

Precisa-se Atendimento 24 horas.
(Após as 22.00hs com hora marcada).

demoças
maiores de 18 anos.

Tratar:

1(47) 9909-4381

r:
I Anuncie aqui!
371-1919

A�EU%'
�e-C�
de4p�àe
�e
��
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I _AEOS,-
I Saúd� e Beleza !

I !
Shampoos, cosméticos, .,
sucos naturais de Babosa]

(Aloe vera) I
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VOCÊAINDAMAIS m
Saudável e em Forma!
Se voéê tomou a decisão de reduzir peso, você não estásoztnho. Todo ano, milhões de pessoastomam amesmadecisão .

E todo ano, milhões. deixam de cumpri-la pelamesma simples. razão elas tentam fazer dieta e dletas não funcionam ..

De fato, as pesquisas revelam que fazer dietas irá, a longo prazo, delxá-lo mais gordo. Isto ocorre pois a maioria das
dietas priva o corpo de nutrientes essenciais e diminui o metabolismo, tornando inevitável a recuperação de peso após
a dieta.

NÃOÉUMADIETA,ÉUMESTILODEVIDA

A Herbalife é diferente das demais dietas. Nossas fórmulas são concebidas para nutri;r seu sistema para que seu

metabolísmo e cada órgão de seu co rpo funcionem mel boro Desta fo rrna, conforme você réduz o peso excessívo.qull o a
quilo, você aumenta sua enersla, melhora seu bem-estar-como um todo, e assim terá uma boa aparência e se sentirá
muito melhor,

OCAMINHOPAMAREDUÇÃO PERMANENTEDE PESO

Não Importa se você precisa eliminar 3 ou 30 quilos, a Herbalife pode ajudá-lo a'atil')glr e manter seu objetivo. Como
sabemos que os paladares e OS metabolismos variam, oferecemosproqrarnas excepcionaispara redução de peso.

QUALPROGRAMAÉOMAISADEQUADOPARAVOCB?

.�
BELA VIDA
N;l(ul'al ccuna- vocã

C8I1trOd8'8p,"aos dlSb1bu1dores
Rua: Av. Getúlla Vargas, nQ 49 • Sala 105
Ed, Herter I defronte a Igreja Evanqélíca

(Em cima do Unibanco)

�NEOVlTA
Comércio de Produtós

I.�w::l· '/.' ,_é
:r/ ./
Ortopédico:s
e Hospitalares

Fone/FaH: (47) 372-0461
B:BIlilÚRItII1I1CU53·$l2·hIItI1·ltIáúSUI
.mall: maIOCbl@lIrruom:.r • cei" 991.8·1941

o Programa de Controle de Peso Herbalife oferece uma solução de controle de calorias para a redução de peso. Ele fornece uma alimentação
balanceada, com carboidratos para a produção rápida de en'ergia e enzimas para uma digestão fácil. Se �ocê não quiser abrirmão de seus alimentos
favoritos e qulser uma varíedade de deliciosos sabores de shakes (aprovados pelo melhor controle de qualidade que são as crianças)" nós temos 0/
programa certe para você.

'

GORDURA "TEIMOSA",? SEMPROI1LEMAS!

�omo Ifder na Indústria de redução de peso, a Herbal ife conhece os desafios e obstácu los que os cl lentes que desejam redLl?i r peso enfrentam. É por
ISSO que desenvolvemos um programa revelucionárlo, projetado para que você se sinta satisfeito e enerqizado, de forma a não desejar alimentos. e
lanches que possam colocar fora do curso o seu progresso no controle de peso. Não importa a quantas dietas você tenha se submetido, o Programa de
Controle de Peso Herbalife irá colocá-lo no comando, aludando-Ihe a serfacílmente bem-sucedido em sua.reduçãodepeso,

T�doano, cerca de 40% dos adultos tentam reduzir peso, sem sucesso. Se você for um deles, agoraé a hora de se separar da multidão, sair da rotina da
l dl6ta,e unlr-se aos milhões de clientes satisfeitos que cumpriram sua: promessa de reduzir peso e melhoraram sua saúde, graças à Herbalife, hoje

II
presente em 58 pafses.

Estamos em plena primavera, e o verão se aproxima implacavelmente. É mais do que hora de entrar em forma e desfilar à vontade nas ruas; piscinas e
!fl praias do nosso litoral. "."

I Procure um distribuidor Herballfe.peça urnaavaílação 9rátisi e conheça. pessoas reais e normals como vocêque conseguiram resultados lncrívels com
oPrograma deControle de Peso que está emprlmelro lugar no mundo.
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Fone: .371-6110
9905'-'2653

Adrisn« e CertosAlberto Jekowstr- Distribuidores Independentes Herbetite

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Menos: Stress
Colesterol
Diàbetes
Hipertensão
Hemo�r6jdas

275.14961 9,952..3578
Reinàldo Rau, 340 - SI 03 - Ceritró

Jara ué do Sul - se

Dr. Luciano Maioc::hi
Pereira,

Oftalmologista
37:). -7801 / 370-0409

.

Medicamentos c:lm geral
Marí!pulaçJo de fórmulas médicas

f/5lptéráplcos'e
.Cosmétlcos manipulados

Fone: 371-8298
RuaGuilherme Weege, 327

Centro Auditivo
Audio «t;J')"). Zoom,<y';:j.,JY

_. Aparelhos AudiflVO$
.. Micro-Canal c/Volume AulomÓtÍ(o
.. Audiómetros e ImpedanciómelrQ
.. Moldes e Pilhas

-+ Cabine'Acústico,
_. Próteses e Drenos

Fone: (47) 372-2364
RuaMal. De9f]oro da I'onseca, 889 - 'Centro

387
, 289 • SI. 0.1
ádo Sul- se

��''l>.'<';��'����=-'1

RACCOCosmétieo1CICLOS d'RACCO
.

DMAE: age no! fíbroi mUllulares
.

�
(·ElASTASÊ . oliva �nlese de eloSlino e colágeno

.

PENTACARf· efeilo.leMor IIIhre os marcos de expm
.

AHA· etlmioo mamilos e fadUIo penelrlllão de ativ�
ruCOGEl· du Ia h�ralaçoo
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VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
Game Cube, c/ 3 contr., 5 jogos, 1

memory card, tudo original. R$750,00.
Tratar: 376-2206.

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.VIDEOGAME - vende-se, Play Station,

.

O Melhor consórcio de
.

terrenos" casas,
�

apartamentos,
,

salas comerciais e .

reformas de imóveis
,

Pllmo de Prestações até
o contem loção

R$214,16

RS 321,24

� Consórcio 8aHIstella
QUEM CONHECE, CONFIA.

Representante �
autorIZado: �ARINAR

1l1li fiY I! I S

Mandarino: 275-3731 / 275-0051
www.consorciobatlstella.com.br

NOVENA DA SANTÍSSIMA
VIRGEM MARIA

Reze nove Ave Marias durante nove dias, fazendo três
pedidos, dois difíceis e um impossível, mande publicar
essa novena no nono dia. Mesmo sem fé, verá o que
acontece.

p I.M.B.G.

NOVENA DA SANTÍSSIMA
VIRGEM MARIA

Reze nove Ave Marias durante nove dias, fazendo três
pedidos, dois difíceis e um impossível, mande publicar
essa novena no nono dia. Mesmo sem fé, verá o que
acontece.

O.S.

OS MELHORES
CLASSIFICADOS?

CLASSlMais
:371-1919

·CORREIO

ALUGUEL DE TRAJES

ir 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 1!! Distrito de Jaraguá do Sul, Estad.o de Santa
Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar 0$ seguintes:

EDITAL N!! 24.434 DE 17-09-2003
ITAMAR KASULKE E LlLIAN CRISTIANE ANKLAN

KOCH

Ele, brasileiro, solteiro, inspetor de qualidade, natural
de Guaramirim, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua Roberto Ziemann, 3.654, Amizade, nesta

cidade, filho de Norberto Kasulke e Resida Gaulke
Kasulke.

'

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua Edmundo Koch,
Nereu Ramos, nesta cidade, filha de Renaldo Koch e

Elisabeth Anklam Koch.

EDilAL N!! 24.440 DE 24-09-2003
ANTONIO RICARDO COZZARIN E DANIELE

KELBERT SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, gerente comercial, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Antonio

.

Carlos Ferreira, 225, nesta cidade, filho de Alciro
Cozzarin e Ana Maria Rovaris
Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua Dtetricn .

Borchers, H31, nesta cidade, filha de Cesar Moacyr
Silva e Marli Kelbert Silva

E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será
afixado por 15 (quinze) dias.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabeliã
Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

ADEURIO GUlZ - RUA ZOM STIFE S/NR LADO IGREJA

PROTESTANTE - NESTE;
ALCEBIADES ALVES PIRES - RUA DO PRESIDIO S/NR JGUA84-
NESTE;
ANEGRET REMKE NNDTKE - ESTRADA RIO CERRO II S/N
NESTE;
BIER E SANTqS LTOA- RUAARTHUR GUNZ 765-NÉSTE;
CHRISTIANE VIEIRA PUCCI- AV MARECHAL D.DA FONSECA

353,APTO 03 - NESTE;
CLECIO LUIS KONELL- RUA RIO CERRO II SNR - NESTE;
COMERCIO VITORIA LTOA ME - ESTRADA RIO DA LUZ S/NR
NESTE;
EDILSON SCHUSTER /DAIANE RICHERT SCHUSTER - RUA

JOSE MARTINS 187 - NESTE;
ELCIDES MARQUARDT - RUA ARTHUR EDRMANN SN - NESTE;
GERALDO APARECIDO DA SILVA - RUA PRESIDENTE COSTA E

SILVA,239-NESTE;
IRINEU BARBOZA DE SOUZA- RUA1036 S/NR JOAO PESSOA�

NESTE;
ISAEL NAZARIO DA SILVA - RUA BERTHAWEEGE SNR - NESTE;
JOSE RICARDO MILAN - R.CEL PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA

2-NESTE;
KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LT - RUA GUSTAVO
FRIEDMANN 127 - NESTE;
LUCIANE BERTOU SILVEIRA - RUA CAMPO ALEGRE, 120-

NESTE;
LUIS HENRIQUE ROSA - RUA JOAO JANUARIO AYR9S0 S/NR
JGUA ESQUERD - NESTE;
LUIZ ZONTA ME - R ANGELO RUBINI119 - NESTE;
MARGUI VELASQUE - GUILHERME KOEHLER 186 - NESTE;
MARIA S O DOS REIS - ANGELO TORINELU 78 AP 302 BL D

NESTE;
MM USINAGEM LTOA ME - R LEOPOLDO MEYER,180:"NESTE;
PAULA CAMILA DEPINE - ERVINO MENEGOTTl 39 - NESTE;

PHANDAARTEFATOS DE MADEIRAS LTOA- RUA PROGRESSO
LOTE 07 ,PROX.COND IND - NESTE;
PRO MEDIC PROD MED ORTOP LTOA - R JORGE CZERNIEWICZ
99-NESTE;
RODRIGO DA SILVA NEVES - RUA ERWINO MENEGOTTI1874-
NESTE;
SANDRA SAUDE BELEZA NAT LTOA- R FERNANDO PRADI183-
NESTE;
TECILA ELETROINDUSTRIAL LTOA - JOAO PLANINSCHECK 1587

-NESTE;
TELMO MOURA DE SOUZA - RUA JOSE MENEGUETTI400-
NESTE;
TISSI COM_ E INST. DE MATS ELETRICOS L - RUA PAULO
VOLTOUNI S/NR - NESTE;
TISSI COM. E INST. DE MATS ELETRICOS L - RUA PAULO
VOLTOUNI S/NR - NESTE;
TISSI COM. E INST. DE MATS ELETRICOS L - RUA PAULO
VOLTOUNI S/NR - NESTE;
VALCIR DE MATIAS- R B DIREITA LATCISINO GARCIA20-
NESTE;

E, como os ditos devedores não foram encontradoS�U
se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por

'

s
termédio do presente Edital, para que os mesmo
compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débi��
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena

. etc
serem os referidos protestados na forma da Lei, .

Jaraguá do Sul, 25 de Setembro de 2003
IIton Hoffmann

TabeliãoSubstituto
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.

Nem a chuva atrapalhou a primeira noite do Jaraguá em

Dança, evento promovido há nove anos pela Fundação Cultural
e que tem movimentado estudantes de todas as idades em tor
no da dança-educação. A grande atração da noite de estréia
foi a presença do grupo do teatro Guaíra, de Curitiba, que fez
uma apresentação surpreendente, denunciando, através da

dança, o exclusão social e a marginalidade de meninos de, rua .

. A presença de grupos convidados se repete durante todas as
�

noites. Ontem, foi a vez do Grupo de Dança Adriana

Alcântara, de Balneário Camboriú, que há vários anos partici-
pa do Jaraguá em Dança. Hoje à noite sobe ao palco do giná-
sio de esportes Arthur Muller o Paiee Máster, de Joinville.
Amanhã é a vez do Grupo Folclórico Ucraniano Poltava e na

segunda-feira, dia do encerramento, a dança de rua toma con-

ta do espetáculo com a apresentação da Cia de Dança
Herbeat, de Curitiba.

O' Jaraguá em Dança encerra na segunda-feira. Até lá, nada
menos que 1.250 bailarinos terão passado pelo palco do giná
sio de esportes Arthur Muller. A organização do evento estima
que aproximadamente la mil pessoas prestigiem o Jaraguá em

Dança. De acordo com a coordenadora de eventos culturais da

Fundação Cu Itu ral, M ari Iene G iese, praticamente todos os in
gressos foram vendidos antecipadamente.
A principal característica do Jaraguá em Dança é o fato de

ser um evento de cunho familiar. A grande maioria do público é
de estudantes bailarinos e seus familiares; que vão assistir a .

apresentação de seus filho? Por não ter caráter competitivo, o

nível técnico de alguns grupos deixa a desejar, mas, de acordo
com os organizadores, a intenção é promover a dança como f.a
tal' de educação e integração e não incentivar a competição.
Mesmo assim,ao final do evento, todos os coreógrafos recebem
orientações dos jurados para que melhorem seu, desempenho.
A participação do grupo de terceira idade Zélià Hafermann

marcou a primei ra no ite. de J araguá em Dança. O grupo deu
um exemplo de coragem e determinação ao enfrentar o públ ico
com a coreografia "Sambando e· Vivendo". O casal Vicente
Martins da Silva e Marla Delfina da Silva contaqiou.a platéia
com sua alegria e descontração. \\ Erramos alguns passos. Es
távamos nervosos mas gostamos da experiência", afi rrna .

I Vicente. (MARIA HELENA DE MORAES)

Bailarinos da Escola de

Dança do Guaíra
surpreendeu o público

Grupo de Dança
Marista São Luís:

.
Brincando com as

bolas

. Crítica social na

'coreografia do Guaíra

Público se deixa contagiar.
pelo clima de festa

Vicente e Maria Delfina,
do grupo Zélia
Hafermann

. I
----- .....------------------ ....-------- ...--,----- ...

--------------IRecàr:te este anúnc.io. Ele é válido como ihgt"esso pat"a 2 c r+a riças até 12 anos acompanhados de.um adulto pagante.

1
1
I
1
I
1
I
I

----------------------------------------------------�

Circo ·lÍurea
\

Estréia dia 19/9 às 20:30 horas - Guaramirim

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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]ARAGuA DO. SUL -

,

Desde 2001 a Escola de

Ensino Especial criou um

espaço para atender defi

cientes mentais com idade

superior 'a 25 anos de ida

de, que não. tem condições
de ingressarem no compe�
titivo mercado de trabalho.

O grupo de Convivên
cia Conviver - nome este

escolhido pelo. próprio
g:tl!:po - conta com 19 alu

nos que são atendidos dia
riamente no. período ves

pertino na própria sede da

Escola de Ensino Especial
- APAE, onde realizam

atividades diversificadas
como dança, artesanato,
atividades físicas, dinâmicas
de grupo, trabalho de sub

contrato pára a empresa

Weg, treinamento de ativi

dades de, vida diária, ativi
dades socializantes como

passeios e visitas a outros

grupos da comunidade,
além das aulas de capoei
ra.

A capoeira está ocor

rendo desde o início da

formação do Grupo, de

SÁSA'DO, 27 de setembro de 20,03
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IATIVIDADES: JOGOS INTEGRATIVÓS DA TERCEIRA IDADE CHEGAM AO FINAL DA EDiÇÃO DESTE ANO
,

,

Encerrada a quarta edição
da JITI em Jaraguá do Sul

]ARAGuA DO. SOL - A

prefeitura municipal de
Jaraguá do Sul, através da
Secretaria de Desenvolvi
mento Social e Habitação,
realizou na tarde de ontem,
no Centro de Convivência
da Terceira Idade, no pac
vilhão B do' Parque de

Eventos, o encerramento

dos IV JITI - Jogos
Integrativos da Terceira
Idade. Os jogos 'acontece
ram de maio a setembro

deste ano com a p<lrticipa-'
ção de mais de 850 inscri

tos comidade acima de 60

anos, nas modalidades de
bocha, bolão, canastra,

dominó, general, dop
pelkopf, truco e tiro.

No encerramento, que
contou com a presença de
cerca de 1200 idosos, fo
ram realizadas homenagens
e entrega de medalhas aos

participantes. Além dos
voluntários homenageados
foi entregue uma medalha

para os participantes mais

idosos. Dona Maria

Scheur, de 90 anos, e

Arduírto Picolli, de 83 anos

participam das competi-
"

ções de bolão.

Após a cerimônia
aconteceu o baile de con

fraternização, animado
pelaBandaMusical daTer
ceira Idade do CCTL O
evento contou ainda com

a presença do prefeito
Irineu Pasold e da Secretá
ria de Desenvolvimento

Cesar Junkes

Participantes mais idosos foram homenageados no JITI

Social, Brunhilde Pasold,
além de secretários e ge
rentes municipais. O encer

ramento dóJITI culminou
com a comemoração ao

dia do idoso.

O Centro de Convivên
cia da�erceira Idade aten

de a cerca de 2500 idosos
de Jaraguá do Sul e realiza

atividades diárias como o

Coral da Terceira Idade,
Banda Musical da Tercei
ra Idade, Curso de Dança
de Salão, Oficina de artes,
cozinha experimental
(com lançamento dois li

vros de receitas experi
mentadas) e atividades fí

sicas, além do programa

Conviver, com reunião de

idosos na comunidade
com assessoria de técnicos

com assuntos relacionado
,

a terceira idade e com ofe
recimento de lanches e vi

agens de lazer.
Durante o ano diver

sas atividades são realiza

das, como o JITI, Festa
,

de Páscoa, Festa junina,
tarde da Schutzenfest, ca
minhadas, colônias de

fériasjfevereiro), festa de '

natal, além disso, promo
ve viagens de lazer,
capacitação de voluntári

os, campanha de valori

zação do idoso, progra
ma de educação conti

nuada, com palestras
atualizadas em parceria
com a secretaria de
saúde e SESC. (CElICE
GIRARDI)

Aprovado Estaruro dó Idoso
Neste dia internacional do idoso, ho

mens e mulheres com mais de 60 anos

de idade podem Ter um motivo a mais

para, comemorar o dia este ano. Final

mente após seis anos de espera, os ido
sos poderão contar com uma legislação
que prevê direitos para os maiores de 60

anos e institui penas severas para quem

desrespeitá-los ou abandoná-Ios. O Es

tatuto do Idoso, foi aprovado esta se

mana em votação simbólica pelo Sena- I

do obteve, a maioria dos parlamentares.
A proposta deverá ser sancionada na

próxima semana pelo presidente Luis
Inácio Lula da Silva.Entre os pontos im-.

"

portantes estão a preferência pelo aten-

dimento através do SUS, oferta de re

médios gratuitos, especialmente os de uso
continuado, e o que impede planos de
saúde de reajustarem as mensalidades de
forma diferenciada em razão da idade.

Já para os maiores de 65 anos, ficou de
finida a gratuidade dos transportes cole
tivos públicos e o desconto de pelo me

nos50% nos ingressos para eventos artís
,ticos, culturais, esportivos e de lazer,bem
como o acessopreferencial a esses locais.
-Pelo Estatuto nenhum idoso poderá ser
objeto de negligência, discriminação, vi
olência, crueldade ou opressão. Hápenas
que chegam a 12 anos de reclusão para
quem for processado.

•

•

'.

•

�

Ensino Fundamental da
I

Apae aprende capoeira
�

Convivência, sendo realiza.
da mensalmente e orienta.
da pelo professor Sandro ,!
de Assis, que presta este �!

trabalho voluntariamem-, ii
esta instituição.

A capoeira veio para
atender este grupo através
do Setor de Terapia
Ocupacional, que vê esta

atividade como um recur

so terapêutico valioso, I

''Atravé� da capoeira pode
se aprimorar a auto-irm

gem, realizar reeducação I

psicomotora possibilitan
do o conhecimento do

próprio corpo, trabalhar !i

aspectos emocionais me

lhorando a auto-estima e

socialização", avalia o pro·
fessor.

No início deste ano este

recurso se expandiu para
outro setor da Escola (Eo
sino Fundamental) e hoje
são beneficiados 37 alunos,

No último dia 16 de agos-
,

'

to estes alunos foram cer- e

tificados pela 1 a graduação
da capoeira - corda verde
-

n? grupo Ação Capeei
ra.

Divulga,ã'
Alunos da. escola especial aprendem a Capoeira

De 09 à (9 de Outubro de 2003
Parque Municipal de Eventos' }uagu:' do SuJ/SC

-- ....ioroçeo-

"5.:;:-':: �":'�1 I...JO� ........... '

--------- � ---------
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I MÉRITO: CAMPANHA VISA HOMENAGEAR ÂNGELO PIAZERA E REGISTRAR A HISTÓRIA DO JARAGUAENSEa Marcada para outubro a

mtregadaMiniUsinadeLeite
a-

a- ]ARAGuA DO SUL-

ro linauguração da mini

te �íÍna de leite pertencen
:a te ao complexo do

tentro de Apoio à
ra l!ricultura Familiar, no
is

hirro Garibaldi, está
ia

tOnfirmada para o dia
ta '

l�eoutubro, às 17 ho
r-

),
[�,

:- De acordo com in-

I, lormação do secretário

o j�junto de produção,
I, llcides da Nova Peixo
o todurante a solenidade
Ir lerá assinado o contra

:- tode cessão de uso das

instalações e equipa
mentos do Condomí
nio de Produtores de

a ldte de J araguá do Sul.

"Já está tudo pronto
e �esde agosto, mas acor

�amos com os produ
lores em oficializar a

entrega somente depois

JornaI reivindica a colocação
de busto do patrono napraça

que o Projeto de Lei

autorizando este ato fos

se aprovado pela Câ

mara de Vereadores, o

que se concretizou esta

semana, quando houve

a Segunda votação da

matéria", explica.
De acordo com Pei

xoto, a mini usina rece

beu um investimento de

R$ 102 mil na constru

ção do prédio de 216

metros quadrados e

mais R$ 108 mil desti

nados à aquisição de

equipamentos. O secre

tário adjunto de Produ

ção diz que este empre
endimento tem capaci
dade para processar 3

mil litro s de lei te por
dia e será administrado

pelo Condomínio. dos

Produtores, composto
por 19 associados.

JARAGUÁ DO SUL - De

terminadas pessoas merecem
ser para sempre lembradas,
não apenas pelos respectivos
familiares, mas por toda a co

munidade, especialmente
aquelas que desempenharam
função que contribuiu para o
desenvolvimento do Municí

pio. Apesar de todos serem

insubstituíveis, o trabalho rug
no de alguns munícipes deve
ser valorado com mais ênfa-

.

se, com intuito de dar conti

nuidade.à história; preservan
do a memória e a identidade

cultural da cidade. Com base

na relevância dessavalorização,
a direção do Jornal COR
REIO DO POVO vai entrar
em contato com as lideranças
culturais de Jaraguá do, Sul

para propor uma campanha,
que visa reconhecer e deposi-

e CÂMARAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
Portas Abertas à População

lei dos Contabi listas
.

�rojeto d� ,lei na 157/�3, institui que as fo�có�ias anexa�a� aos docum�nto,s �erti�en.tes a at!vida�e �rof��i?nalSContablilstas estarao Isentas de autenticação em cartono eu de funcionários públicos, A rsençao eélesftnada

rnasàs peças contábeis destinadas a Prefeitura. O projeto de lei, de autoria dos vereadores Carioni Pavanello,
aulo Floriani e Rudolfo Guesser, foi importado do município mineiro de Sete Lagoas, que foi visitado pelos
;!Feadores e tem o sistema funcionando perfeitamente nos escritórios contábeis e Prefeitura. O presidente do
Indicont - Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e microrregião � Osmar Gumz, participou da sessão

:�que o projeto foi votado pela primeira vez, e disse que apresentará a proposta para Federação Catarinense

c�s Contabilistas, para que o sistema seja adotado em outras cidades do Estado. O projeto foi aprovado na
iIllara pôr unanimidade e após sancionado pelo Prefeito se tomará lei.

CElda Saúde
�CorniSSãO Especial de Inqúérlto definiu sua composição elegendo
S
�o presidente o vereador Uo Tironi(PSDBl, relator Marcos

�tarpatO(PTl, e secretário Jean Cario Leutprecht(PTB). Tem como

B!�bros efetivos os vereadores Paulo Floriani<PPl e Roque
,�hrnann(PSDBl, e membros suplentes, Carioni Pavanello(PFU e

�ia
ro Garcia(PMDBl. A primeira reunião deliberativa foi realizada

�o Bd� agosto quando foi definida a visita, da CEI aos diretores dos

tonSPI�IS São José e Jaraguá. A Comissão terá prazo de 90 dias para
clUtr os trabalhos podendo ser prorrogados pormais 90 dias.

Câmara Municipal de Jaraguá do Sul
Site: www.cmjs.sc.gov.br / E-mail: cmjs@cmjs.sc.gov.br Fone/Fax (047) 371.2510

Cesar Junkes

Alves enfatiza a importância de registrar a história

tarméritos à atitude da família

Ângelo Piazera.
!A praça; localizada no an

tigo Passo Municipal, hoje
Museu Emílio Silva, leva o

nome do patrono, Ângelo
Piazera, mas poucas pessoas
conhecem a história deste

jaraguaense e o porquê a es

trutura pública recebeu o

nome dele. ''A idéia é engajar
.profissionais capacitados
como arquitetos e artistas

plásticos para que eles elabo

rem projeto de um busto de

Ângelo Piazera. O monu

mento seria instalado na es

trutura da praça; juntamente
com um resgate histórico da
vida: e atuação do homena-:

geado, explicando o porquê
de tanto reconhecimento.

Não se trata de uma simples
homenagem, más de uma

maneira de fazer justiça e con
tribui inclusive para o conhe
cimento das próximas gera
ções", explicaFranciscoAlves.

Cada vez mais as pessoas
estão se atentando sobre a

importância de resgatar a

memória; antes queela seper
ca; antes que às pessoas que
contam com riqueza de infor
mações não estejammais aqui
pará contribuir com a cons

trução da história. "Um

exemplo é a pesquisa efetua
da por Olga Piazera sobre as

raízes dos povos que coloni
zaram o Município e os ca

minhos que perpassaram seus

antecedentes",menciona adi
retoria do jornal.

Mostra de trabalhos incentiva a leitura
.' CORUPÁ - o hábito da

leitura precisa ser desenvolvi
do desde cedo, mesmo com

as crianças que ainda não es

tão alfabetizadas. Com base
nessa idéia, a secretaria de

Educação da Prefeitura de

Corupá promoveu a tercei
ra edição da Mostra de Tra
balhos em Educação Infan

til, que teve início no dia 23

deste mês e encerrou na quin- '

ta-feira. O evento contou

com o envolvimento de sete

unidades de ensino, entre cre
ches e escolas, reunindo apro
ximadamente 425 crianças,
até sete anos.

Como a atividade estava

agendada para o mês de se

tembro, os estudantes come
çaram a trabalhar o tema ''A

literatura infantildesenvolven
do a criança" desde o início
do ano, efetuando diversas
atividades. ''A intenção é tra
balhar a interdisciplinaridade,
'abordando o lado social,
afetivo, motor. Trata-se de
um desenvolvimento inte

gral", explica a assistente pe

dagógiça Tércia Millnitz
Demathe. Ela enfatiza que as

creches foram engajadas nesse

. .

I.
Cesar J unkes

Crianças despertam o interesse pela eitura

projeto para acabar com

aquele esteriótipo de que ser
vem apenas para cuidar das

crianças enquanto os pais tra
balham. "São unidades de
ensino, que também desen
volvem atividades para o de
senvolvimento dos estudan

tes", explica.Tércia meneio
na a importância dessa ativi
dade para as crianças que não
sabem ler, relatando o quan�
to ficam motivados com a

leitura; folham os livros e con
tam histórias fluentemente.
''É incrível corpo o vocabu
lário deles torna-semais rico,
eles desenvolvem a escrita es-

pontânea e fazem da leitura

um hábito diário", diz.
Afirmando a constatação

de Tércia, a professora da la
série da EscolaMunicipal de
Ensino FundamentalFrancis
co Mees, Jiane ElisaWinter,
assegurou que os resultados'
são expressivos. "Com a lei

tura, as crianças viajam no

mundo da imaginação, bus
cando comparativos com a

realidade em que vivem, D
que excelente para o desen
volvimento delas. Agora; to
dos são freqüentadores assí

duos da biblioteca", salienta.
(FABIANE RIBAS)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IOBRAS: GERÊNCIA DE OBRAS RECEBE UM CAVALO MECÂNICO AlRAVÉS DE ECONOMIA DE GASTOS DO DEPARTAMENTO

Prefeitura
. . adquire . cavalo

para setor de obras/\.

mecaruco
•

]ARAGuA DO SUL - o

prefeito lrineu Pasold entre"
gou namanhã de ontem urn

cavalo mecânico

Caçambão - destinado a

execução de serviços da
Gerência de Obras da Pre

feituraMunicipal de ]aragúá
do Sul. O cavalo mecânico

pode transportar 25 m3 de

material; duas vezes e meia
a capacidade dos atuais, que
carregam até 10 m3. A ge
rência de obras até então.nâo

dispunha de um veículo
como este. O secretário de
desenvolvimentomunicipal,
HumbertoTravi, destaca que
a aquisição deste. veiculo
equivale a economia de

combustível, tempo e pneus.
Ainda segundo Travi, o ve-

.

ículo foi comprado graças
a horas de economia nos

caminhões terceirizados,

.

"Desde o segundo semes-'

César Junkes

Caminhão pode transportar até 25 m3 de material

tre do ano passado vínha
mos reestruturando a divi
são de operações e econo

mizando nos trabalhos
,,,,

terceirizados, o que possibi-
.

litou urna economia de R$
100 miL Levamos ao conhe
cimento do prefeito a pro-

posta para compra deste

veículo, ele concordou e le

vou para câmara que apro
vou a idéia", explica Travi.
Durante a entrega o prefei
to Irineu Pasold afirmou

que gostaria de poder cum�
prir a meta de entregar os

10 caminhões previstos no

início da administração,mas
diante da queda da arreca

dação municipal esse com

promisso não poderá ser

cumprido. "De qualquer'
forma estamos felizes com

a aquisição de um veículo

como este que não deixade
ser Uma meta até porque
viabiliza um trabalho que
tem que ser contínuo e é

necessário", destacou.
O cavalo mecânico ser

virá para transporte de ma

cadame. "Nossa frota é

reduzida para uma cidade
como ]araguá do Sul, mas

dispomos de caminhões

terceirizados. Porém com

a compra deste caminhão

poderemos trabalhar mais
rápido economizando nas

viagens de transporte de

material", finaliza Travi.

(CELlCE GIRARDI)

Abertas inscrições para concurso devitrines daSchützenfest
}ARAGuA DO SUL - A

coordenação da 15 o

Schützenfest já abriu as ins

cri�ões aos lojistas interessa
dos em participarem do
concurso de vitrines, que já
é urna tradição na cidade. O
presidente da Comissão
Central Organizadora,
Dieter]anssen, explica que o
objetivo do concurso e esti-

,mular o comércio de

]araguádo Sul e Região a

"entrar no clima" da Festa

dos Atiradores e 'com isto

alegrar e divertir o seu cli
ente. "Nossa intenção é

motivar os comerciantes

para que entrem no clima
da festa e, se possível,que
Usem roupas típicas duran
te o período em que durar
a festa"; sugeriu o presidente
da eco, Dieter ]anssen,
durante a reunião almoço
da CDL ( Câmara 'de Diri
gentes Lojistas), realizada na
quarta-feira desta semana-

De acordo com o que
diz o regulamento, é perrni-

tida a participação de todo
e qualquer estabelecimento
comercial. dotado de vitri

ne, independentemente de

tamanho, com sede em urn

dos cinco municípios que
integram a Associação dos
Clubes e Sociedades de Tiro
doVale do Itapocu. As vi
trines serão avaliadas a par
tir do seis a 12 de outubro,de
acordo com a disponibili-

. dade de tempo de cada urn
dos jurados.As vitrines de
verão ser decoradas seguin-

do temas relacionados à

Schützenfest, respeitando a

tradição germânica, as SOe

ciedades de atiradores, os ati
radores, a culinária típica e a

história da Schützenfest. Se
rão avaliados os critérios
criatividade, originalidade, arte •

e beleza na ornamentação.
,

A premiação dos vence
dores será realizada no dia

15 de outubro, no Pavilhão
A do Parque Municipal de
Eventos, às 22 horas, duran-

.

te a troca de bandas.

Faleceu às 10:00' horas de 25/9 o Senhor
Edmundo Correia com idade de 45 anos

. . ,

deixando enlutados filho, irmãos, madrasta e

demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 26/9 às 10:00 horas, saíndo
'o féretro da Capela'Mortuária da Vila Lenzi
seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 18:30 horas de 23/9 a Senhora
Luiza Delling com idade de Bõanos, deixando
enlutados 3 filhas, 4 filhos, genros, noras,
netos, bisnetos e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em 24/9 às 16:00
horas, saíndo o féretro da sua residência
seguindo para o Cemitério Ribeirão Gustavo.

Faleceu às 12:00 horas de 24/9 a Senhora
Gerta Nehring com idade de 68 anos, deixando
enlutados o esposo, 8 filhos, genros, noras,
netos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 25/9 às 15:30

horas, saíndo o féretro da Igreja Evangélica
Luterana do Centro seguindo para o Cemitério

Municipal de Guaramirim.

Faleceu às 8:30 horas de 23/9 a Senhora Elvira
Dalmann Meier com idade de 59 anos, deixando I

enlutados o esposo, 2 filhos, 1 filha, 1 genro,
2 noras, 7 netos, irmãos, cunhados, cunhadas
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi

I
realizado em 24/9 às 10:00 horas, saíndo o

féretro da sua residência seguindo para o

Cemitério Três Rios do Norte.

Faleceu às 17:45 'horas de 24/9 a Senhora
Erica Yumi Maul com idade de 33 anos,

deixando enlutados seus pais, o esposo, 3

irmãos, 1 irmã, cunhados, sobrinhos e demais.

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 25/9 às 16:00 horas, saíndo o féretro da

Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para
o Cemitério da Vila Lenzi.

fimDI§irllil!lltXffi1il
I

... Cf!iB;> .

nacionais e tmportados
Tete-vendas: (47) 372-2280 ou 9962-0346

E-mail: bia .l s@terra.com.br<
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Divulgação
�S dias 19 e 20 de setembro nove dos 33 membros do

�otogiro de Jaraguá do Sul estiveram visitando a Cidade
ilravilhosa onde assistiram o Campeonato Mundial
I! Motovelocidade, na pista de Jacarepaguá, no Rio

, I!Janeiro. E neste final 'de semana o Motogiro estará
izendo a doação de 100 cobertores para os Hospitais
�o José e Jaraguá, que são provenientes de recursos

U própria entidade
" ,

�OGOS EséoLÁRES DE SCHROEDER
, A Comissão Municipal de Esportes do Município

,romove no final do mês o JEMS (logos Escolares

Municipais de Schroeder) 2003. A solenidade de abertura

tlacompetição está agendada para acontecer no dia 30,
arartir das 8h30, no Ginásio de EsportesAlfredo Pasold.
Asmodalidades coletivas serão realizadas entre os dias

l�de setembro e 2 de outubro - basquete, handebol,
, voleibol e futsal. O tênis de mesa tem critérios diferentes,

sendo soment� individual, com número márimo de dez .:

ijunos por instituição de ensino e será no dia 7 de

novembro. Os jogos, destinados a estudantes com até

Ihnos, vão contar com a 'p�rticipação das quatro
escoladas da cidade (três estaduais e, uma municipal).

�UINTA RODADA DO VARZEANO

Acontece hoje a quinta rodada do campeonato municipal
tle futebol Varzeano em Guaramirim. Doze equipes
tlisputam o campeonato hoje, a partir 13h15. No

!rnizade, enfrentam-se Bela Vista x Serenata e Bt::iraRio/
�a!Player xCouve-Flor; no Beira Rio, jogam Lethuga's/
�u's Mat. Cons x Beko's e Agropecuária Friedmann x

ade; no Avaí disputam Cruzeiro xMisto, e no Seleto,
ro Branco entra 'em campo contra o Oligás.

o resultado parcial da chave D Beko's/Auto Gmirim
legue na frente com 'nove pontos, Oligás, Bela Vista,
�tro Branco, seguem empatados com 6 pontos.
�uga's e Serenata não pontuaram.
Na chave E Beira Rio/Real Player é o líder, com 9

JkJntos, Cruzeiro e Amizade estão em' segundo com 6
�ntos cada, Misto e Couve-flor seguem com 3 pontos
% e Agropecuária Friedmann não pontuou.

CORREIODOPOVO 11ESPORTE
esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

I BOCHA: QUARTA RODADA DA TERCEIRA ETAPA DO CAMPEONATO DE BOCHA MARCADA POR ZEB�AS

Trio de bocha pega fogo na

rodada da próxima terça-feira'! .' ,

Equipe da ARWEG foi a única a vencer a quarta rodada, saindo da lanterna
, ,

Com o empate em 1

a 1 de João Pessoa e

Miglas/Kienen, o pri-

meiro perde a oportuni-, Sipaca empatou com a

dade de se isolar na lide- Silencar/Frontal, na ter

rança, pois o Baependi/ ça-feira.

JARAGuA DO SULI Foi
realizada nos dias 23,24 e

25 deste mês no Parque
Aquático Krausemais uma
rodada da terceira etapa do

campeonato de bocha de

Jaraguá do Sul, que segue
em disputada acirrada.
Nesta que é a quarta roda
da de nove, poucas equi
pes conseguiram mudar a

classificação, com destaque
para a Arweg, única a ven

cer esta rodada, saindo da
, décima colocação, colo
cando a equipe adversária
na' lanterna. Um fato
desfavoreceu a equipe de

Arduino/Pradi que venceu
as duas partidas, mas um

dos atletas estava fazendo
uso de uma sandália para
a competição. (Segundo o

regulamento, para jogar, o
atleta deve fazer uso de

sapat() fechado e de sola

lisa). A equipe da Relojoa
ria Kuchembecker entrou
com protesto, que foi jul
gado no dia 25, com a par
ticipação de um integrante
de cada equipe, e absten

ção do Clube Baependi,
Foi decidido por 4 a 3 a

vitória da última partida à

Relojoaria Kuchenbecker

por wo

A quarta rodada ficou com
os seguintes resultados:

elassificação:
ontos

Baependil 1 x 1 Silencar/
Sipaca Frontal

Arduino/ 1 x 1 Relojoaria
AIJS ,

Pradi Kuchenbecker

7° Lu ar 3 ontos ARWEG 2x O Malhas Pradi

8° Lugar 3 pontos' AIJS 1 x 1 AABB
9° Lu ar AABB 3 ontos

10° Lugar Malhas Pradi 2 pontos João Pessoa 1 1 ·Miglasl
Kienen

Escolar de Mata-Soldado vai envolver 26 equipes
JARAGuA DO· SUL - O

Campeonato Escolar de

Mata-Soldado vai envol
ver 26 equipes, sendo 13
femininas e 13 masculinas,
totalizando 373 alunos ade

tas com idade até dez anos.
A diretora de Promoções
de Eventos da FME (Fun
daçãoMunicipal de Espor
tes), Cleide Mosca, infor
ma que o número de es-

colas participantes desta

etapa da competição au

mentou 100% em relação
ao registrado na edição do
último mês de julho.

Os jogos do Escolar de
Mata-Soldado serão dis

putados nos dias 2 e 3 de

outubro, no Ginásio de

Esportes Arthur Müller.
"Nesta etapa, faremos uma

pequena abertura da com-

petição com entrada das

escolas, execução do Hino
Nacional e juramentodos
atletas, como forma de
valorizar o evento e tam

bém para que as crianças
comecem a vivenciar as

várias emoções que o es

porte proporciona", sali
enta Cleide. A dirigente
lembra que o mata-solda
do é uma atividade pré-

desportiva muito utilizada
nas aulas de educação físi

ca para alunos que fre

qüen,tam até a 4" série do
ensino fundamental e aju
da a desenvolver habilida
des básicas da criança,
como a flexibilidade, por
exemplo, e ainda prepara
para a iniciação de diver
sas modalidades esporti
vas, como handebol, ba�-

Venh·Q
conhecer! ! !

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

acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICOMPETIÇÃO: INTENÇÃO É REUNIR OS ADEPTOS DESTA MODALIDADE ESPORTIVA E INTEGRA-LOS

",w

as mscriçoes para
torneio de tênis de campo

""',,!
Próximos jogos do' Brasileiro

I�
Classificação B'rasileiro

.�

Colocarão Time PG T V E D 27/09 Internacional x Santos
1° Cruzeiro 61 ",1 li{ 7 6
2 Santos 58 31 17 7 7

Flamengo x Atlético-PR,0 r�-;';hn "iI) ,1 11) i{ 7

4° São Paulo 55 31 15 10 6
São Paulo x Grêmio5° Internacional 50 31 14 6 11

6° Criciúma . 48 31 14 6 11
28/09 Fluminense x Atlético-MG'7 A ;]�t-;rn_Mn: AQ ,1 1 ? 1? 7

i{0 r"r;nth;Qno LII ,1 11 11 C)
QO ";:;n r�pt-�nn Li o; ,1 11 1? R Fortaleza x Guarani

8 Guarani 43 31 12 7 12 li<

11° Vit-r.r;� , A'J. ,1 12 7 12 Criciúma x Goiás
12 Fizueirense 42 31 11 9 11
13° Flàmenco 42 31 11 9 11 Juventude x Corinthians
14° Goiás 41 31 10 11 10
15° Paraná 39 31 11 6 14 Ponte Preta x Vasco
16° Vasco 39 31 10 9 12
17 Ponte Preta 37 31 ';) 11 11 Bahia x Figueirense18 Pavsandu 36 31 10 10 11
19° I Atlético-PR 36 31 10 6 15

Cruzeiro x VitóriaI?n BahIa ,o; '11 ';) H 14
21° Iuventude 32 31 7 8 16

Coritiba x Paysandu22° "Fluminense 31 31 8 7 16
23° Fortaleza 30 31 8 6 17

São Caetano x Paraná24.0 'Grêmio 25 ,1, I) 7 18

Reabertas
• •

o
,

]ARAGUÁ DO SUL - A

ATJ (Associação dos Te
nistas de Jaraguá do Sul)
iria promover o Torneio
ATJ jBaependi Amvale
Brasil de Tênis - terceira

etapa circuitoATJ -, neste
final .de semana, nas qua
dras do Clubê Atlético

Baependi. A diretoria da
entidade esportiva resolveu
transferir a data da realiza

ção do evento devido ao

mau tempo, alterando a

realização para os dias 2 a

5 de outubro, Com a mu

dança, as inscrições' foram
reabertas, podendo ser

efetuadas até o dia 30, pró
xima terça-feira. Ao fim
do pr.azo, também será

efetuado novo sorteia das
chaves.

Arquivo

Tenistas interessados podem inscrever-se até dia 30

,

A disputa vai reunir

aproximadamente 90 atle

tas adeptos desta modali
-dade esportiva vindos das
cidades da microrregião
do Vale do Itapocu. A in

tenção é estimular a práti
ca es�ortiva, fomentar e

difundir o tênis de campo,

além de oportunizar a

integração entre os tenistas.
Os participantes, entre 10

.

e 60 anos, estão competin
do em dez categorias.

Um dos organizadores
do evento, Fladernir

Gasparetto, destaca que o

número de pessoas que
procura o tênis de campo
tem aumentado gra
dativamente. "Podemos

perceber isso na categoria
iniciantes, que conta com

participação recorde de 20

tenistas", menciona;acres
centando que a procura
por esta modalidade proe
vém da divulgação e do
fato de as pessoas estarem
mais preocupadas em

manter um estilo de vida
ativo.

,Esta será a penúltima
etapa do circuito. A últi
ma está agendada para o

mês de novembro, quan
do serão conhecidos os

campeões e entregues os

troféus e medalhas para
os campe,ões. (FA6IANE
RIBAS)

CRICIÚMA ARRANCA PONTO DO VITÓRIA
O Criciúma arrancou um empate do Vitória por 1 a

1, na noite de quarta, no Barradão, em Salvador, pela
32a rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, a equipe catarinense foi aos 49

pontos e perdeu a chance de ultrapassar o

Internacional (50), que perde� do Atlético-PRtambém
nesta quarta.
Paulo Baier marcou para o Criciúma. E Zé Roberto
fez para o Rubro-Negro, que chegou aos 44,

A nota negativa do jogo ficou por conta do atacante

Tico. Após se desentender com Dejair, seu

companheiro .de time, no intervalo, ele atirou no chão
o microfone do repórter Sérgio Pinheiro, da TV Bahia,
e por pouco não agrediu o jornalista. Tico ficou

irritado pelo fato da emissora ter gravadoa discussão
dele com Dejair.

A WEG AGRADECE DE
CORAÇÃO A TODAS AS PESSOAS QUE
CONTRIBUíRAM PARA O SUCESSO DO
PROJETO CORAÇÃO VOLUNTÁRIO

E DA AÇÃO COMUNITÁRIA.
VALEU GENTEI!!

o que é Ser Voluntário?

Segundo a definição das Nações Unidas, "o

voluntário é o jovem ou adulto que, devido ao seu

interesse pessoal e espírito civico , dedica parte do

seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas

formas de atividade, organizadas ou não, de bem

estar social, ou outros campos ...
"

Assim, o voluntário realiza seu trabalho gerado pelo
impulso solidário, atendendo tanto às necessidades

do próximo quanto as suas próprias motivações

pessoais.

O trabalho realizado pelas entidades assistenciais de

Jaraguá do Sul merece o reconhecimento de toda a

nossa sociedade. As pessoas envolvidas com o

voluntariado em nossa cidade são seres humanoS

especiais, dedicados e comprometidos, cada um à

sua maneira, com uma causa belíssima: ajudar quem·

precisa - doando seu tempo e seu talento, sem

remuneração, em benefício da comunidade.

A WEG espera que o projeto Coração Voluntário

possa contribuir. com o crescimento do voluntariado
em Jaraguá do Sul.

D

Parabéns a todos vocês I .

Voluntário
7oáo mundo tem. Só[aüa começar a agír.
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