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João Pessoa está

em lOna Bocha

Cesar Junkes

o presidente estadual do Sebrae,
José Alaor Bernardes, participou
do lançamento do projeto "Jovens

Empreendedores", ocorrido na

quarta-feira, em solenidade
realizado no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul. Página 4

Cesar.dunkes

Devido a contenção de despesas o município de Schroeder realiza eventos esportivos e um baile
na noite de hoje para comemorar os 39 anos de emancipação político-administrativa. Página 5 A equipe do João Pessoa está

na frente no campeonato de bocha

municipal, após árdua vitória sobre
a equipe da Aljs (Associação das

Imobiliárias de Jãraguá do Sul).
PÁGINA 11

Deputados do PT explicam as

regras da Reforma Tributária
Aprovado três novos

cursos na Fameg para
primeirosemestrede2CD4

PÁGINA 8

Alunos realizaram

mostra de trabalhos

científico culturais
PÁGINA 8'

Tem história de vida! Tem receitas!
Tem Super Mulher: Tem modal
Tem psicologia! Tem muitas dicas'
Tem informações bem humoradas!
Tem gente que entende você!
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) Como, seu filho faz para
conseguir o que quer?

RITA DE CACIA R. S. DE QUADRA - Professora Centro
Educacional Dente de Leite

O negociador- Antes de mais nada, ele apela para a razão. Com um

jeitinho que não é necessariamente dengoso, clama pelo bom senso. Tipo
assim: ''Vocês podem deixar que eu veja o filme, porque é divertido.não
tem violência".

Uma criança, que sabe negociar é na verdade, .construtiva e ativa.
,

: Normalmente, isso reflete a forma como ela é educada, acostumada ao
,

diál?g� racional,��o"positivo, sem autoritarismonem 'regime ditatorial.
A criança que tenta"apeIar ,para o bom senso, argumentando muito, sabe
que tudo que diz é,ouvido, pensado e elaborado. Com isso, ela acredita na
sua própria capacidade de se fazer escutar pelos adultos e encontra neles
ressonância para os seus argumentos.

Quando o seu filhó agir desta forma, não' se importe tanto com o
;

�;�C? de estar.voltando ,a1:rás"Negocie você também. yoltar atrás é, na
, maioria dos casos, uma virtude que poucas peSS0as têm. Afinal, a criança
precisa saber que convive com seres humanos, e não com máquinas
programadas que só executam um determinado tipo de comando.Use
do bom senso, quando realmente não for saudável ou correto para sua

,

criança, não negocie.
.

, ...,. ",}

Dengoso, ele convence�om beijos-v-A crian;;de�te ri�nem perd�"
tempo em tentar enconttar argumentos convincentes� resolver o s�u
problema. Ela apeia logo para os beijos, os carinhos, o beicinho, Quando
diz alguma coisa, é num tom bem suave e queixOSO;i''Ah, papaizinho,
deixa eu ficar acordado mais um pouquinho" . Não existe .aí nem um

argumento com base sólida, nenhum aràcinalidade, nada: Só o que
predomina é a certeza de conseguir tudo o quer através de uma arma

bem subjetiva: os carinhos
Uma característica típicadeste tipo de criança é que as filhas geralmente

escolhem os pais como vítimas, e os filhos, as mães. Um dos dois é

acariciado, enquanto o outro é ignorado como se não estivesse presente.
Em geral, o que acaba acontecendo nessa hora é que aquele que se sente

desprezado passa a criticar o outro, objeto das caricias. E vem as queixas
tipo: ''Você sempre se deixa enredar". Inevitavelmente, o prestigiado vai
tomar a defesa de seu filho querido. Começa a briga, que o filho assiste de

camarote, enquanto - é lógico - já segue boa parte do filme que queria.
Equando finalmente, apazé restabelecida,ninguémestámais comvontade
de reiniciar a discussão:Resultado: o espertinho ficavendo televisão.

Com raiva, ele explode ou silencia - Muitas 'Vezes os pais chegam a

ter medo de contrariar o pequeno raivoso da família, Num caso como

do filme na televisão, se elequerassistir eos paisnão deixam, provavelmente
terá irúcio, aí, uma verdadeira crise nervosa. Ele chora.batecom os pés no
chão, grita, tenta arrancar os cabelos, enquanto os pais vão ficando lividos,
passam do "não faça isso meu filho", à explosão também. O caos é
instalado,

Pode ser, também, que o genioso fique absolutamente'qJi,eto, calado,
feito uma estátua, como se não tivesse ouvido as ordens dos pais. Quando,
finalmente, eles berram que está na hora de ir para a cama e o pequeno
sente que não há como se livrar disso ele se retira parao quarto, Só que, ao
passarpor uma escrivaninha ou qualquer outro móvel, dá uma arranhada
nele com qualquer coisa que tenha nas triios. Ou um pontapé na porta
recém pintada. Esta é uma forma de controlar os pais nurri regime de

terror, com ving;mças.
.

,

Os adultos; pqr: sua vez, para evitar uma verdadeira devastação em

casa, preferem denm-Io fazer o que quer. Quando já não agüentam mais,
partem para a agressão, sem encontrar outra saída menos irracional do

que esta.No casode crianças assim, quevão levandoospais com represarias
ou, simplesmente, ignoiando-os, convém procurar os adultos da escoIa
ou um psicólogo,�que osMS e filhos reaprendam a lidar uns com os

Outros de maneira fuais saudávJ,. ,

:,.

Artigos para Carta do' Leitor'dév&n ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246 Centro
ou pejo e-mail: n:�acao@joÍi1alcorreiodopovo.com..br. As cartas dev� conter o endereço ou telefon� par; contato:
O jornal, se� o dj� 'de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Revoluçâo na Educação
Esta semana, o Sebrae de,

Santa Cát�rina lançou progra
, ma que deve revolucionar o
comportamento do� estudan
tes do ensino médio. Trata-se

do projeto Jovens Empreen
dedores, que, já está,em, funci
onamento em algumas regiões

,

do Estado, Aqui emJaraguá do
Sul o projeto foi' lançado ofi
cialmente na noite de quarta

fei�a, em solenidade bastante

prestigiada no Centro Empre-
sarial de Jaraguá do Sul. implantação desse projeto, o treinamento de professores
A intenção do Sebrae e do que se espera é que. os estu- habilitados para a função. Ali-

governo do Estado de Santa dantes de ensinomédio corrie- ás, o principal articulador do
Catarina, através das gerências cem a pensar mais cedo sobre projeto será o professor, que
de Educação e das Secretarias as escolhas e opções profissi- fica encarregado de repassar os
deDesenvolvimento Regionais onais, conhecimentos adquiridos.
é a de tentar incutir no espirita O Sebrae existe há 30 anos O que a sociedade espera,
do estudante do ensino médio e pela primeira vez em sua his- de um modo geral, é que esse

das escolas estaduais é que ele tória oferece um projeto para projeto seja implantado de for-

pode, e deve, preparar-se para
estudantes. Até agora o Sebrae ma a dar resultados práticos e

ser urn empreendedor. sempre atuou junto aos em- passiveis de serem dimen-

A grande questão desse preendedores já formados e. sionados. Afinal de contas, o

projeto é levar o aluno de es- pela primeira vez investe na
que os jovens estudantes de

formação de tm,'p:n:endedores.· escolas pu'blicas realmente .�cota pública a buscar algomais J

segUro para. o seu futuropro- '.
Os tempos mudaram e diante, precisam é de apoio para da

fissional. Ao que parece, o.
da dificuldade de colocação:

.

'rem continuidade aos' seus so
Sebrae está preocupado com da mão deobradisponível em ," nhos e aspirações profissionais
o excesso de mão de obra sem postos' de trabalho; a solúção • -de forma coerente sem falsas

que haja ofertas de empregos
foia a';�entar ensinar os.estu-'·. ilusões e com segurança e con

para a demanda. Através da dantes a pensarem ein ,seu 'fú:::-: fiança no futuro.

'.,Agrande
questão desse

projeto é levar o
aluno de escola

pública a buscar
. algo.maisseguro
para o seufuturo
profissional _j

turo como empreendedores,
isto é, donos de seu próprio
negócio.

Para a implantação de todo

o projeto o Sebrae dispõe de

urna verba no valor de R$ 2,6
milhões, dinheiro que será usa

do até dezembro deste ano. A

meta do Sebrae é contar com

a adesão de 290 escolas esta- �
duais de ensino médio, num
total de 23.200 estudantes que,
até o final do ano, receberão
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IDEFESA: DEPUTADOS DO PT SÃO CONVIDADOS A FALAR SOBRE AS REGRAS DA REFORMA TRIBUTARIA

o juiz federal André Luís Medeiros Jung participou,
a convite dos vereadores, da sessão ordinária realizada
na quinta-feira desta semana. Ele destacou as atividades
desenvolvidas pela Justiça Federal instalada no

município desde março de 2001. "Estou honrado
com o convite e me sinto na obrigação de vir aqui
prestar contas dos serviços realizados pela Justiça
Federal aos representantes da comunidade", afirmou
o juiz. Àtualmente, segundo ele, aJustiça Federal conta
com duas Varas e quatro juízes. A primeira Vara tem

12 servidores e quatro estagiários remunerados que
trabalham quatro horas por dia. Os estagiários são

estudantes do Curso de Direito da Unerj. A segunda
Vara tem 11 servidores e quatro estagiários. De acordo
com o juiz, desde a instalação da Justiça Federal no

município, a primeira Vara já viabilizou o pagamento
de mais de R$ 4,5 milhões e a segunda Vara, que cuida
dos processos relativos a benefícios previdenciários,
invalidez, auxílio doença, pensão causa morte,
viabilizou o pagamento de R$ 2,4 milhões, valores
pagos desde o início do ano até o mês de setembro.

ENTRE ASPAS _

"Tenho coisas mais importantes para fazer
do que responder as provocações da
oposição". A afi rmação é do deputado estadual
Dionei Walter da Silva ao referir-se as críticas
do presidente da Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, Carione Pavanello.

Reforma Tributária é motivo
de reunião especial na Aciag

GUARAMIRIM

"Quem diz que o PT está

fazendo o contrário do

que prometeu durante a

campanha eleitoral não leu

o programa do partido".
A afirmação é do depu
tado federal do PT,
Carlito Merss durante en

contro realizado ontem na

Aciag ( Associação Co

mercial, Industrial e Agrí
cola de Guaramirim). O
deputado federal e o de

putado estadual Dioriei

Walter da Silva, também
do PT, foram convidados

pela diretoria da Aciag
para falarem aos empre
sários sobre a Reforma

Tributária, aprovada re

centemente mas que ain

da depende do parecer fi

nal do Senado. Estavam

�;S'I
'l:f

8 ANOS EM SOLUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAI'S

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INQUSTRIAIS

MONTAGENS DE
PAINÉIS ELÉTRlCOS

-SOWÇÕES PARA
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Téclla 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'.'

Carlito Merss defendeu a Reforma Tributária
Cesar Junkes

presentes ao encontro

empresários de Gua

ramirim e também o pre
sidente da Acijs (Associ
ação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul)
Paulo Mattos, que questi
onou o grande número

de impostos e a impossi
bilidade de mudanças
mais profundas no pro
jeto aprovado e que ago
ra depende do parecer
final do Senado.

"Chamamos os depu
tados para que expliquem
o funcionamento e as no

vas regras da Reforma Tri

butária, Eu particularmente
ainda não tenho uma opi
nião formada sobre.o as

sunto e só poderei falar al
guma coisa depois das ex

plicações", argumentou o

presidente da Aciag, Má
rio Glasenap.

O deputado federal

Carlito Merss deixou ela-

ro que o projeto da Refor

ma Tributária era uma ne

cessidade e que não é ex

clusividade do PT, mas fru
to de um consenso entre

27 governadores. ''A Re

forma Tributária e da Pre

vidência são consideradas
fundamentais para este

ano. Sabemos que ano que
vem, por ser ano eleitoral,
tudo fica mais difícil", ar

gumentou Carlito. Segun
do ele, a questão é que a

Reforma mexe com estru

turas arcaicas. "O governa
dor quer arrecadar e os

empresários não querem

pagar", frisou o deputado
petista.

Entre as vantagens
apontadas pelo deputado
na Reforma Tributária,
Carlito cita a racionaliza

ção do sistema, a redução
da tributação sobre bens

de consumo popular e 6
aumento do número de

contribuintes. Sobre o

CPMF, Carlito frisou que.
"é um mal necessário", já
que com esse imposto o

governo vai arrecadar R$
22 bilhões. Outra vanta

gem apontada pelo depu
tado é o fim da guerra fis
cal entre os estados bra
sileiros.

PTpromove reunião paradefinir candidatos
]ARAGUÁ DO SUL - O

PT promove hoje, na Câ

mara de Vereadores, reu
nião ampliada a partir das
9 horas. O encontro, de
nominado de Dia da

Mobilização Nacional,
acontece em todos os

diretórios do PT no Brasil

e tem por objetivo definir

o calendário eleitoral para
o próximo ano e buscar a
união do PT em torno do

governo Lula. De acordo
com o presidente do
diretório do PT de Jaráguá
do Sul, professor Luiz
César Schorner a reunião
é aberta a todos os filiados.'

Ainda de acordo com

o presidente do diretório
,

na oportunidade será for

mado o Grupo de Traba

lho Eleitoral, que vai co

ordenar as ações e estraté

gias do PT a partir dessa
data e até outubro do pró
ximo ano.

Além da formação do

Grupo de Trabalho Elei

toral também serão discu

tidas politicas de alianças e

definidas as candidaturas
ao Legislativo e ao Execu
tivo. O deputado estadual

Dionei Walter da Silva é�
provável candidato para '\
disputar a Prefeitura, ano
que vem.

A mesma discussão

acontece nos diretórios do

P� da microrregião. Em
Schroeder o encontro

acontece a partir das 17

horas, na Escola Luís

Delfino. O presidente do

PT de Schroeder, João
Reis Filho deve ser o nome

de consenso para disputar
a Prefeitura. (MARIA HELENA
DE MORAES)

.ftmªiOc�"<Jd.e,dc(y
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I INICIATIVA: SEBRAE LANÇA PROJETO QUE VISA FAVORECER OS ESTUDÁNTES DO ENSINO MÉDIO

4 CORREIODOPOVO

"Jovens Empreendedores"
lançado em .laraguá do Sul

�

e

]ARAGuA DO SUL - A

partir de hoje as escolas es

taduais de ensino médio São

Pedro, de Guaramirim, e

Roland Dornbusch, de

Jaraguá do Sul, começam a

colocar em prática o proje
to "Jovens Empreendedo
res", lançado oficialmente na
região na-quarta-feira última.
O projeto é do Sebrae e tem

a apoio do govemo do "Es

tado, através das gerências
,de Educação das Secretari

as de Desenvolvimento Re

gionais. A intenção é ofere- '

cer vivências práticas e teóri

cas sobre a competitividade
de um negócio com o obje
tivo de levar o estudante do
ensino médio a pensar em
seu futuro profissional como
dono de seu negócio, não
apenas como mão-de-obra

qualificada.
A dir�toria de ensino da

Gerei (Gerência de Educa

ção e Inovação da 24° Se
cretaria de Desenvolvimen
to Regional), Maria Lúcia da
SilvaRichard explica que aqui
na região participam do pro
jeto 22 escolas de ensino
médio. Amaioria inicia a im

plantação do projeto no dia
11 destemês. O treinamento
dos 20 professores que vão

Vicky Ba-tel

José Alaor Bernardes, presidente estadual do Sebrae, apresentou o projeto

ministrar o curso encerrou

ontem e, a partir do dia 11,
todas as turmas estarão ten

do aulas, que vão acontecer

sempre aos sábados. "São 20
turmas com 40 alunos, o que
dá um total de 800 estudan

tes", reforça Maria Lúcia.

Segundo ela, aqui na região
foi priorizado o aluno que
está na sexta e última fase.
Como o projeto é executa

do fora do horário normal
de aula porque é extra

curricular, os estudantes são

convidados a fazer o curso,

que terá 96 horas de aula, em
três módulos.

De acordo com o inte

grante do setor de Educa

ção do Sebrae, Paulo Teixeira
Pereira, o objetivo é fazer

com que o aluno do,ensino
médio veja e pense diferente
no que se refere ao seu futu

ro profissional. "Queremos
plantar a semente do empre
ende-dorismo entre os es

tudantes justamente na fase

da vida em que as escolhas e

definições profissionais são

difíceis e representam uma

das maiores ang\Ístias do

adolescente, que termina o

ensino médio multas vezes

sem saber o que fazer da sua

vidaprofissional", argumenta
Pereira.

O presidente estadual do
Sebrae, José Alaor

Bernardes informa ainda

que os recursos para o pro
jeto são na ordem de R$ 2,6
milhões. Segundo ele, ameta
é envolver 290 escolas esta

duais de ensino médio em

toda Santa Catarina, 800 alu
nos por gerência regional de
Educação e um total de

23.200 estudantes. Para aten

der toda essa demanda, 580

professores receberam rrei
namento. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Brasil Telecom lança portal do Agente Autorizado
]ARAGuA DO SUL - A

Brasil Telecom acaba de lan

çar um canal de comunica

ção exclusivo, mais rápido
e direto com as cerca de
300 empresas credenciadas

para vender seu portfólio
de produtos e serviços. É
o Portal do Agente Autori
zado, desenvolvido para os

agentes autorizados que
atendem ao segmento de

pequenas e médias empre
sas. Com o novo sistema, a'
comunicação que era feita

por e-mail, fax e telefone

para'a ser on-line.
Através do Portal, os

agentes autorizados enviam
os pedidos e podem acom

panhar seus status desde a

abertura da ordem de ser-

viço até li instalação,O siste
ma também permite con

sultar informações sobre o

cliente, fazer pesquisas diver
sas - por produto vendido,
por período, por status -,

emitir relatórios e enviar
dúvidas e sugestões, 24 ho
ras por dia. Para usar o sis

tema, os agentes só precisam
.

entrar num site da internet e,
com sua senha, ter acesso a

todas as facilidades disponí
veis,

"Todo o processo que
era feito via e-mail, fax e te

lefone agora é on-line", ex
pl�ca Edison Fava Bueno,
dletor comercial do mer

cado consumidor. Segundo
.

ele, "com essa iniciativa, ga
nhamos agilidade nas ven-

das e fortalecemos o relaci

onamento com as empre-"
sas parceiras".

A implementação do
Portal teve início na filial
Paraná em fevereiro deste
ano e foi concluída no mês
de agosto e em todas as fi
liais da Brasil Telecom. Cer
ca de 500 usuários, incluin
do Agentes Autorizados e

equipe interna da Brasil

Telecom, já estão acessando
o sistema e mais de 10 mil

pedidos foram feitos pelo
novo canal nos últimos cin
co meses.

Esse émais um passo da
Brasil Telecom para estrei
tar o relacionamento com as

empresas cre-denciadas. No
mês de julho, a operadora

lançou uma campanha para
incentivar as vendas entre

seus age1]tes autorizados e

está premiando os agentes
que mais venderem produ
tos e serviços da Brasil
Telecom e, cada uma das
suas filiais: Rio Grande do

Sul, Santa Catarina, Paraná,
Mato Grosso do Sul, Dis
trito Federal, Goiás,
Tocantins,Acre e Rondônia.

REFORMA TRIBUTÁRIA
PORGUILHERMEMARQUES FOGAÇA

Terminada a votação da Proposta de Emenda Constitucional que
altera o Sistema Tributário Nacional na Câmara dos Deputados na

,

semana passada, teve início a nova etapa da tramitação da Reforma

Tributária, com o envio do texto para votação no Senado Federal.

Após o recebimento da PEC-no Senado Federal, e a designação do

Relator, começam os Senadores a discutir o texto da Reforma

Tributária, já prevendo a possibilidade de o texto ser "fatiado".

Depois da longa e barulhenta discussão acerca de tantos assuntos na
Câmara dos Deputados, o caminho da Reforma Tributária indica no
sentido de se buscar a aprovação dos pontos que, desde o início, são,
os de interesse do governo, e sobre os quais já existe algum corisenso,
ficando as demais mudanças para as calendas gregas. Ainda estão
sendo anunciadas reivindicações de concessões por parte do governo
federal, para que haja apoio dos governadores estaduais às propostas
do Planalto. A disputa de interesses em que os Estados buscam
conceder novos benefícios fiscais enquanto podem (os derradeiros,
caso seja aprovada amodificação do ICMS), reacendeu as chamas da '�'
"guerra fiscal", atribulando a situação. Anuncia-se que o Senado
Federal estámodificando profundamente o texto da PEC já aprovado
na Câmara dos Deputados, negociando com o governo a nova

proposta. Além da prorrogação da CPMF e da DRU, são pontos
marcantes na proposta discutida agora no Senado a unificação do

ICMS, com tintas diferentes das que foram dadas na Câmara dos

Deputados, bem como a não repartição (ao contrário do que havia
sido aprovado) da arrecadação da CIDE com Estados e Municípios.
.Com o escopo de continuar fomentando a discussão acerca das

mudanças trazidas pela Reforma Tributária, são traçadas breves

considerações sobre a CPMP.
-

A chamada Contribuição Provisória sobre Movimentações
Financeiras - CPMF, como se sabe, é um tributo que incide, regra
geral, sobre todas as movimen tações ou transmissões de valores e de
créditos e direitos de natureza financeira. Inicialmente, em 1993,
fora instituída sob o rótulo de IPMF, como imposto (tributo é

gênero, que costuma ser dividido em espéciés: imposto, taxa,

contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuição
social). Como o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a

inconstitucionalidade do IPMF, o legislador instituiu novamente o

mesmo tributo sob nova roupagem, chamado então de CPMP. Com

efeito, segundo o texto da Constituição Federal, a CPMF é uma

contribuição provisória. Contudo, desde que foi criada, tem sofrido
constantes reedições e prorrogações, sempre para atender à sede
arrecadatória do Fisco. A spa última versão teria como prazo final o j
dia 17/06/2002; contudo, uma emenda constirucional instituiu
novamente este tributo, determinando sua vigência até 31/12/2004,
prevendo a alíquota de,0,38% para 2002 e 2003, e uma: redução da

alíquota para 0,08% para 2004. Este é o arual panorama da CPME

Porém, a sua prorrogação tem sido anunciada como primordial para
o atual governo, em virrude, especialmente, de dois aspectos: (i)
arrecada, um valor substancial, que o atual governo não pretende
dispensar, e (ii) constitui-se em importante ferramenta para a

fiscalização, eis que possibilita o chamado "cruzamento de dados",
através do qual o FisCQ encontra contribuintes que não pagam imposto
de renda, mas têm movimentação financeira incompatível com a

renda declarada. Em face disto, o projeto de Reforma Tributária

pretende a prorrogação da vigência da CPMF até 2007, mantendo a

atual alíquota de 0,38%. Este tributo já foi objeto de diversas
contendas judiciais, especialmente por vincular a sua receita, fato
não compatível com sua natureza jurídica, bem' como em virtude
das várias prorrogações de sua vigência, que afrontaram princípios
constitucionais. Não obstante isto, a prorrogação da vigência da
CPMF tem sido anunciada como ponto fundamental da Reforma

Tributária, ainda que para isto as modificações do sistema tributário

sejam aprovadas em partes. Acompanhemos as novidades que o

Senado Federal deverá anunciar na próxima semana.
.

GUILHERME MARQUES FOGAÇA
Advogado especialista em Direito Tributário

Compra
2.8860

2.9000

IZlt�
Malhas

.

Tudo em cama,
mesa e banho
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_ FESTA
A EscolaJoão Romário Moreira realizará amanhã, dia
5, festa em comemoração ao seus cem anos de

fundação. O evento iniciará às 10 horas no próprio
colégio com almoço, apresentação da dupla Magali e
Vandeli, da banda Só Virtude e do grupo folclórico

Grünes Tall.

ACIJs/APEVI
O t Torneio da Integração dos Núcleos Setoriais

realizada pela Acijs/Apevi que reuniu

aproximadamente 200 pessoas foi avaliada como

positiva. No dia 6, acontecerá às 18 horas, a entrega
de medalhas e troféus aos melhores colocados e aos

destaques da competição. Para encerrar as atividades

do ano, os 19 núcleos setoriais programaram um jantar
dançante, para o dia 22 de novembro, na SERMarísol
com a participação dos nucleados, familiares e amigos.

CORRETORES
O Núcleo de Corretores de Seguros da Acijs promove
a palestra ''A felicidade como diferencial competitivo"
com o professor José Emílio Menegatti. O evento

acontece dia 8 de outubro, quarta-feira, no auditório
do CEJAS a partir das 20 horas. Ingressos a R$ 5,00
para associados e R$ 8,00 não associados. Informações
e inscrições com Rejane no 275-7015.

Fotógrafo
REINOlDO BOITA

Festas, casamentos,
batizados'

Tel: 9975-9925

pessoas por empresa.
Inicia às 13 horas.

Informações com Odir

pelo fone 275-7012.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
IANIVERSÁRIO: COM UMA PROGRAMAÇÃO MODESTA SCHROEDER COMEMORA 39 ANOS DE EMANCIPAÇÃO

Fim de semana de atividades
nos 39 anos de Schroeder

SCHROEDER - o Mu

nicípio de Schroeder está
com uma programação de
aniversário tímida com a

comunidade. O fim de se

mana está sendo marcado

por competições esportivas,
dentre elas o passeio ciclístico
que aconteceu na tarde de

ontem: Hoje a partir das 14
horas haverá a terceira eta

pa do campeonato cata

rinense de canoagem, no

Bracinho. Às 15 horas iaici
am os treinos de motove

locidade próximo da pista
municipal, numa coordena
ção da Federação Catari
nense de Motovelocidade,
Às 22 horas inicia o baile
com o grupo musical Free

Band, no ginásio de espor
tes Alfredo Pasold e às 23

horas show com Junio e

Julio também no ginásio de

esportes. Amanhã acontece

a partir das 9 horas as com

petições oficiais de mo

tovelocidade nas categorias

Cesar Junkes

Passeio Ciclístico fez parte do aniversário de Schroeder

50 cc, 125 cc, 180 cc, força
livre nacional e força livre

especial. E a partir das 9h30
acontece a etapa final, com
slalon, do campeonato
catarinense de canoagem.

De acordo com secre

tário de Educação, Cultu
ra, Turismo, Esporte e

Lazer, Harildo Konell, em
função de contenção de

gastos não foi realizado o

'desfJle comemorativo e a

programaçã'o está sendo

bem modesta. "Queremos
para o próximo ano, quan
do o município completar
40 anos fazer uma progra
mação ampla com festival

de dança, feira agro-pecu
ária, entre outras ativida

des", destaca. O prefeito
OsvaldoJurck esclarece que
por falta de recursos este

ano não acontecerá tam

bém a tradicional Schroe
derfest.

Schroeder é colonizado

por alemães e italianos, e

mantém características euro

péias, com jardins floridos
e predominância de católi
cos e evangélicos. Com uma

população de mais de 10
mil habitantes tem economia

predominante na agricultu
ra, principalmente o cultivo
da banana. Além da agricul
tura o município conta com
214 empresas prestadoras
de serviços, 170 indústrias e

135 estabelecimentos co

merciais.
Com uma localização

privilegiada, Schroeder quer
atrair turistas de toda região

, para seus pontos turísticos.
''Para tanto estamos elabo

rando um roteiro turístico

para colocar omunicípio no
rol das visitações para quem
procura passeios ecológicos,
com trilhas, cachoeiras,mor
ros que tem sido cada vez

mais procurado por adep
tos do turismo ecológico",
finaliza Konell. (CG)

BR 280 é luta inglória na opinião do Presidente' Cejas
JARAGuA DO SUL - O

presidente do Centro Em

presarial de Jaraguá do Sul

(Cejas), Paulo Luiz da Silva

, Mattos, disse esta semana

que a melhoria das condi

çõesdaBR-280 deve ser um
motivo de esforço perma
nente não só do setor pro
dutivo, mas de toda a socie

dade: Ao ocupar a palavra
livre, ao final da reunião con
junta daAcijs/Apevi,Mattos
reconheceu que tomar a ro

dovia transitávelvem se tor

nando uma luta inglória. ''As

TREINAMENTO
O Núcleo de Comércio Exterior da Acijs realiza no

dia 6, segunda-feira, um treinamento sobre certificado
de origem no âmbito do Mercosul e Aladi. O

treinamento acontece no Centro Empresarial e será

conduzido pela: Fiesc, sendo de relevância a todas as

empresas que atuam com

o comércio internacional.

O evento é gratuito para
associados Acijs e Apevi.
Vagas limitadas a três

��.áá bom clima de,
lJn tudo.

para verfantasias.
elho, cinza e

(�
í

I
I'

ma,o seu

vai deixá-lo nas

- ,L)

sue ria ida
feli Su sso

dOI Cc Az
-

esenvolva a

de e seja mais
total na vida a

ui, verde e

Câncer - Use e abuse a

, sua intuição no setor

dois, estará
Cor: Branco,

or: Creme, vinho
e bra
Virgem-A vontade de ser

,

prevalecer nesse
ve na área
r: Marrom, azul

vias diplomáticas parecem
não adiantar, estamos esgo
tando todos os nossos es

forços no sentido de sensi

bilizar as autoridades para
essa grave questão. Parece _

que a situação não preocu
pa porque essas pessoas não
se utilizam da rodovia", co
mentou Paulo Mattos, para
pedir que todos os segmen
tos caminhem juntos no sen
tido de se continuar pressi
onando pela recuperação da
via. "Essa é uma obra que

_ definitivamente não pode fi-

s , siga os seus

rI"�ªi·QS�yC;9r.. Pink, preto e

���r!f�%\""""
Escorpião - Tente mudar o

da sua casa. Um

s

car a mercê de vontades

políticas. Não se trata ape
nas de reivindicar a conser

vação da estrada porque ela

tem sido local de acidentes,
muitos com vítimas fatais a

cada dia, mas também por-
_ que ela é o nosso caminho
de escoamento da produ
ção, contribuindo economi
camente e no desenvolvi
mento social".

Lembrando as promes
sas feitas na própria sede do

Cejas, ou em outros locais,
Paulo Mattos lamentou que

o Denit recentemente assu

miu compromisso de dar

seqüência aos estudos visan
do a elaboração de projeto
para a completa recupera
ção da via, mas até agora
nada aconteceu. Ao defen
der amobilização em níveis
mais enérgicos, o dirigente
não descarta sequer a possi
bilidade de uma reunião con

junta entre as associações
comerciais e as entidades

representativas da região ten
do como local a ,própria
BR-280.

r: Preto, beqe e

spertar a sua

mor, muito

e o. Cor: Branco,
azul e rosa.

PeDes-No plano afetivo, há
ndência a

seus sonhos.
arrom e
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IESPETÁCULO: GRUPO' DE TEATRO DA SCAR REALIZA HOJE APRESENTAÇÃO ÚNICA

6CORREIODOPOVO

Teatro
a peça

da Scar apresenta
Maria Cata-Vento

]ARAGuA DO SUL - o

grupo de teatro de Alunos
Veteranos da Sociedade
Cultura Artfstica, apresenta
a comédia Maria Cata-Ven

to neste Sábado, dia 04 de

outubro, às 16 horas em

única apresentação aberta

ao público, já que a peça
integra o projeto "a escola

vai ao teatro" na Semana da

Criança, onde fará 12 apre
sentações fechadas para es

colas agendadas.
A professora e diretora

Sandra Baron, explica que Maria Cata-vento em apresentação única a Scar
Maria Cata-Vento é a his-
tória de uma menina que
resolve passear na cacunda
do vento para conhecer

melhor o Brasil, mas todos
pensam que ela foi rapta
da. Uma verdadeira confu-

Divulgação

são é armada ainda mais

porque o vento, a pedido
de Maria, provoca algumas
desordens e atrapalha tudo.

Nesta adaptação, os fi
gurinos, o cenário, o elenco

e a concepção são inteira

mente novos. O cenário é

simbólico. O tema central

do espetáculo é a liberda

de; a peça é muito diverti

da e os personagens, 17 ao

todo, são engraçados. Os
ingressos para assistir a úni
ca apresentação de Maria

Cata-Vento podem ser ad

quiridos na secretaria 'da

Scar ao preço de R$ 6,00.

Computadores são entregues para SDR e escolas de JS
]ARAGUA DO SUL -

Duas escolas estaduais, o
Centro de Educação de

Jovens e Adultos (CEJA)'
e a área administrativa da
GEREI - Gerência de

Educação - da Secretaria
de Estado de Desenvolvi
m�nto Regional, pólo
Jaraguá do Sul, receberam
esta semana 32 computa
dores novos, num investi

�ento aproximado de R$
128 mil. Foram entregues
'12 máquinas para a Escola
de Educação Básica Lilia

Ayroso para o desenvolvi
mento do Projeto
AMBIAL, 11 máquinas
foram para a Escola de

Educação Básica Valdete
Piazera Zindars para a uti

lização no projeto de Es
cola Integral, quatro má

quinas foram para o CEJA
e cinco computadores fi-

Cesar Junkes

Escola recebem computadores novos para auxiliar nos estudos e trabalhos

caram na Diretoria de Ad

ministração e Controle da
GEREI.

Estes equipamentos são
, dotados de processadores
pentium 4, monitor de 17

polegadas e gravador de

CD, e fazem parte de um

lote de 1,8 mil máquinas

adquiridas pela Secretaria

de Estado de Educação e

Inovação, através de um

longo processo licitatório,
envolvendo recursos na

ordem de R$ 5 milhões.

Nas escolas estaduais
Valdete Piazera e Lilia

Ayroso os computadores

servirão para a instalação de
safas de informática a fim

de incrementar, em caráter

emergencial, a utilização pe
dagógica de recursos

tecnológicos. Nà GEREI e
no CEJA, os equipamentos
serão utilizados nas áreas

adminis trativas.

,.1

Senai lança curso de

Ensino Médio para 2004
]ARAGuA DO SUL -

Senai abre inscrições a ,

partir de 20 de outubro

para o Ensino Médio

articulado com a educa

ção profissional. O ob

jetivo é consolidar e

aprofundar, os conheci

mentos adquiridos no

Ensino Fundamental,
possibilitando o pros

seguimento de estudos.

Em 2002, o Senai/
SC obteve autorização
do Con-selho Estadual

de Educação para atu

ar no Ensino Médio. A

proposta está focada

em um currículo por

competências e conta

com projetos integra
dores contextualizados.
O objetivo é propiciar
aos alunos a base para
o acesso às atividades

produtivas, para o pros
seguimento nos níveis

ma is elevados e com

plexos da educação e a

interação com a socie

dade, preparando-os
para exercer de forma

plena a cidadania.

Para inscrever é ne

cessária apresentação
de de�laração de fre-

qüência .
na 8' série ou

certificado de conclu

são do en s rn o funda

mental, certidão de

nascimento, identiçlade
e CPF (cópia), com

provante de residência,
duas fotos 3x4 colori

das, iguais e recen teso A

taxa de inscrição é de

R$ 50,00. \.�
De acordo com

Morgana Tezz a, do se

tor de marketing do

Senai de J araguá do Sul,
o ensino médio tem du

ração de 3 anos. "O

grande diferencial é que
como o mercado de

trabalho hoje exige uma

profissão e experiência,
o estudante pode fazer

o ensino médio normal

mente no período ma

tutino e a tarde ele tem

à disposição 200 horas

para conhecer e .escolher
um de nossos cursos

í-�profissionalizantes nas, ?!:L
áreas de moda, metal

mecânica ou e le tr om

ecânica", explica Mor

gana. Mais informações
podem ser obtidas pelo
fone 372-9500 ou pelo
site www.sc.senai.br

Vinhos Finos e Espumantes
taurantes, Eventos e Consumo Pes

preços e catálogos
entante exclus.lvo para Jo1nvUle. Jaraguá,
ncísco, São BontolPlanatlc Norte/Se

. -�\.
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Quem quiser conhecer a
história da Schützenfest
não deve deixar de visitar
a exposição
"schützentest -

Tradição� �etratos e

Fatos", que permanece

aberta ao público no

segundo piso do Museu
Municipal Emílio da Silva durante todo o período em que

durar a Festa dos Atiradores. A exposição foi aberta na '

quarta-feira desta semana. em

solenidade que reuniu os

integrantes da Comissão Central
Organizadora da 15°

schützentest, que tem início no

dia 9 e encerra em 19 de outubro,
no Parque Municipal de Eventos.

� A mostra é uma promoção da

Fundação cutrurat, Prefeitura de
Jarasuã do Sul e Secretaria de

Educação e organizada pela diretora do Museu Emílio da
Silva� Alcioni Canutto. De acordo com ela, esta exposição
foi montada pela primeira vez há aproximadamente oito
anos. uA cada ano estamos incorporando novos elementos
e enfocando um aspecto diferente. Este ano o foco principal
da exposição são os trajes típicos"'� informa Alcioni.
Além dos trajes típicos� a exposição resgata toda a história da

.

Festa dos Atiradores através de mais de uma centena de fotos,
tiradas nos baües, nos desfiles de' rua e nos estandes de tiro.
Também estão expostas as medalhas dos melhores atiradores

SÁBADO, 4 de outubro de 2003

da schützentesr, com
destaque para Ana
Mafangoni� que durante
os 15 anos de festa
conquistou centenas de
medathas, a maioria
como rainha do tiro.
Na avaliação de Alcioni�
os trajes típicos
identificam o estilo da ·festa. que tem origem na

Alemanha medieval e trazida pelos imigrantes
alemães que se instalaram
em Santa carartna, no final
do século 19. Os trajes
típicos que fazem parte da

exposição- pertencem a

dançarinos de grupos de

dança folclórica alemã de
Jarasuã do Sul. As'

diferenças de estilos são
explicadas pelas regiões a

que remontam e as diferentes ocasiões. Os trajes para

festas são mais soüstícados, em veludo. Já os trajes do
dia-a-dia são simples e singelos. Tanto os trajes para

festas como os de uso diário são bastante coloridos e

cheios de enfeites.
A exsosíção, ainda segundo Alcioni� é bastante

.

prestigiada pela comunidade local, especialmente pelos
estudantes, que aparecem para conhecer a história da
Schützenfest de Jarasuã do Sul� a maior festa popular
realizada no município.

I

.........--.rl-". -- - .

,Solenidade de inauguração foi na quarta-feira
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I CÂMERA OCULTA

Poderoso
Para presentear sua esposa, o oantorDjavan
comprou uma loja no Leblon, Rio de Janeiro, no

valor de R$ 1 milhão. Detalhe: a loja venderá
chocolates.

No exterior
E que vai deixar o Brasil para morar em Portugal

é atriz Silvia Pfeifer. Em janeiro, ela parte para
terras lusitanas acompanhada do marido e fi lhos.

Será
Fofoqueiros de plantão estão dizendo por aí que
a atriz Fernanda Montenegro fez plástica. Será
que é boato ou menti ra?

Stress
Para aliviar o stress, Manoel Carlos, autor 'de:,

"Mulheres Apaixonadas", assim que terminar as"

gravações da novela, vai começar a fazer' àuíàs�>de
'

natação.

Bela
M ais bela do que nunca, E Ilen Rache fez

ljpoaspi ração na barriga e pernas. O result�do,
lógico, foi excelente.

,):

Nova minissérie
,,"Um Só Coração", este é o nome 'da nova minissirie

que es�réia em breve ta Globo. E:crita por, Maria,.
Adelaide do Amaral/Ia trama terá como uma das
atrizes principais Ana Paula Arósio e contará um '

pouco da H istóriá e do desenvolvimento da cidade de �;;S;;���
"

são Paulo, entre os anos de 1922 e 1954.

Internacional
A�cantora canadense Alanis Morissette gravou
uma participação especial para "Celebridade",
a próxima novela das oito. A cantora

contracenou com Paulo Vilhena, Julia
Lemmertz e Malu Mader. A cena deve ir ao ar

logo nos primeiros capítulos da nova atração
global.

CINEMAS'
JARAGUA DO SUL· RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SALA '''ME/HO.Á.,O GÊNERO

Samba
Lacraia vai desfilar na Escola de Samba Sã-o,
Clemente, em 2004, fantasiada de Branca de

Neve. Ao seu lado, lógico, os sete anões.
O GRILO FELIZ

Anl�hIS
, ,"'-

3
TRATAMENTO DE CH0QUE

eI7hOO I9hOO

O HOMEM QUE COPIAVA
2IhOO D

1 U MA SAÍDA DE MESTRE A
13h30 - 15h40 - I7h50 - 20hOO - 22h05

LEITÃO O FILME
ISh3Ú

1
.. , .

BAD Boys 2
17h30 . 20h30

. . . . . . . . . .. . .

A VIAGEM DE CHIHIRÓ
lshoo

, ,

2 . . . . . . . . . . . ..

,o,

A CASA CAIU
17h30 . 19h30,'· 21h30 '

An

A

, An

• ,
.

1)').e '

A

c

A - AVFNrURA/C -coMÉDIA/D-DRArvIA/DA -DESENHOANIM.AJXY
F - Acç.ã.oI R - ROMANCE! P - rouCIAL/Dc - OOCUMEf\IfÁRIO

B LU M E NAU - RUA SETE DE SETEMBRO
SALA '''ME/HO.ÁRlO

2 BAD Bovs 2
I4h30 - I7h30 - 20h45

3 A CASA CAIU
I4hOO - 16hOO - I8hOO - 2ÓhOO - 22hOO

A

c

An

c

D

4 A LIGA EXTRAORDINÁRIA
13h45 - 16h30 - I9hOO - 2Ih30

I GÊNERO

5 TRATAMENTO DE CHOQUE
I4h45 - I7hOO - I9hI5 - 21h45

A BELA E A FERA
I4hI5

. ... ' .. ,"'.

6 S EG U RANÇA NACIONAL
I6hI5 - I8h30
. . . . . . . . . . .

A ÚLTIMA NOITE
2IhI5

A - AVFNrURA/C -coMÉDIA/D-DRArvIA/DA -DESENHOANlMA[Xf'
F-Acç.ã.oIR-ROMANCE!P-rouCIAL/Dc-octUMEf\IfÁRIO

SALA '''�E/HO'ÁRlO

1
UMA SAÍDA DE MESTRE
13h30 - 15h40 - I7h50 - 20hOO - 22h05

'
A

BAD Bovs 2
, ,'16h30 - 19h30

A
. . ;. . . . .�. ..

,
-

A CASA CAIU2 ", 21h45 '

DIDI: o CUPIDO TRAPALHÃO
"13h45 .:;- ,

,:r, .

'C- "

COR·REIO DO, pOVO
, o melhor.da região! l.lqíre 37'{�1919�:'r

f)
, 'é confira: ;' '.

.

. ,\

'
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I
DOLORES AVILLON

M�I
A carne de peru fica mais crocante
e com sabor mais apurado se

pincelar mel depois de assado;

Mais nutritivo
Antes de empanar carne de frango,
porco ou peixe, misture algumas
colheres de sopa de germe de trigo
à farinha de rosca.

Molhe a faca
Pari que os oVos cozidos não
esfarelem ao serem cortados, passe
a faca em água_fria corrente, antes
de cortá-los.

Bife mais macio
O bife vai ficar mais saboroso e mais

macio, se adicionar um pouco de óleo
no tempero. Depois é só fritar como
de costume.

Espalhe Sal
Antes de fritar, espalhe sal por toda
a frigideira ou panela. Assim evitará

que espirre óleo.

Milanesa especial I
O bife à mi lanesa ficará mais

� gostoso, se misturar a farinha de
rosca com um pouco de manjericão
picado e dentes de alho bem
amassados.

Milanesa especial II
Ao preparar bifes à milanesa,
tempere a carne, passe na farinha.
de trigo, em claras batidas e na

farinha de rosca. A clara não deixa

que se forme aquela espuma durante
a fritura. Lembrando sempre que os

bifes à milanesa devem ser fritos em

fogo brando.

Bifinhos crocantes
Para que o frango ou carne à
milanesa fiquem mais crocantes e

saborosos, coloque um pouco de

queijo ralado junto com a farinha
de. rosca. Misture bem e passe a

carne. Frite em bastante óleo e

escorra em papel absorvente.

Geladeira sem cheiro
Para acabar com o cheiro

desagradável na sua geladeira,
limpe-a por dentro com um pano
molhado numa solução de um litro
de água quentemisturado com uma

colher de bicarbonato de sódio.
(

I SUPER APETITE GB EDiÇÕES POR AGN�Z HASSE

250 gramas de cenou ras raspadas,
limpas e passadas no ralador grosso;
300 gramas de presunto cozido cortado
em cubinhos;
400 gramas de pepininhos em

conserva, escorridos e cortados em

pedac i n hos;
algumas gotas de molho de pimenta
vermelha;
1 pitada de açúcar;
2 colheres (chá) de sal;
suco de meio limão;
2 cebolas descascadas e picadas;
2 dentes de alhos amassados;
4. xícaras (chá) de leite;
8 copinhos (200 gramas cada um) de

iogurte natural desnatado.

.DICAS DE BELEZA

Feminilidade é a palavra de ordem Pele saudávelmesmo no verão
Verão, sol, férias e praia. Tem combinação melhor?
Talvez essa pergunta deveria. ser feita para a pele. Na

certa, ela responderia que não tem combinação melhor,
principalmente para detonar todo �quele esforço (e por

que não dizer todo aquele dinhei ro gasto) para ficar
com a pele lisinha e sem manchas.

Mas, então não dá para pegar uma corzinha? A

solução é previnlr-se. Na bagagem, os itens principais
são cremes de tratamento, maquiagem com FPS e

protetor solar. No final do verão, a sua pele vai'

ag radecer.
Não é porque chegaram as férias à. beira mar, longe
de casa, que a pele precisa sofrer as conseqüências.
Muito pelo contrário.
É justamente por fugir da rotina diária, ficar exposta
muito mais tempo ao sol e sofrer as agressões do vento,
da água do mar e da piscina que é preciso dispor de
um cuidado ainda mais especial com rosto e corpo.
Po'r isso, quando fizer as malas, é bom reservar espaço
para os hidratantes facial e corporal, para a

maquiagem com vitaminas e ingredientes protetores
e, principalmente, para o protetor solar. No final do

verão, a pele vai agradecer e a morenice, com certeza,
permanecerá por mais tempo.

I

INGREDIENTES:

Preparo: Numa tiqela, misture o iogurte, 3 xícaras de

leite, o alho, a cebola e o suco de limão. Tempere com

sal, açúcar e o molho de pimenta. Acrescente à mistura,
os pepininhos e o presunto. Mexa bem e leve à geladeira
até o momento de servir. Na hora se servir, verifique se

a sopa ficou muito grossa, acrescente mais um pouco
de leite e tempere novamente. Sirva em pratos fundos
decorada com a cenoura ralada.

As cores rosa, coral e lilás são
as tendências da nova estação.
A ordem é ser feminina. Ser
mulher nunca esteve tão em

evidencia.
A partir daí, vale abusar dos

. tecidos fluídos, das transpa
rências, do brilho da seda, dos
florais em suas mais variadas

gamas e tamanhos, nas cores

suaves, apostando na palheta
do coral e do lilás.
O exemplo vem de divas com

personalidade marcante, for- ,Os lábios são definidos pelo
tes é decididas como Catherine delineador e a cor do esmal

Deneuve, a Belle du Jour, e a te é, necessariamente, a

mesmo do batom
eterna pri ncesa G race Kelly,
A maquiagem reforça ainda mais esse ar moderno, com

muita luminosidade. Os olhos são bem delineados e os cílios

postiços retornam à cena. Os láblos são definidos pelo
delineador e a cor do esmalte é, necessariamente, a mes

mo do batom.
Para essa mulher que não dispensa o cuidado com a silhu
eta e com os cabeles,a maquiagem deve ser luminosa e o

acabamento finalizado com pó cintilante.
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.írculo
�.\\ Italiano

Receitas Italianas

Antipasto
Modo de Fazer

.

Corte a copa 'e o salame em rodelas e disponha no prato
juntamente com os demais inqredlentes. 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.

Ingredientes:
Presunto cru di Parma
Copa
Salame
Tomate seco

Beringela assada
Alcachofra
Muzzarela
Pimentão assado
Pão caseiro

Penne Primavera (01 porção,_ _

Ingredientes:
500 g de macarrão
1 cebola
50g ervilha
50g pimentão amarelo e vermelho
aspargos
1 tomate
'12 talo de salsão (aipo)
azeite de oliva
manteiga
sal
pimenta do reino
2 colherestsopa) decreme de leite

r

Modo de Fazer
Cozinhe o macarrão ai dente em água fervente com um pouco
de sal. Para o-molho, pique a cebola e frite com o azeite de
.oliva e a manteiga .. Pique o tomate, o pimentão, o sálsão e. o

aspargos e acrescente tudo à cebola juntamente corri a ervilha.
Tempere com sal a gosto e a pimenta do reino. Acrescente o
creme de leite e sirva com um bom vinho tinto.

.

RuaHelnoldo Raü, 86sala7-

o

OTTO PORZEL FILHO

Pastor da Par6'qulo Evangélica Luterana de Corupâ

Ensina teu filho no caminho que deueandar J:aindaquefor velho, nao
se desviará dele. Provérbios 22.6

.

COMUNHÃO COM O CRIADOR
.

'

Quantas vezes já oramos' a oração do Pai
Nosso. Nela pedimos: Venha o teu reino.
Deus a todo criou. O seu maior desejo foi
ter comunhão constante com as pessoas ..
No entanto, as pessoas preferem viver por A luz daconta própria, longe de Deus. Isto agrava-
se quando ainda passam a confiar em outras Palavra
coisas, como se fossem um Deus. Desta
maneira elas estragam a comunhão com o Criador.
Contudo, ele não desiste do seu amor e' do seu desejo em ter
comunhão conosco. Assim enviou o seu Filho q este mundo com

uma missão. Ele veio para anunciar a mensagem de grande
alegria, que é o Evangelho do Reino de Deus.
Jesus não apenas falou deste Reino. Ele mesmo é o sinal
concreto da presença deste Reino entre nós. Sua vida e suas

ações são o testemunho disto. Para alguns Jesus e sua missão
traz gratas surpresas. Para outros ele é uma decepção e

escândalo. As pessoas não acreditam que o Reino de Deus possa
começar de uma forma tão significante, humilde e frágil, como
mostrou a vida de Jesus.
Contudo, em Jesus Deus nos mostra que, onde não damos mais
valor, ele aceita. Onde desprezamos e jogamos fora, ele acolhe
e faz brotar nova vida. Para Deus ninguém é tão desprezível,
marginalizado e perdido que não possa fazer parte do seu Reino.
Nada do que fazemos nos garante a vida neste Reino, a não ser

a confiança no amor Ade Deus, e nessa confiança podemos
continuar pedindo: Ver§l,a o teu Reino.

,
,

•
CORREIO DO POVO

o Projeto "Escola Vai ao Teatro" estará acontecendo do dia 06 a 13 de outubro,
estamos com 10,700 alunos agendados, mais de 63 escolas da rede municipal,
estadual e particular do munícipio e região.
Serão apresentados seis espetáculo, dentre eles, "O Circo"(G rupo Teatrando>, liA
Menina e os Brinquedos"(Grupo Teatrando), "Maria CataNento"(Grupo da SCAR),
"As H ienas"(GATS)1 "Dr. Cheirinhc'(Projeto Cultura Artística 40 Cidadão) e

"Adolescentes Apaixónadas"(Projéto Cultura Artística ao Cidadão).
Também está acontecendo uma exposição de arte contemporânea/do qual os alunos
poderão estar prestigiando <'1.0 virem assistir aos espetáculos teatrais.

Grupo de teatro de Alunos Veteranos da Sear

o Grupo de Teatro de Alunos Veteranos da Sociedade Cultura Artística; apresenta a

comédia: Maria Cata-vento neste sábado dia 04 de setembro às 16 horas em única
apresentação abertaao público, já,que a peça integra o projeto na escola vai ao teatro li

na Semana da criança, ondeferá 12 apresentações fechadas para escolas agendadas.
A professora e diretora Sandra Baron, explica que Maria Cata-vento

é

a história de uma

,

menina que' resolve passear na eacunda do vento para conhecer melhor o Brasil, mas
todos pensam que ela foi raotaea. Os repórteres querem transmitir esse furo de

reporteqem, e a polícia 'é acionada para .investigar o caso e tomar medidas
urgentíssimas, Uma verdadeí ra confusão é armada aí nda mais porque o vento, a pedido
de Maria, provoca algumasdesordens e atrapal ha tudo.
Nesta adaptação, os figurinos, o cenário, o elenco e a concepção são intei ramente novos.
O cenário, por exemplo, é simbólico. Redes de corda? representam árvores, pequenos
cata-ventos simbolizam folhas, alguns balálos são rochedos e numa forma interativa o

ma r acaba sendo o publ i co que assiste ao espetácu Io.

Brinquedos como aviãozinho de papel, cata-vento e pára-quedas que precisam de vento

para brincar, são usados num resçatefclclérlce desse universo infantil. O tema central do
espetáculo é a liberdade; a peça émuito divertida e ospersonagens são engraçados.

Missas NOSSA MENSAGEM

Família

A família é um dos princípies fundamentais
da vida cristão. O respeito e e amer entre e

casal se reflete na relação familiar e na educação
dos filhos. Uma família bem estruturada consegue

. vencer todos os desafios e dificuldades da vida.
A infedilidade é muitas vezes fruto da

incempreensão e da falta de apeie entre o casal.

Sábado
I5hOO - Matriz
I9hOO - Matriz
I7h30 - Rainha da Paz
I7h30 - S, Luiz Gonzaga
I9hOO - Perpétuo Socorro
I7hOO - São Crsitovão

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
I9hOO -' Matriz

o RESPEITO QUANTO �O CASAMENTO

"Tia Helena contou que ele saiu à cavalo indo na casa de todos osfilhos adotivos.filhos
deEstanislawa e seumarido anteriorJosé Benka,parapedirautorização e concordância
com seucasamento. (Nos rastros dosimigrantes.

"PedroMartim Kokuszka p. 282.)

Tradicionalmente um polonês deveria casar com uma polonesa porém hoje isto não é
levado tão aopédaletra.

•
'

Hámais de 50 ano." atrás ospolacosfugiam com asmoças caboclaspara se casarjá que
era impensávelfazé-Iopelas vias normaispoisospaisjamaisdariam seu consentimento.
A culinária é muito rica e nos eventos poloneses sempre se aprecia: o Pierogi (pastel
cozido), Kapusniak (sopa de repolho azedo), Bigos (cozido de repolho com defumados),
Barszcz (sopa de beterraba), Galaretka (geléia de mocotô), Aluszki (Arroz com miúdos
enrolado emfolha de repolho). Ospoloneses apreciam tomar o "rosôi' (sopa) nasnoites
maisfriaspara seaquecerem.
Continua.••

HORA POLONESA com o Sr. Ignácio Arendt, todos os
domingos das 14:00 as 15:00 hs na Radio Jaraguá.

PATRociNIO------ 1

VEJA
. ��Io'!m�����

PAULISTA
VEÍCULOS
370-6086/370-9023
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ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H- VWA ÀS CRIANÇAS - SBT - 20:30 hCHOCOLATE COM PIMENTA - 18 H POUCAS, POUCAS PULGAS-SBT2CT30h CARlNHA DE ANJO -e- SBT '17:30h
SEGUNDA - Murilo confessa a Lulsa que
prometeu ao pai que terminaria o namoro deles
caso perdesse o patroclnio. Luisa não gosta.
Paulo convida Daniela para jantar e ela fica sem

ter .como recusar. Cabeção faz o maior drama
por causa de seu pé machucado e Lalla é a

única que realmente se compadece dele. Solene
conta para Vllma que conheceu um rapaz e está
interessada nele. Beta pede que Aderbal finja
estar saindo com Solene e horrorize Vllma.
Maumau descobre que o machucado de Cabeção
é minúsculo. Victor encontra o envelope com as

recordações de seu namoro com Lulsa. Daniela
garante a Victor que vai jantar com uma amiga.
Aderbal aparece na casa de Solene vestido de
punk. Manu decide apresentar um trabalho

antigo de Cabeção como se fosse' seu na turma
de Maciel. Lalla vê fotos de RômulO e perde a

vontade de jantar com Paulo. Kiko e Murllo
saem para a competição.

SEGUNDA . Ana tira Tonlco de perto de Danilo,
furiosa, e avisa que não quer mais que eles
conversem. Danllo gosta de Tonico e acha que
ele lhe lembra alguém. Mocinha estranha a

aversão de Ana por Danllo. Dr. Paulo e Mauricio

disputam a atenção de Ana, que não lhes dá
bola. Ana teme deixar seus familiares em má

situação.quando vender a fábrica, mas Mocinha

sugere que ela os leve, para a cidade. Bárbara
fica preocupada quando Danllo comenta que
encontrou Tonico. Jezebel garante a Klaus que
tem um plano para Impedir Ana de levar a fábrica
da cidade, 'mas exige a presença do, delegado
e do prefeito para revelá-lo. Guilherme pergunta
por que Reginaldo não quer que ele se case

éom Cellna. Reglnaldo afirma que é porque ele
não tem dinheiro. Margot aconselha Guilherme
a desistir de Celina, mas ele avisa que jamais
fará Isso. Jezebel sugere a todos que se unam

para impedir Ana. de vender a fábrica.

SEGUNDA - Benito avisa Otávio que as ca

sas da Vila serão demolidas e Julian será

expulso do local. Afonso discute com Renê

por 'telefone, Miréia ouve tudo. Lourenço
avisa Afonso que já mandou as máquinas
para a demolição das casas da Vila. Benito
e Otávio se solidarizam com o problema, e

vão até, a Vila Impedir que, a casa sr. Julian

seja demolida. Afonso vai buscar a ilha na'

escola. Ela pede ao pai que a leve para
conhecer seu escritório. Afonso vai com ela
até a Vila e Alex fica multo triste ao ver as

casas sendo demolidas.

SEGUNDA - Angélica diz a Dulce Maria que a

Irmã Fabiana pode acompanhá-Ia ao presi
dia, para ela falar pessoalmente com o dire

tor. A menina consegue ser, atendida pelo
diretor e tenta convencê-to a permitir que
Rodrigo assista à cerimônia. Apesar de todo
o esforço de Dulce Maria, o diretor não dá

permissão e a menina fica multo decepcio
nada.

SEGUNDA - Rodrigo ataca o cão com uma

mochila. Uma senhora aparece e controla o

animal. Os Lobos Selvagens decidem aceitar

Rodrigo como membro do clube. Fablola se

disfarça de Madame Paspartú e diz às meninas

que Lupita e Emiliano jamais se reconciliarão.
No dia seguinte acontece a eleição para
escolher o melhor companheiro do ano. Rodrigo
ganha a medalha e a entrega à professora
Lupita. A diretora Caradura comunica a Luplta
que em breve' os alunos farão a prova final.
Emiliano recebe um telefone e comenta com

Carolina que Diamantina sofreu um acidente.

QUARTA - Murllo pergunta a lulsa se ela tem
dúvidas do que ele sente por ela. Drica descobre

que algumas meninas vão torcer para Kiko no

futebol e acha que é por Isso que ele quer ir de

qualquer jeito. Lulsa confessa a Murilo que não
é apaixonada por ele, deixando-o arrasado. Lalla

garante a Danleía que Paulo não vai ligar mais.

;_, Klko sente ciúmes de um amigo de Drica que
" vai no passeio com ,ela. Cabeção faz drama

para Laila. Carla não gosta 'de saber que Luisa
terminou com Murilo. Paulo garante a Luisa que
ela tomou a decisão certa. Aderbal faz outra
visita Inconveniente a Solene, que não permite
que Vilma reclame dele. Lulsa monta sua

exposição de fotos. Daniela encontra Paulo no

colégio e afirma que gostaria de marcar outro

jantar com ele, deixando-o radiante. Os alunos
detestam a exposição.

QUARTA - Ana estranha aausêncta de Mocinha.

Olga confessa a Bárbara que está provocando
Danilo para obrígá-lo a casar. Danilo garante a

Guilherme que nunca vai se casar., Mocinha

percebe que há algo estranho em Bernardete.
Margarido afirma que, Timóteo é multo
grosseiro. Bárbara pede que Márcia a ajude a

descobrir quem é a amante de seu marido e ela
concorda. Mocinha garante a Jezebel que sua

filha tem um problema, mas ela não lhe dá

atenção. Os cachorros de Ana Francisca e Danilo
namoram, deixando os dois desconcertados.

Epaminondas diz a Mocinha que desconfia que
Cândida seja mãe de Bernardete. Yvete
aconselha Vivaldo a não se envolver com Márcia.
Vivaldo oferece uma carona para Márcia, que
afirma para ele que sua familla é muito chique.
Carmem se pergunta se vender a fábrica é a

melhor solução para Ana.

QUARTA - Os pollclals revistam Danllo e dei
xam ele ir embora.Lola diz ao sr. Julian que
vai ajudá-los. Danilo diz a Laia que não pre
cisa mais da sua ajuda pois ele e Alexandra

já não são amigos. Danilo conta ao sr. Julian

que o pal de Alex é o responsável pela de

molição. das casas.Lola conta a Alex que
Danilo não quer voltar a vê-Ia. Bibi devolve a

corrente a Alex. Vitor volta a pressionar
Afonso' para demolir o que resta da Vila.
Afonso comunica que está abandonando o

caso e que Lourenço tomará conta do pro
cesso.

QUARTA - Luciano se surpreende quando é
informado que Dulce Maria está na casa do

Dr. Fragoso e pede explicações à filha. Dul
ce Maria diz ao pai que um anjo da guarda
lhe' deu o endereço do médico.O Dr. Fragoso
realiza a operação e todos esperam ansio
sos por urn milagre. A Irmã Fabiana informa
Joaninha que a operação de-seu pai foi um

sucesso. Dulce Maria fica muito feliz com a

noticia.

QUARTA� - As crianças chegam ao hospital e
interrompem o casamento. Damião coloca

pulgas na cama de Diamantina. Ela começa a

se mexer e Emiliano percebe que ela não tem

nada. As meninas combinam de se encontrar

no cemitério para Invocar alguns esplritos. Os
meninos decidem assustar as meninas. Diogo
Junior deixa Marisol de sobreaviso. No

cemitério. meninos e meninas se assustam ao

encontrar o coveiro e saem correndo.
Simonlnha cai e desmaia. Ângelo pára para
ajudá-la enquanto os demais vão embora. Lupita
está em casa conversando com as amigas
quando chega Caetana.

SEXTA - Klko sugere que Victor mostre a sacola
a Daniela. Drica e Klko combinam de sair
separados, mas nenhum dos dois gosta multo.
Maumau afirma que Cabeção está explorando
Laila. Paulo pergunta se Daniela quer ser sua
namorada. Solene' avisa a Vilma que Aderbal
vai passar uns tempos morando com elas. Vllma

se, desespera. Daniela aceita namorar Paulo,
mas afirma que precisa de um tempo antes de
contar para Victor. Paulo acorda feliz, deixando
Sandra desconfiada. Carla tenta convencer

Luisa a não Ir para o colégio, mas ela se recusa.

Victor confirma que as legendas foram tiradas
das revistas que estão na sacola e decide deixá
Ia no clube e ver quem vai buscar.

SEXTA - Ana está prestes a se abrir com Celina,
mas Graça interrompe a conversa. Graça afirma

para cennaque não gosta de Ana. Olga provoca
Danllo. Márcia sonha com Vivaldo e deixa que
uma freguesa fique tempo demais na máquina
de frisar. Selma desconfia que Márcia esteja
apaixonada. Ana reza na Igreja, tentando decidir
o que fazer. Danão vê Ana e fica emocionado.
Ana quase beija Danilo, mas vai embora

indignada. Dr. Paulo avisa que está precisando
de uma secretária e Margot sugere Lili para o

cargo. ,Graça vê Celina e Guilherme se beijando.
Guilherme pergunta o que Graça tem contra
ele. Ela garante que só cumpre a vontade de
seu pai.

-
_-

SEXTA - Lola leva Bibi para dentro da casa e

evita que ela veja Alex e Danilo juntos.Alex
confessa ao Danllo que gosta dele.Lola leva
Bibi para o quarto de Alex e da janela a

menina vê Danilo e Alex de mãos dadas.Bibi

pergunta se o menino que estava com ela
era o João Pedro. Alex responde que João
Pedro é um locl!tor e que o menino que esta
va com ela se' chama Tobias. Ela mostra

para Blbi a medalha que ganhou do Danllo.

SEXTA - Rogério decide enfrentar os rapa
zes que vivem assediando a Lupita. Dulce
Maria previne Rogério de que um dos rapa
zes é alto, forte e parece um guarda-roupa,
O rapaz não se Intimida, pois revela que
praticou boxe e karatê na faculdade, Rogé,
rio pede a Dulce Maria que o leve até onde
estão os arruaceiros. Dulce Maria conta a

Lupita o plano de Rogério para defendê-Ia.
A garota conta tudo para a irmã, Fabiana;
que comunica a Madre Superiora.

SEXTA - Diamantina diz às crianças que serão
devorados pelo leão. A senhora Caradura
conversa com Emiliano e conta o verdadeiro
motivo pelo qual Lupita desistiu de se casar

com ele. Lupita chega e os dois se reconciliam.

Diogo Junior comenta com os amigos que Lucas,
Simoninha e Marisol não estão na sede dos

Lapas e Panteras Selvagens e comunicam o

fato a Lupita e Emiliano. Diamantina se

comunica com Emiliano e ele desconfia que ela
tem algo a ver com o desaparecimento das

crianças. Emiliano conversa com Fabíola e ela

jura não saber nada sobre as crianças. Marlsol
consegue hipnotizar o leão e eles conseguem
se esconder.

OS RESUMOS DOS CAPITULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDI\NÇASEM FUNÇÃODAEDlç.bDDASNOVELAS
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NASCIMENTOS
•

10/9
Amando Priscila Machado

15/9
Pedro Moises Fávero

18/9
Lucas da Silva Souza

Tiago Linhares Ruda

Bianca Blaesing Modro

17/9

Guilherme Vinícius Crescencio

dos Santos

20/9
N'atalia Roveder dos Santos

22/9
Karolline Feustel Aleluia

Muricio Viebrantz

Isabela Mariah Joly
J onatan Bruno B istalfa

João Victor Cardoso

Karen Gomes

Isadora Correa Truppel
Machado
Murilo Jonatan Adriano do Cry

23/9
Renata daSllva Hoepers
.Jéfe rson Adão dos Santos
Pelens

Amanda B runs

Sara Kunert Campos Ribeiro

24/9
Gabriel Otavio de Santana

Lima

FeLipe Silva Chrlsten
'

Brenda Vicente Pain

25/9
Gabriel Ricardo Strebe

João Victor de Carvalho

26/9
Amanda Aimee Fernandes da
Silva

Evelyn Keylane Muller

27/9
Camila Borges da Rosa

Ricardo Fuch

Samuel Eduardo Sinr

Alejandro dos Santos Monteiro

29/9
João Vinicius Laurinda

lernandes

A pequena Lisandra Cristina
completará 4 aninhos no dia
9/10. Os padrinhos Gisele e

Sandro Sabin desejam saú
de e felicidades

''0 gatinho é Gabriel Henrique
que completou 10 anos no dia
1/10. Os pais Silvio e Andréa
e os nonos Matheus e Julia
desejam os parabéns!

Larissa Aline Schmõckel
Alves ao lado do avô, Dire
tor do Jornal Correio do'

Povo, ,Eugênio Victor
Schmõckel, completa ama

nhã 10 anos. Os familiares
desejam muitas felicidades

Nesta sexta-feira o simpá
tico Guilherme Corrêa com

pletará 3 anos. Quem dese
ja toda felicidade são seus

pais e a irmã Luana Corrêa

Eduardo Longo Lúcio
completou 2 aninhos no dia
2/9. Os pais Estelite Longo
e Wanderlei Lúcio desejam
muitas felicidades

..

Dia 21/9 Luana Zanette
completou 2 anos. O papai
deseja muitas felicidades.
Parabéns!

Darian Matheus Pedri co
memorou 2 aninhos no dia
19/9. A mãe Mônica, ami
gos e parentes desejam
muito amor e saúde

Pedro Henrique comp-leta
1 aninho hoje. Os pais João
e Chirley e os irmãos Bru
na e João Paulo desejam
parabéns!

A princesinha Laryssa Luiza
Roters completou 1 ano no dia
30/9. Os pais Fabiano e

Cristiane e os avós Paulo e

Dirceu mandam muitos beijos

'A gatinha Priscila Fabiane

Koepp completa 10 anos

hoje. Quem deseja muitas
felicidades é o pai Valdir

.

O esperto Matheus
Henrique Horongoso com

pleta' 4 aninhos hoje. Quem
deseja felicidades são os

seus pais Raul e Geane

O fofucho Guilherme Luca
de Lima Corrêa completou
sete meses no dia 26/9. Os

pais Sônia e Adilson dese

jam muita saúde e felicidade

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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El
_____�www.�.;;..�ágJ.icom.br._çtidi@netuno.com.br

vanessactg@jg.com,br

Inf.: 371-4547/9991-2355 - e-mail: terraepan\pa®bot.com.br
visite nossos sites: www.meupagosul.com.br/1Nww.ctglj.com.br

i;C.Yi.lt;Jitl .Aut_QmDJlél_
,

-- -!:'. Fone/Fax -

JARAGUÁ GU.�.MM)IUM (47) 275.2164
B371 :5564 _3i3�1Õ'16 Rua C. Procópio Gome. de Oliveira. 841

GráHca Marechal - FonelFax: (47) 275-0840 I e-mail: marechal@netuno.com.br

REFlEXÃO •••

Não importa o que
estás fazendo,
nem o que tens.

_

Poderás fazer
- mais e ter o que
quiseres. Basta
querer e 'ousar

Bombas e {;>�f,C�'
Bicos Injelores �,I$
DireçãoHidráulica

li 310-2515 - 310-2562
---------

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

Indústria e comércio de mad8iras

312-0280

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524
JARAGUÁ 'DO SUL - se

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SE CORREIODO POVO

�OLINA TOMASELLI

Cosmos promove jantar no Big no Dia da Secretária

Solange Muller (E),
Isalete Póvoas, Cristiane Hanemann, Roselene
Braun, Mariane Volkmann e Áurea Lorenzetti, dia
30 no Big Bowllirig

Notre
Festa do Waldemar hoje na

Notre a partir das 23 horas.

Show com a banda dB 10 e

Dj' Marcelo Luis e Mask. Até

m e i a c. n o i tem u I h e r e s .,não

pagam.

Curupira
I<anaã, Bug Scream e <'

D'e m o n Creation são as

bandas que agitarão a Festa

no Curupira Rock Club, no

próximo dia 11 em

Guaram i rim.

Crianças
Pintura facial, oficina de

balões canudo, distribuição
de balões e te atr

ó de

fantoches são a I g umas das

atividades que o Shopping
Center B reithaupt preparou

para este sábado e domingo
na semana da criança.

Parabéns
Sérgio H iberto Radüenz

comemorou seu aniversário

na última quarta-feira, dia

lo. Seus familiares o
,

parabenizam!
.

SÁBADO, 4 de outubro de 2003

Contato:
comere ial@jornalcorreiodopovo.c;om.br
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258

Alessandra Malgarina, Juliana Foscolos, Roseli
Paterno, Leila Zanghelinni e Fabiana da Silva, as

secretárias da Duas Rodas durante jantar promovido
pela Cosmos

>

l
Marlete Mengarda (WEG), Tayse Mezone

(Menegotti), Janaine dos Santos (CSM) e

Geovana Corrêa (WEG) também participaram
do evento que as homenageou

Renaldo Junkes

..

.,""�
�i'

""�
..." -w. 11

� Os noivos Cyntia Maria Fendrich e Eduardo Terres Secco
receberam a benção matrimonial na Igreja Nossa Senora
do Rosário, dia 27 de agosto

.

Odai r Bosse

Subiram ao altar

Solange
Piermann, filha
de Vanda e José

Piermann, e

Douglas de
Andrade, filho de

,
Dalila e Germano
de Andrade, dia
27 de agosto, na
Capela Nossa
Senhora do

1�.. Rosário. Os
:.I� convidados foram

.

t recepcionados no

Clube Atlético
Baependi

D ivu lqacão

�: O casal Beatriz e Agnaldo Ruediger durante sua lua
de-mel em Fertaleza. Sua esposa deseja felicidade
em dobro para e amado. esposo pele seu aniversário,
no. dia 2

[JTusflelda Bürger, que esteve de aniversário dia 12 de

agosto estará realizando. sua festa no domingo, 5, no

Acaraí. Seus familiares desejam-felicidades!

Clilliul )� Ci"If�ÚI ]>Ustí.t:4
�stitúa e 7l�a"A)""A

�-;r-1)::':::í:s�:u"!::::
h

' dr,werner@uoLcom,br

R: Blumenau, 178· Sala 610: Centro· Ed. Med Clín.icas· Joinville· SC

ESPECIAUSTA EM
ORTODOlmA

EORTOPEDIAMelAI.

275-2006
R: Jlliio PimIlI, 153 - CenIlo-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



13.80 x 25,00 cj meia água
de 4x6, a 200m da praia.
R$7.000,00 de entro e

assumir prestações de

R$240,00. Tratar: 371-
7733 cj Sandro.

(proprietário)

. :':,:0::.

veículos ....
�, ",,;�c .� ,�,,:$;:;;b&if':0�

, .

Imovels
BARRA - vende-se, excelente,
alv., área pj festa e gar., cj
260m2, ter. cj 2.000m2, próx.
a Malwee. R$150.000,000.
Tratar: 376-0586 após 19:00.

(proprietá ri o)

BARRA DO SUL - vende-se, cj

engenhari,a

Z · I -t;diffcio
I rn o-r-o s

l_gcali2ação Nob-re
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 piscina na cobertura

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

Rua Constância Ronchi (Luiz Marangoni)-Vila Nova

Const-rução e \lendas
Rua Walter Marquardt, 744 - sala 7

Vila Nova - .Jaraguá do Sul I SC
frame@netuno.com,br

370-7122/9105-4572/9125-9258

FRAME

COMPRA-SE - pj retirar do

locar, preferência cj 2j3 qtos.
Tratar: 9134-0911 cj Maicon
após 18:00.

PiÇARRAS - vende-se, cj
290m2 de área construída, à
700m da praia, ponto comI. e

resido Ou troca-se por casa em

Jaraguá do Sul. R$90.000,00.
Tratar: 047 347-0423.
(proprietá ri o)

ESTRADA NOVA - vende-se,
próx. ao Viaduto, em

construção, cj 150m2•

R$25.000,00. Aceita-se troca

por terreno para montar

marcenaria. Tratar: 273-

RIO MOLHA - vende-se, 2 pisos,
15 peças. R$35.000,00.
Tratar: 370-7594. ,

BARRA DO SUL - vende-se, cj
3 qtos, 2 banh., coz., sala, gar.
pj 4 carros, toda murada e cj
linha telefônica. R$32.000,00.
Tratar: 371-5393 ou 448-

3711600
. . .

>99752835
. .. .

�:y.;',\., •

Terreno com 1.218,00m2
Rua Expedicionario Antonio

Carlos Ferreira
Preco: R$ 265.000,00

Apartamentos na Vila Nova
Preco: R$38.000,00

Ref OOO� casa em alvenaria
com 100,00m2

Rua Abolicao - Vila Rau
Preco R$ 38.000,00

Re enenocom

44.400,00m2 com 164,00 metias
de frente Rua Germa10 Wêf!JEr

(prox. ao Portal) Preco sob consulta

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

R$ 38.000,00

Ref. 0013 Casa
terreno 470,00 m2 casa

176,00 m2 Centro
valor R$ 130.000,00

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

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

• Aos sábados: 8h30 às 12h
REF 2428 - NOVA BRASILIA - R: JOSE

REF 3152 - JGuÁ 99 - R: BERTHA WEEGE - EMMENDOERFER- TERRENO 1.800M2COMCASAALV
REF3196-NOVABRASIUA -R:221-RICARDO

TERRENO 20_000 M2. RS 106.000,00 100 M2 E UM GALPÃO COM 70 M2. RS 160.000,00
OTTO HASS - TERRENO 700 M2. RS 50.000,00

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

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

REF2424 - VILA RAU - R: CARLA RUBIA DROSSE, ,

LOTE 67 - SOBRADO ALV 200 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, 3 REF 241 I - JGUA ESQUERDO - R: BAHIA, 103-

SACADAS, BANH, GARAGEM 2 CARROS E DEMAIS COM DUAS CASA5 EMALV, SENDO UMA COM 130M2, E

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

REF 2425 - VILA NOVA - R: 25 DE JULHO, 753
- CASA ALV 86 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, BANH,
GARAGEM. TERRENO 476 M2. RS 72.000,00

REF 2405 - BARRA RIO CERRO - R: MARCOS
VALDIR GIROLLA, 450 _ CASA ALV 140 M2, 1 SUíTE, REF 2393 - TlFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH,
1 DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO 1600 M2. 1482-CASAALVI39M2,ISUíTE,2DORM,BANHSOCIAl,
RS 140.000,00 GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00

REF 2427-- TIFA MARTINS -R:JAIMEGADOTTl-CASA
REF 3243 _ BARRA RIO MOLHA - R:ALV 84 M2, 1 SUíTE, 2 DORM E DEMAIS DEPENDENCIAS.
LATERAL WALTER MARQUARDT _ TERRENO 360TODA LEGALIZADA PARA FINANCIAMENTO E FUNDO DE

GARANTIA. ENTREGA EM 40 DIAS. RS' 61.000,00 M2. RS 22.000,00

REF 2422 -ILHA DA FIGUEIRA - R: 911 - BERTOLDO
DREWS - no. DIVINÓPOllS -LOTE 77 - 2 CASAS DE ALV.
SENDO UMA C/ 70 M2, 2 DORM, 8ANH, COI, LAVAND E

,GARAGEM, OUTRA 70 M2, 2 DORM, BANH, COI.LAVAND,
GARAGEM. TERRENO 395,10 M2. R$ 56.000,00

REF 2346 - CZERNIEWICZ - R: MAX EUGENIO
ROBERTO ZIEMANN, 91 - CASA ALV 115,50 M2, 4 REF 2 I70 - VILA LENZI - R: JAIME GADon'l,
DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO 473M2. RS 774 - SOBRADO ALV, 4 DORM, 2 BANH, GARAGEM.
90.000,00 TERRENO 450 M2. RS 110.000,00

SOBRADO ALV 287M2. 1 SUíTE (/ CLOSET; 2 DORM, REF 3255 - ILHA FIGUEIRA - R: 725 _

SACADA, 2 BANH, GARAGEM 3 CARROS 330 M2. RS TERRENO 867 M2. RS 47.000,00
180.000,00 aceita apto até RS 130.000,00

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 IMBIUÁRIA.

REF 2335 - BAEPENDI- R: AUGUSTO MIElKE, 144

REF3252 - ÁGUA VERDE - R: HENRIQUE NAGEL
- 2 CASASALV, SENDO UMA (/201 M2, 3 DORM, BANH,

REF 321O. JGuÁ ESQUERDO - R: JOÃO CARLOSGARAGEM 3 CARROS. OUTRA CASAAlV 1 00 M2, 1 DORM,
- TERRENO 495 M2. RS 40.000,00 BANH. TERRENO 1.817,50 M2. RS 215.000,00 STEIN - TERRENO 457,42 M2. RS 35.000,00

REF 30 17- GUARAMIRIM - R: LTO RAUSISSE,
REF3 I I 1 - SÃO LUIS - R: EDSON CARLOS GERENT VÁRIOS LOTES, DIVERSOS TAMANHOS COM VALORES
- TERRENO 323 M2. RS 18.000,00 A PARTIR DE RS 16.000,00

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

REF 2385 - CHICO DE PAULA -LTO. CORUPÁ - R: 462
SEM NOME-LOTE 13-CASAALV, 100 M2, 3 DORM,

.=,�.���,PA�.EM. TE��E�O 378 M2. RS 55.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�!,.
.

SABADO, 4 de outubro de 2003 CORREIO DO POVO 3

LOTES FINANCIADOS
Laoni *Loteamento Grün Garten, bairro Amizade. Aprovado pela PM]S. Pronto para construir.

*Loteamento em fase de conclusão nos bairros: João Pessoa e Estrada Nova.

Financiamento direto-com a Imobfflárla
Entrada + saldo em 60 meses.

Consulte�nos e reserve seu lote!

CRECl • i 959�
imóv �s

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

275-0606
Ed. Aléssio Berri -

Centro - 1 suíte + 2

dorm. (206m2).
R$ 75.000,00 +

pare. pelo Cub

Ref. 503-
SÃO LUIS

Terreno com

casa de

madeira, 350m2
R$ 30.000,00

Ref.l0l

VILALENZI

Casa Alvenaria,
155m2, com
3 quartos,
piscina.

R$ 120.000,00

Ref.l03 -

TIFA MARTINS

Casa Alvenaria,
3 pavimentos,

212m2•

R$ 80.000,00.

GOMES
ELETROMÓVEIS

+

Ret. 102 �

CORUPÁ
-

Casa Madeira,

120m2, com
4 quartos.

Ret. 104 �

CENTRO

Casa Alvenaria,

70m2, com
1 suíte + 2

quartos.

R$ 50.000,00

�
�

A·· ..

Neste mes de outubro de fes a

PREÇOS, PRAZ S
E VARIEDADE•••

''RI :II!t,�y
Gomes Bletroméveís • Rua Venâncio da Silva, 219
Nova Brasília • Jaraguá do Sul - se
------------ Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO CLASSI SÁBADO, 4 de outubro de 2003

�,

�r,/l' 2 ou 3 dormitórios com

dependências de serviço �;"f'

vi Salas de estar e jantar
Todos ambientes com

iluminação natural
#'

'v' Sacada com revestimento
metalizado -

Aquecimento a gás (opcional)
Hall com piso em granito

Segunda vaga de
garagem (opcional)
Sacada com churrasqueira �,

, em aço Inox

/
Alto padrão de acabamentoli

Super Localização:
Rua Cebo Harry Hadlich
lateral da Reinoldo Rau

Sem juros de bancos

Construção pelo Sistema
. da Condomínio Fechado
o Preço de Custo

Projeto Flexível e Inteligente,
com arquitetura arrojada 1(\

Taxa de condomínio reduzida

C�ECl643·J

Compra • Vende • Aluga • Administra
�

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

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

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

Ret. 5368 � Barra Velha - Sobrado
misto cl ls0,OOm2 - 03 dorm -

02 bwc - R$45;.000,00

REPRESENTACÕES IM'OBIUARIAS LTDA.

LOCAÇA0

Bairro Rio do Peixe - Parque
Aquático cl área
.281.415,6sm2 Áres
verdes cl trilhas para
caminhada .: piscina. - taba
água - 12 quiosques cl
churrasqueira - lagoas cl
peixes plàyground
lanchonete - b.anheiros -

estacionamento - cancha de
bocha - 0.2 casa alv (01
mobiliada) - Negociável

Ret. 5340 - Amizade - Casa

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

Ret. 5362 - Vila Rau - Casa alvo cl
81,93m2 - 02 dorm - bwc - Terreno

cl 372,4 Om 2 ( 14 x 26,6O) -

R$53.000,00

Ret 4349 -

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

04 suítes '

bwc - dep ,

empregada cl
bwc - piscina
Negociável

·Ret. 2546 - Centro - Terreno cl
2s2,OOm2 (12,5 x 20) - R$52.000,00

Ret. 5134 - Vila Rau - Loto Renascença -

Sobrado cl 210,OOm2 - suíte cl sacada +

02· dorm - bwc - copa/cozinha cf armários
- Terreno cf 364,70m2o Negociável

Ret. B-174 - Vila Baepencii - Casa
Alvenaria comercial - c/200,OOm2 -

ótimo pi clínkas médicas - próx,
Metalúrgica TRAPP - valor negociável

Ret. 5343 - Czerniewicz - Casa alvo cl
13s,OOm2 - suíte + 02 dorm - bwc -

Terreno cl 443,2sm2 - R$89.000,00

Ret. 5358 - Amizade - Tita
Schubert - Casa alvo cl 6s,OOm2 -

02 dorm - bwc - Terreno cl
690,00t'(12 - R$35.000,00

Ret. 5307 - Amizáde- LDt..Blumengarten
II - Casa alvo esquina em construção cl .

141,2sm2 - suíte + 02 dorrn - bwc -

Terreno cl 39s,64m2 - Prazo de
eritrega=60 dias - R$99.000,00

5180 - JARAGUÁ ESOUERDO -

Sobrado cl 346,OOm2 - suíte
master + 04 dorrn - 02 bwc -

Terreno cl 826,00m2 - Negociável

Ret.4353 -

Centro-Ed.
Res. Arion

Apto cl
ls6,3sm2 -

suíte cl hidra,
sacada + 02
dorm - bwc -

'.

sala estar/
jantar cl
sacada,'
churrasqueira
-R$115.0ÓO,00

TERRENOS
2482 - tot, Blumengarten II - Lotes cf 334,13m2 � R$23.500,00
2483 - Loto Bella Vista - Lotes cf 378,75m2 - R$28.000,00
2516 - Loto Versalhes II - cf 644,00m2 - R$:36.000,00
2527 - Champagnat - cf 672,OOm2 - R$58.000,00
2497 - Barra - Lot. Siewerdt - ef318,50m2 - R$21.000;00
2504 .; Barra - Lot. Dona Verônica - cf 360,00m2 - R$20.000,00
2447 - Rio Molha - cf 1Q30749,00m2 - R$70.000,00
2362 -: Nereu - BR 280 - cf 4000000,00m2 - Negociável
2496 - Centro - cf 1.218,87m2 - R$370.000,00
2502 - Centro - cf 512,10m2 - R$65;000,00
2505 - Centro - cf 637,50m2 - R$135.000,00
2530 - Centro - cf 1. 778,00m2 - R$48.000,00
2517 - Czerniewiez - cf 557,80m2 - R$i8.000,00
2!i29 - Cond. Azaléias - cf 786,60m2 - R$55.000,00
2534 - Járdim São Luís - cf 325,00m2 - R$24.000,00 (Caie)
2532 - Loto Casa Nova - cf 336,76m2 - R$12.000,00
2515 - Rio da Luz I - cf 70925,OOm2 - R$í40.000,00
2526 - Vila Lalau - cf 130110,OOrn2 - R$160.000,OO
2538 - Lot. Versalhes II - cf 474,58m2 - R$ 35.000,00 (30m frente)

.

2540 - Centro - cf 833m2 - comi (próx. Kolhbaeh) - R$ 98.000,00
2541 - Jaraguá Esq. - Lot Campo Sampiero - cf 427,50m2 - R$26.000,OO
2542 - Centenário - cf 320,63m2 - R$25.000,00 ,

2544 - Ilha da Figueira - Terreno cf 570,OOm2 - R$4i;500,00
2547 - Amizade c Terreno cf 409,27m2 - R$22.000,00
2548 - João Pessoa - Terreno cf 11.757 ,39m2 - R$190.000,00
2552 - Centro - cf 100686,61m2 - R$110.000,OO
2553 - Três Rios do Sul - cf 420m2 (15x28) - R$ 15.000,00
2533 - Loto Miranda - cf .325,00m2 - R$ 8.200,00+ 22parc. R$
300,00(fixo)

Ret. 5345 - Vila Baependi - Casa alvo
cl 228,OOm2 - suíte + 02 dorm - bwc
- cozinha e lavanderia cl móveis c

Terreno cj310,00m2 - R$138.000,00
aceita apto no centro

Ret. 2548 � João Pessoa - Terreno
cl l107s7,30m2 (frerite ls0,70m!
fundos 168,sOm/lado. direito
90,OOm/lado esquerdo 87,00m) -

R$190.000,00 - Ótimo para
indústria, pode ser vendido em

partesmenores

Ret. 5326 - Amizade - Lot.
Versalhes - Casa alvo c1 169,00m2

- suíte + 02 dorm - 02 bwc -

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

R$127.000,OO

Ret. 5347 - Czer.niewicz - Casa Alvo

cl 67,50m2 - suíte + 01 dorm - bwc
- Terreno cl 43s,sOm2 (13 x 33,50)
- R$47.000,00

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

E-mail: dejaimov�is@netUno.com.br
CRECIOo1770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC-

COO 459 - VILA NOVA - PROXIMO A
PREFEITURA .,:RESIDENClA em alveooria -1 suite, 3.
quartos, 3 511las, cozinha, lavanderia, 3 banheiros, área de
festas, piscina, 2 vagas de garagem, dep. De empregadar

escritório, dispenSll- Valor RS 130.000,00

COO 420 - FIGUEIRA - RESIDENClA medindo
20B,UOm2, 1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, 2 banheiros, 3 garagens.;_ Valar RS

95.000,00'

COO 019 - FiGUEIRA - RESIDENClA em

alvenaria medindo 141,00m2 - 3 quartos, sola,
copo, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem,
área de feslas - Valar RS 58.000,00

COD.500 - CENTRO - APARTAMENTO r- '1
suite, 2 quartos, sala, copa, cozinhá, lavanderia,

banheiro, sacada com churrasqueira, garagem - falia
acabamento - Valar RS 110.000,00

. .

COO 5229 - JOÃO PESSOA - COMERCIAL
E RESIDENCIAL - residência com 2 quartos sala,

.

cozinha, lavanderia, banheiro - BAR COM CANCHA
DE BUCHA - Valor RS 35.000,00

COO 5203 - ESTRADA NOVA - 2
PARTAMENTOS + I RESIDENClA EM
LVENARIA - Residência medindo 105,00m2 3

uartos, sala; copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
aragem, órea de festas - 2 apartamentos com 2
uartos.. sala, cozinha, lavanderia - Valor. RS
5.000,00

COO 5236 - SHCROEDER - AREA
INDUSTRIAL:'"medindo 20.000,00m2 - 3 galpões
abertos - rancho demadeiro - residência em alvenaria,
residência emmadeira, ógua em abundância, rede elétrica
interna - Votar RS 160.000,00

.

alvenaria, 1 suile, 2 quartos, 2 sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro, 3 vagas de garagem área de feslas
com banheiro, dispensa, dep. de .empregada, escrilório
Valor RS 190.000,00

COO 052 - CONDOMINIO FLAMBOYANT -

excelenle lerreno residencial medindo llB5,o'Om2 -

de esquina - condominio fechado de 0110 padrão -

Valor RS 60.000,00

COO 5224 - SÃO LUIZ - SOBRADO medindo
212,00m2 - 1 suite, 2 quartos, sala, copa, cozinha,

lavanderia, banheiro, dispensa, garagem, sala comercial
com banheiro - Valar RS 110.000,00

COO 338 - NOVA BRASILlA -

APARTAMENTO - Ed. Mathedi - 3 quartos,
sala, cozinho, lavanderia, banheiro, garagem -

Valor RS 50.000;00

COO 503 - BARRA - CHACARA medindo
6.000,00 - Atra� da CILUMA - residência em

alvenaria, 3 quartos, solá, copa cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - Valar R4

140.000,00

LOTEAMENTO TRIBESS - LOTES COM EXCELENTES�REÇOS'",P,Ro'�TOS PARA CO.NSTRUIR- LUZ E)\GUA JÁ .INST�LAQOS
.'

"

�

,"'

'

. .; _:{'f':�:' ., __.: . ,,> .. ���( _':,';-::_::_);,"':- ..
'

',:
- .'','
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,.�:'.� '-�-

"'�. :.>. :. _'_

.

_,; .. �"",<' <",<:'.� ...
�,'

���"�
AO LADO DO CAIC, NO BAIRRO SÃO LUIZ - FINANCIAMENTO DIRETO COM A IMOBILlÂRIA - ULTIMAS UNl'DÁDES'

alvenaria, 3 quertes, sala, cozinha, lava sÓ,

banheiro,área de festas - Valor RS 68. ' 0,00

Departamento Jurídico Deja Imóveis
Dr�. Maisa R. de Moraes Inella - OAB 15940 - Telefone: (47) 275-0037." .. ,"",._,><k��'.__ ,,� .•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra • Vende • Aluga • Administra

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

e-mail: futuroemp@uoLcom.br
CRECI 8469 - Jaraguá do Sul, sc

Chalé Imobiliária Ltda.
Rua Reinoldo Rau, 58 - Tel.

�.,
71-1500

Plantão 9975-15 .

CRECI 643-J - Jaraguá do ul, SC
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REF 134 - Vila Lenzi - (asa em alvenaria com 03
dormitórios, contendo área de 100m2. Terreno com

375m2. RS60.000.00

REF 160 - Vila Lenzi Casa contendo 106m2.Terreno
com área de 369m2/RS67.000.00

REF 51 - Agua Verde - aR 280 . Lado do Chopp Club
. Terreno com área de 5.835m2, fazendo frente para a

.
8R 89mts.

'

2021- JGUA ESQUERDO - R. João Januário
Ayroso, 2820 -em alv. Terreno de 450m2•
RS 116.OOO,OO

9011· JARAGUA 84· terreno com 30.000m2
e contrução de 140m2 RS 80.000,00

2142 • VIEIRAS· R. Guilherme Koeler,
Cosntr, 140m2 masi um aedícula de 80m2 e

R$ 80.000,00

REF 137 - Vila Lenzi-Coso com 220m2 em área construída,
contendo 01 suite + 02 dormitórios, dep. empregada, garagem
para 02 carros. RS95.000,00(negodável)

REF 97 - Vila Lalau - Terreno com área de 421 m2.
RS38.000,00

REF 136 - São Luis - Terreno com ótímo locolizoçõo
para comércio, contendo área de 5.372m2.

casa de alvenaria com 110m2 e terreno

322m2.RS 52.000,00

2127· RIO MOLHA· Rua Leocádio Cardoso
da Silva, casa cf 92m2 e terreno cf
323,75m2• RS48.ooo,oo

REF 101 - Vila Lenzi - Casa com 03 dorm, solõo de
feslos. Terreno com úren de 1.300m2RS85.000,00

REF 149 - Baependi· Casa com 80m2, contendo 03 lO!dorm, sala cez, bwc. Terreno com área de
513m2.RS60.000.00

REF 140 - Schroeder - Chácara com 16.000m2. Conlendo uma resídencio com suite + 02 dorm .

R$90.000.00

1031 - ESTRADA NOVA - Terreno Lo!. Primavera, 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· Lo!. Zanguelini, área de 391.00m'.
1046 • NEREU RAMOS· Lo!. Zanguelini, área de 321,00m'.
1048· NOVA BRASILtA • Rua José Emmendoerler, terreno c/ 484.50m'.
1049 • VILA LENZI • R. João Meurer, terreno c/ 364m' .

•Q!ilL&&
2002 - AMIZADE - Lot. Versalis II. casa alv. c/150m'· terreno de 450m' (em const..)
acena nego 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 localização, cl155.00m' R$ 120.000,00
2056 - FlGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv., c/176m'. terreno c/ 450m' R$ 45.000,00
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L. Santana, sobrado c/186m' e terreno c/ 350m' R$ 70.000,QO
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin. c/100m' e terreno c/ 360,72m', aceto apto R$ 25.000,00
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno c/345m' e contr. C/l63,OOm'. R$ 43.000,00
2084 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno c/360m' e constr. C/ 202,00m'. R$ 200.000,00
2087· TIFA SCHUBER· R: Exp. Ewaldo Swartz, 1381, terreno C/560,00m' e casa c/240,00m'. R$ 80.000,00
2092 • TIFAI MARTINS· R: Paulo Leoni, terreno cl325,00m'. casa c/ 45,37m' R$ 30.000,00
2095 • NEREU RAMOS - R Angelo Floriani • Lot. Zanguelini, Terreno c/ 378,00m' e casa c/70,00m'. R$ 35.000,00
2101 • CENTRO· R. Guilherme Weege, ótima Iocal�ação· imóvel resid., c/ cemercial. Sobrado c/700m' e terrenc cl570m'. Valor a cembinar.
2109 • SANTO ANTÔNIO· Rua Ilda Frida Lavin. casa cem 124m' e terreno c/360m'. R$ 25.000,00
2122· TRÊS RtOS DO SUL· casa em alv. C/142,00m' e terr. c/l0.8BO,00m' R$ 300.000,00
2'124 • ÁGUA VERDE· Rua Frederique b. Henque, terreno c/ 367.50m' e censtrução c/175m'. R$ 110.000,00
2127· RIO MOLHA· Rua Leocádio Cardoso da Silva, casa c/ 92m' e terreno c/323.75m'. R$ 48.000,00
2126 • VILA RAU • Rua Joaquim Nabuco, casa C/' 92m' e terreno c/ 300m'. R$ 43.000,00
2129 • VILA LALAU • casa de alv., c/142m' e terreno c/594m'. R$ 88.000,00
2132· JARAGUÁ ESQUERDO· Campo Sampiero I. casa c/127m' e edicula de 70m'. RS 115.000,00
2143· ÁGUA VERDE· R. Teodoro Roeder. casa de madeira de 100m' e terreno com 400m'. R$ 42.000,00
2145 • VIEIRAS· Rua Guilherme Koeler, casa de alvenaria com 240m' e terreno com 450m'. R$ 70.000,00.

Ace�a carro ou terreno até R$ 15.000.00
2147· ILHA DA FIGUEIRA· casa de alvenaria em construção com J13m' 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 cem 9Om' e outra com 70m'. Terreno c/ 360m' R$ 32.000,00.

Acena-ee carro até o yalor 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 Hegert, casa de alvenaria c/145m' e terreno c/ 456m' R$103.000,OO
2160 • NEREU RAMOS ·'SR 260 .KM 75, área comercial c/ vários imóveis. terreno c/20.000m' R$500.000,OO
2163 • NEREU RAMOS· Rua Ado�o Menel . Construção de 64m' e terreno de 503m'. R$ 38.000,00

2}65 '. �S.!RAQA NOVA· R. Felix Richert. Construção de BOm' e terreno de 435m'. R$ 25.000,00
__'RcR

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

R$ 27.600,00+ financ.
R$ 46.000,00
R$ 60.000,00
R$110.000,OO

3024 • JARDIM DAS MERCEDES· Apto Vila Nova
3030 • COND. AMIZADE· Rua Arthur Gunther, bairro Amizade
3045 • NOVA BRASíLIA· Condominio Leutprecht
3048 • CENTRO· Cond. Phoenix.

.

_.a'l�
4003· SANTO ANTÔNIO· Padaria com equipamentos, construção de 185m' e terreno cem 634,50m'.
4005 • vende-se Panificadora completa, com carteira de clientes, ótima localização
.1flII

R$ 65.000,00

9009 • SCHROEDER • R. Bom Pastor, c/ área de 4.078m' R$ 25.000,00
9012· SANTA LUZIA· área de 97.850m'. Arrozeiras R$350.000,00
9013 • CAMPINHA • Massaranduba, com área de 242.500m' (com 02 casas de madeira, ranchos, nascente) R$ 65.000,00

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

Bngetec
Fone/Fax: (047)

370-0919/370-0819

E-mail.-engetecj@zaz.com.br

CENTRO· Rua 29 de Outubro, nº 29. Terreno cf
4.500m2, edificado com casa principal de 500m2, com
odos os cômodos de praxe mais piscina. Contendo
mais duas casas de alvenaria' todas em ótima estado
de conservação. Excelente preço, condições a combinar.

�AMIZADE
• Terreno cf 7.211,00 m' frente pf o asfalto.

R$ 75.000,00
� 'BARRA
* Lot. Papp - Casa de 500,00m' cf 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 cf 1 casa alv., terreno cf
900m', R$40.000;OO
• Casa em alvenaria, 126m', copa, COZ" 3 qtos, bwe,
sala, garagem, churrasq. R$ 65.000,00 (próx. Tritee)
� CENTRO
• Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo da Silva - cf 1
suíte + 1qto. - R$ 62.000,00
• Apto, Ed. Leupreeht - Rua José Emmendoerfer,
cf 2 qtos e demais dep. - R$ 58.000,00
* casa em alvenaria, rua Exp. Antonio Canos Ferreira,
cf 2 suítes, 2 qtos e demais dep.. R$ 400.000,00
• Apto cobertura Catarina Erehing cf 300m', cf
2 suítes, 2qtos, e demais dep. Valor a

eombinar.Aeeita-se carro ou terreno até

R$30.000,OO.
� CZERNIEWICZ
1021' - Terreno Rua Roberto Ziemann (prôx,
Canarinho) cf 3.120,OOm' (39x80) - R$
250.000,00
� GARIBALDI
• Sítio; local Ribeirão Caeilda, Rua Vitor

Sehaldam, área de terreno cf 85.800m', cf 2
casas de madeira. R$ 65.000,00. Aceita-se carro
até 10.000,00. Próx. ao Mercado Furlan
� GUARAMIRIM
• CE�TRO - Casa em excelente estado cf
270,OOm'. R$110,000,00

'

* CENTRO - Casa alvenaria 133,45m:, terreno
364m', bairro Avai. RS 85.000,00
• Casa 170m', terreno 460m'. R$100.000,00
• Terreno cf 979m', cf construção em alv, R:

Luiz Palistieri , próx. Fameg. R$ 400.000,00
� ILHA DA FIGUEIRA
1100 - Casa em aív., cf área de 160m', terreno cf
450m', cf divisão intema, 3 qtos, sala, copa, eoz.,
área de festas cf ehur. e gar. Rua Rodolfo Sanson,
318 -Ilha da Rgueira. R$ 67.000,00
* Casa em alvenaria; rua 426 n" 172, próx. Posto
Saúde. R$ 70.000,00
*Casa de 70m' de madeira, terreno 25x100 =

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

carros. R$ 180.000,00'
� SCHROEDER I
• Casa alvenaria, 196m', cf 3 qtos, copa, eoz.,
sala, 2 bwe, garagem pf 3 carros, ehurrasq.,
murada. R$ 30.000,00
• JOÁO PESSOA
* Área com 2.000m', frente para a rua principal,
em 40m. R$ 25.000,00, em condIçõe5a c:ormInar
�TERRENOS
• terreno na Rua Vitoria Pradi, 27,50x 29,70 =

816,75m'. R$ 28.000,00
·R: Arduino Pradi, cf 450m'. R$ 32.000,00
·Próx. Prefeitura, cf 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 alv. cf 172.00m' e terreno de

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

Epídio Martins. R$18.0oo,00
* Casa em alvenaria, 3 qtos e demais dep. Rua
Eupídio Martins. R$100.000,00
• Apartamento Ed. Aoresta, 2 qtos e demais

dep, R$ 40.000,00 Fundos Carinhoso
� VILA NOVA
• Casa em alvenaria, cf 3 qtos e demais dep.
R$

45'i'00
+ flnan.

'. Casa v., cf 270m', terreno 450m', cf suíte
+ 2 qto', , sala conjugada, eoz., lav., garagem
pf 2 ear s, piscina. R$ 96.000,00
� PRAIA ERVINO ,

• Jardim Curitiba li, 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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Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
o

UI'
;:Ia
m
o

� ,

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

e-mail: im�biliaria@iardimiaragua.com.br U1
"""

HÁ
- to.)

22 A NOS, GARANTINDO BONS NEGÓCIOS I
c...

Vila Rau: (próx. Posto
Cidade) - casa em alv. c/
área total de 1 02,00m2, 03
dorm., sala ampla, banheiro
social, cozinha, área serviço,
garagem - terreno esquina

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

no centro de Jaraguá.

Centro-casa em alvenaria em uma localizaçõo privilegiada próx.
Duas Rodos IndÚSlrial· com órea de II 5,OOm', 02 quartos, sala,
banheiro, cozinho, órea serviço, garagem -terreno 306,OOm'
Valor: RS 63.000,00.

Amizode: (lo!. 8lumenghardenl- caso novaem alv. riárea 10101de
80,00m' - lerreno 350,00m'· Valor: RS 58.000,00 - aceila

apat1amenlo olé RS 80.000,00no centro.

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

champagne

pingad nas janelas
.revestimento acrílico (grafinado)
na sacada
sala de estar e hall de entrada
com forro em gesso rebaixado
Nicho p/ 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)-el
piscina área 200,00rri, terreno

500,OOrri - R$ 110.000,00.
-Jguá Esquerdo: (oróx. Urbano)
Nova C/ área 100,00rri, terreno
380,00rri - R$ 65.000,00.
-Giardine Lenzi: Cpróx. Colegio) -

c/ área 150,00m2, terreno

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

-Centro: (Ed.Marajó) c/ área

135,00rri, suíte + 02 dorm., cozinha
mobiliada - R$ 65. 000, 00.
-Centro: (Ed.Klein) c/ área
130,00rri, suíte + 02 dorm., apto
novo - R$ 106.000,00.
-Centro: CEd.Talismã)· c/ área
140,00rri, suíte c/ banheira + 02

dorm., 02 sacadas - R$ 130.000,00:
-Centro: (Ed.Carvalho) c/ área
140,00rri, suíte + 02 dorm., cozinha
mobiliada - R$ 100.000,00.
-Centro: (Ed.Perola Negra) c/área
173,00m2, suíte + 02 dorm., c/
garagem - R$ 120.000,00.
-Centro: (Ed.Imperiall c/ área
267,00m2, suíte c/ banheira, 02

vagas garagem - R$ 170.000,00.
-Centro: (Ed.Florença) c/ área
150,00rri, suíte + 02 dorm., cozinha
mobiliada - R$ 130.000,00.
-Vila Nove: (Ed.Porto Belo) c/ área
200,00rri, suíte+02 dorm., 04 vagas
garagem - R$ 145.000,00.
-Vila Lalat.ft.i (Ed.Giovana) c/ área
130,00m2, suíte + 02 dorm; 04
sacadas - R$ 65.000,00.
-Centro: (Ed.Karine) c/ área
110,00rri, 03 dorm., 02 banheiros,
- R$ 65. 000, 00.
-Centro: (Ed.Arion) c/ área

150,OOrri, suíte C/ banheira + 02

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

APARTAMENTOS:
Czerniewiez: apto novo c/
80,00rri - 02 dorm., sala c/
sacada, churrasqueira, garagem
- R$ 55.000
-Centro: (Ed.Catarina Erching) C/
área 90,00rri, suíte+Ol dorm.,
garagem e piseina-R$
80.000,00.
-Centro: (Ed.5chiochet) c/ área
155,00rri, suíte + 02 dorm.,
cozinha mobiliada -

R�95.000,00.
-Centro: (Ed.Da Alzira) c/ áfi
130,00rri, suíte + 02 dorm., Séilâ
c/ sacada - R$ 50.000,00.

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

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

Paz) C/ área 392,00rri (14x28) -

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

Bernado Dorbuseh c/ área

1.798,00rri (30,50 frente) valor

negociável.
-Amizade: (Lot. Versalhes) c/área
625,00rri - R$ 35.000,00.
-Amizade: (Lot. Piermann) c/área
2788,00rri - R$ 30.000,00.
-Guaramirim: terreno industrial,
117m frente p/ BR - c/ área
57.000,00rri - aceita imóvel

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

Procópio Gomes-c/área 562,50rri
(12,50x45,00)-(negociáveis).

Vila Nova (próx. ao FORUM)
bonita casa em construção c/ áre
21 0,00m2 - suíte + 02 dorm., sal
ampla, lavabo, cozinha, bwc-social

área serviço, 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 do Sul- sobrado próx. Rodeio (riolo . com área de
1o,()()rf, 02dorm., soJa, banheiro, cozinha, áreaSlllVÍpl, garagem,
churrasqueira - RS 33.000,00.

Centro - ótima casa em uma localização privilegiado próx. Duas
Rodas Industrial·com órea de 300,00m', suite + 05 dorm., 03
salas, 04 banheiros, cozinha com armórios, órea serviço, dep.
empregado, garagemp/02 COITOS, órea de lesto cf churrasqueira
- terreno 70D,00m' . valor a combinar - aceito imóveis em

Aorianópol�.

, (zerniewicz - casa em alvenaria (práx. Pomo! . com área de
200,00m', 03 dorm., sala, 02 banheiros, cozinha, área serviço,
cIep. empregada, garogemp/02carros-Ierreno 3SO,OOm' - VaU.
'RS15.000,00 (acerra imóv�1demenor valor!.

Czemiewia Ioróx. Pama}-coso em alv. cf órea 150,00m'
- 02 dorm., 03 salas, cozinha, 02 banheiros, órea serviço, si
garagem -terrene 350,00m'- Valor: RS 75.000,00 (aceita
automóvel no negocio).

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

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

- valor a combinar.

Vila Lenzi: sobrado em alv. - 04 dorm., 02 salas, coz, 02 bwc's, lavanderia,
garagem - RS 500,00 - Rua: Antonio Carlos Ferreira, nº 1129.
Vila Rau: casa em alvenaria - 04 dorm., sala, cozinha, bwr-sedel,
lavanderia, garagem - RS 400,00 (próx. Posto Cidade).
Centro: Ed. Florença - suíte t 02 dorm., sola cl sacada, cozinha, 02

banheiros, dep. empregada, lavanderia, garagem - RS 500,00 (calçadão).
Barra RiO" Molba: casa misto - 03' dorm., sala, cozinho, hwc-sorial.,
lavanderia, garagem - RS 330,00 (00 lado Prefeitura Municipa!).
Centro: ótima caso ampla comercial - com varias dependências - RS

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

A IMOBllÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESTÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS
.

DE LOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.

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

Plantão: 9131-0174

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

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

1051 - CASA DEAlVENARIA NOVA -ÁGUA VERDE-c/
160 m2, terreno c/ 400 m2, tendo 1 suíte, 2 qtos, churrasqueira,

garagem pi 2 carros. Aceita imóvel. RS 75.000,00.

1075 - SOBRADO - PRÓX. CHAMPAGNAT -ri 33Om2-
terreno 570m2 ( 15X38) - suíteridosed e hidro, 2 qtos, lareira, lavabo,
gcragem 2 carros. Fal1u1Jl a�uns acabamentos. RS 160.000,00.

. �

30 I I - APTO - ED. JARAGUÁ -- EM BOM ESTADO -cl 02
quartos, dep. empregada, garagem - RS 65.000,00.

Aceita imóvel até RS 50.000,00.

13 15 - SOBRADO - VILA !ENII- PARTE ALTA - ri
450m2, excelente acabamento, tendo 6 suítes, churrasqueira,

garagem pi 3 carros = Aceita imóvel.

12 I3 - SOBRADO RESIDENCIAL/COMERCIAL -

JARAGUÁ ESQUERDO - de frente pi ruaprinápal c/266,20
m2, téndo suíte + 2 qtos, sacada, sala comercial RS 130.000,00.

4203 - CHÁCARA - GARIBALDI

na TIfo dos Húngaros. Terreno cl 155.888 m2 e

sobrado cl 300 m2, tendo suíte + 4 qtos, 2 salas,
piscina, churrasqueira, garagem pi 3 carros. Tem

água no terreno cl pOSSibilidade de se fazer belos

lagos. Aceita como pgto carro e imóveis

RS 190.000,00.
4003 - SALAS COMERCIAIS (TRES} - ED. MENEGOTTl .

- cll 00,61 m2. Podem ser vendidas separadamente. Aceita
imóvel em Jaraguá ou Itajaí e carro.= RS 65.000,00

3092 - APTO- RES. BARTEL ACABAMENTO
DIFERENCIADO - cl suíte + 2 quartos. RS 55.000,00

21 IS - TERRENO - BARRA DO RIO CERRO (próx. Malwee) - ri 364m2. RS
21.000,00. Aceita parcelamento.
2193 - TERRENO -ILHA DA FIGUEIRA - c/ 457,25m2 ( 15,50 x 29,50)
parte' alta. RS 28.000,00
221 I - TERRENO - JARAGUÁ ESQUERDO - - porte alta ri 409,60 m2 (
13,65 x 30,00) - prox. Karlache- RS 27.000,00
2216 - TERRENO - JARAGUÁ ESQUERDO (COND. AIALÉIAS} - cl
930,69m2 (18 x 52) = RS 48.000,00
2318 - TERRENO - VILA LENII- na Rua da WEG I parte Alta - c/
l.521,50m2 ( 40 x 37) = RS 95.000,00. Aceita borco, carro, imóvel em Jaraguá,
Joinville, praia.
2379 - TERRENO - VILA RAU - - próximo ao Supermercado Rau, em rua

particular, ri 725 m2 = RS 25.500,00.
2444 - TERRENO - SÃO LUIS - 00 lado do CAI( cl 325 m2 = RS 25.000,00
2982 - TERRENO - NA SC ENTRE GUARAMIRIM E MASSARANDUBA -

KM 10 - RIO BRANCO - ri 42.372m2. Com 60 mt de frente para o asfalto.
Totalmenie aproveitável e com nascente de águo = RS 40.000,00
3005 - APTO NOVO - ED. PHOENIX = cl + ou - 100m2 de área útil - suíte

+ 2 quartos, sacada c/ churrasqueira. RS 11 0.000,00. Falto parte do
acabamento.

'

3057 - APTO DE COBERTURA - ED. CATARINA ERSCHING - - (próx.
Rodízio Pinos Canneri) ri 4 suítes, escritório, solas de estar e jantar, sacada cl
churrasqueÍil, lavabo, cozinha, despenso, órea de serviço, dependência ri bwc, 2
vogas de garagem. Área útil: 185 m2. - Aceita imóvel e parcelamento.
3062 - APTO - ED. JARAGUÁ - c/ 2 qlos = RS 55.000,00
3064 - APTO - ED. ISABELLLA - CENTRO - c/ suíte + 2 quartos. Cozinha
mobiliada e piso de madeira nos quartos e sola. RS 76.000,00.
3353 - APTO - VILA NOVA - JARDIM DAS MERCEDES ri 02 qtos.
Entrada RS 23.000,00 + 50 X 0,72 Cubs.
4003 - SALAS COMERCIAIS li S - ED. MENEGOTTl- c/l00,61 m2.
Peidem ser vendidas separadamente.. ceita imóvel em Jaraguá ou Itajaí e carro.=

RS 65.000,00
.

4205 - CHÁCARA - ILHA DA FIGUEIRA na parte alta da ÁGUAS CLARAS.
Terreno ri 32.000m2. Sede c/ 80 m2 (semi pronta) tendo churrasqueira, bwc,
quarto e salõo de festas.Aceita carro. imóvel e parcelamento = RS 100.000,00.

com garagem. RS 370,00
663 - SALA COMERCIAL - CENTRO (próx. 2 Rodos) ri 60m2. RS 200,00
669 - - SALA COMERCIAL I INíCIO JGUÁ ESQUERDO - cl 120m2, piso
cerâmico. RS 500,00
674 - SALA COMERCIAL - SCHROEDER - CENTRO - cl 50 m2 = RS 250,00
675 - - SALA COMERCIAL NOVA TÉRREA - VILÃ RAU (próx. Samae} -

cl 170m2, vidro blindex, estacionamento na frente.
683 - SALA COMERCIAL - ILHA DA FIGUEIRA - cl 50m2 = RS 350,00
690 - SALA - BARRA DO RIO CERRO - (ao lado desp. Zanluca) com 50m2,
1 bwc = RS 270,00
697 - SALA COMERCIAL - ED. TOWER CENTER - cl 160 m2 = RS 600,00
801 - GALPÃO ALV. - Centro ri 144m2, 2 bwc's = RS 460,00
900 - TERRENO - AGUA VERDE - cl 900 m2 = RS 240,00
902 - TERRENO - CENTRO (00 lado Diviflex) ri 800m2 = RS 500,00

LOCAÇAO
603 - CASA MADEIRA - CENTRO - c/ 3 quartos. RS 330,00
609 - - CASA DE AL V. - LOT. STO. ANTÔNIO - cl 3 quartos. RS 200,00
6 13 - CASA AL V. - Centro cl 2 quartos, garagem pi 1 carro = RS 400,00
618 - CASAS ALV. - Guaramirim - Próx. ao portal ..
619 - - CASA DE MADEIRA -INíCIO DO JGUÁ ESQUERDO - e! 3

_ quartos. RS 200,00
620 - CASA PI FINS COMERCIAIS - CENTRO cl 2 salas de frente para a

R. Emílio Carlos Jourdan (prox. ao Shopping Breithauptl e no corpo da casa 1

qto, 2 salas, cozinha, bwc, lavanderia.= RS 880,00
622 - CASA ALV. - Czerniewicz e! 2 quartos = RS 250,00
623 - CASA MISTA - Vila Nova cl 4 quartos, churrasqueira = RS 350,00
628 - - APTO CENTRAL (ED. FLORENCA} cl suíte, 2 quartos, dep.
empregada, garagem. RS 580,00
63 I - APTO - CHICO DE PAULA Loteamento Corupó c/ 3 quarto,s e piso
cerâmico= RS 200,00
635 - QUITINETES - CENTRO Ed. Marquardt - a partir de RS 200,00.+
condomínio
637 - APTO - VILA BAÉPENDI Res. Brotei - cl suíte + 2 quartos. RS 350,00
640 - APTO ED. FLORENCA - CENTRO- 2 quartos, 2 bwc's, 2 sacadas.
642 - QUITINETE CENTRAL cl 1 quarto, nõo tem vaga de garagem. RS
250,00
644 - APARTAMENTO - ED. SAVI - Centro cl 2 quartos = RS 320,00
645 - APARTAMENTO NOVO - Vila Rau e!suíte + 2 qtos, garagem pi 2
carros = RS 400,00 , ,

646 - - VILA LENII (próx. Mat. Piermann} - APTO - 'cl 2 quartos,
cozinha mobiliada. RS 400,00
647 - - APARTAMENTO NOVOI CENTRO (ED. TOWER CENTER} - cl
suíte, 2 quartos, sacada e! churrasqueira, cozinha, garagem. RS 660,00
648 - APTO - CENTRO Ed. Isabella . c/ suírte + 2 qtos, garagem = RS
500,00

.

650 - APTO CENTRO Ed. Gardênia - cl 3 qtos, garagem pi 1 carro = RS
370,00
657 - APTO ED. CAETANO CHIODINI - cl 2 qtos, salas de estar cl sacada,

VENDA
I I 16 - CASA DE ALVENARIA - BARRA DO RIO CERRO - c/ 180m2 em

terreno de 472,50m2 tendo suíte, 4 quartos, dependência, churrasqueira,
garagem pi 2 carros. RS 70.000,00
I 192 - CASA DE ALVENARIA NOVA - ILHA DA FIGUEIRA - cl 120m2,
tendo suíte, 2 quartos, garagem pi 2 carros. RS 88.000,00
131 I - SOBRADO - VILA LENII - cl 216m2 tendo suíte. 2 quartos + edícula
cl 214 m2. Aceita imóvel. RS 220.000,00.
135A ,,-SOBRADO NOVO - VILA NOVA - FINíSSIMO ACABAMENTO e!
400m2 tendo 4 suítes (3 cl sacada -1 cl closed + hidra), 2 lareiras. sola íntimo,
sala de jogos, lavabo, escritório, piscina, garagem pi 2 carros. Aceita imóvel.
1356 - CASA DE ALVENARIA - VILA NOVA -cl 420 m2 em terreno de
1.200 m2 (30 x 40) tendo suíte (e! closed + hidra) + 3 quartos, lavabo, piscina,
canil e'garagem pi 3 carros. Edicula c. churrasqueira. Aceita imóvel.
2001 - TERRENO - CENTRO - cl 750m2 (30 x 25) = RS 160.000,00
2007 - TERRENO - CENTRO - - cl 1.350m2 (27 x 50) = RS 130.000,00.
2030 - TERRENO CENTRAL próximo ao Beira Rio - c/ 810m2 (27 x 30) = RS
140.000,00.
2051 - TERRENO - ÁGUA VERDE - e! 300 m2 (15 x 20) si benfeitorias =

RS 27.000,00.

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

Vende: casa em alvenaria c/ 235m2,
em terreno de 499m2• Rua: Ida Bridi,
207 (Vila Lalau)
Preço: R$ 48.000,00

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

Vende: Apartamento contendo 2
dormitóri�s. Rua Cei. Procópio
Gomes - Resid. Maguillú (Centro).
Preço: R$ 47.000,00

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

Vende: Prédio medindo 285 m2, com três,

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

Preço: R$ 180.000,00
Aluga: Apartamento (2 dorm.
demais dep.). Rua Joã
Planincheck

Aluguel: R$ 330,00

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

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

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

vezes.

-+ Casa em alvenaria (3 dorm.), c/ área de 45 m2, em terreno de 1.7.50
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 Lenzi.

. Preço: R$ 48.000,00
-+ Casa em alvenaria (suíte c/ hidro + 3 dorm.), cf' área 300m2, em terreno

450m2• (Barra). Preço: R$ 100.pOO,00. ( Aceito apartamento/terreno)

Aluga: Apartamento, contendo 1

suíte + 2 dorm. Rua João Marcatto

(Centro). Ed. Tower

luguel: R$ 650,00

Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R Mareduií Deodoro da FOI/sem, 972
Royal Barg Ceuier - J{fmglllí do 5111- se

CONSTRUS«
"Inovando Conceitos de Viela"

Localizaçõo do Prédio: Rua Leopoldo Mahuke,
Perto do Clube Beirá Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 elltrada

ealdo di re to c/ tl COIl_�trut()rtl

Lazer: Prédio:
Plantão de Vendas: 24h. Inclusive

Sábados e-domingos
Fone: (47) 275-3070Sala de jogos, Sala de ginástica. Sauna cl ambiente de descanso,

Salão de festas c/churrasq. e bar; Home Theater,
Piscina adulto e infantil, Playground,
Ambientes decorados e mobiliados.

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

Fácil acesso v"

Excelente localização v

Privacidade ,,/

Totalmente funcional V'

Design moderno v/·

Esquadrias de alumínio v'

5 opções de planta v'

Uso do FGTS v-

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

..A.. __

para voce que e

qualidadeV
segurançaV

satisfaçãoV
acabamentoV

Apartamentos

LE PETIT

Plantão no Local

CHECI 1527·.J

Empreendimento Convise,
que já entregou mais de

250 unidades.

tnunu.tepe ttt.cum.urG
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TIIOARTE
MAT. DE CONSTRUÇÃO

370-3232
370-2315

AV, PREFEITO WALDEMAR

GRUBBA, 4386 • CENTENÁRIO
JARAGUÁ DO SUL

[Joõe Januório Ayroso, nO 341

t�(]�Q�,�_�S.,9�,�r.�?:,,�9,lI,�,,<!(]��,G
'

MATE,RIAIS DE CONSTRUçAo

M1;;'i>'iJirõ""r'tii��,',','·�a't����� ,-

�_,

RETROESCAVADElRA, CAMINHÃO

Rua WalterMarquardf, 2270

' ••llrlalsPlnC8UInIÇIo
• Ferragens eFIII'IIIIIHIII
• Mallrlal EJéblcI

o QUE VOCÊ PROCURA PARA
CONSTRUIR OU REFORMAR•••

r'

•••ESTÁ AQUI!.!!
Cônsulte nossos anunciantes

.-.116•••
'lWIalAI," COIIIfI'fÁ'

MateriaIs de Construção
Ferragens- Eletrodomésticos

,

Fone/Fax
311-4139 373-0001

Rua 28 de Agosto, 1515,' Guaramirim.aUOIJertoDamam· CzernlewlcZ '

Av. Waldema, Grvbba, '555
Vila 'a/au � lara.ulÍ do Sul

Walter Materiais
de Construção

_1273-1532
, Rua Dorval Marcatto, 80 i

! Loteamento Firenzi Bairro !
,

Chico de Paula - Jaraguá do Sul !
� _........ . •.••••••• ,_ ..1

Lewtn
Construindo o seu Sonho!

375·1 t83 '

Rua: Jaraguá, 50 - Centro �
Corupá � SC

Fone: 376-0897 '

9975-0131

275-3462
Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro

, �r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SANTO ANTÔNIO - aluga-se, cl
. 3 qtos, sala, coz., banh., lav. e

gar. R. Ilda Videl Lawin, 40.

R$220,00. Tratar: 273-6246
manhã ou 275-8200 tarde.

TROCA-SE - casa em Jaraguá
por casa em Rio do Sul ou em
Salete. Tratar: 276-2070.

I'
CASAS

1• Casa de madeira com 65m2 na Rua Arthur

Breithàupt, 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
• Casa de alvenaria com 1 74m2, nova, Vila Lenzi,

1
em frente a academia Corpo e Mente� R$ ,

140.000,00
• Meia Água de alvenaria na Barra, perto do
mercado Ouro Verde. R$ 25.000,00

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

CASA de ALVENARIA CI 100,00 m2, contendo 03 quartos, sala, cozinhá, bwc, garagem +

CASA de MADEIRA CI 42,00 M2, contendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc. TERRENO CI
500,00 m2. Localizada no Loteamento Aldrovandi, Próximo a Gruta, Bairro Rio Molha. R$

'" 45.00Q,00.

CASA de ALENARIA CI 200,00 m2, contendo 01 suíte, 03 quartos, bwc, lavabo, sala, cozinha,
lavanderia, churrasqueria, garagem pI 02 veículos. TERRENO CI 440,00 m2. Localizada na

Rua Emmrich Ruysan (Rua do Detran), Bairro Vila Nova. R$ 130.000,00 (Aceita-se terreno
ou veículo até R$ 40.000,00).

VENDE-5E - alv., cl 110m2, cl
3 qtos, sala, coz., garagem, área
de serviço e lazer e banheiro.
Com terreno de 360m2, todo
murado, bem localizado, bairro

Boehmerwaldt(Escolinha zona

sul de Joinville), 20m da avenida
Paulo Schroeder, próx. posto de
atendimento do banco Besc,
R$35.000,00. Tratar: 429-
7591. (proprietário) 1
VENDE-SE - alv., cl 110m2, 3

qtos, sala, coz., gar., área de
servo e lazer, banh., cl ter. de

360m2, todo murado, bem

local., bairro Boehmerwaldt

(Escolinha zona sul Joinville),
2011'1 da Avenida Paulo

Schroeder, próx. Posto de
atendimento BESC.

R$35.000,00. Tratar:
429.7591.

LOTES CI área apartir de 450,00 m2, prontos para construir, contendo toda a infra
estrutura necessária. Localizados no Loteamento Adelina, próximos a Marisol SIA, Bairro
Ceí�tro Norte em Schroeder. R$ 9.000,00.
1

cfSA de ALVENARIA CI 136,00 m2, contendo 03 quartos, 02 salas, 02 cozinhas, lavanderia,
garagem. TERRENO CI 315,00 m2 todo murado. Localizada na Rua João Klein, próximo ao

artigo Salão União, Bairro Vila Lenzi.R$ 55.000,00.
J

TERRENO

I.
Lotes no Loteamento Firense I. R$ 18..000,00

• Lotes no loteamento Campossampiero II, c/900m2•
R$ 45.000,00
• Lotes no loteornento Composscrnpiero I� c/420m2•
R$ 25.000,00
• Lote na Rua Waldemiro Schmidt, com 600m2• R$
28.000,00

CONDOMíNIO FECHADO
• Lotes a partir de 790m2

IVENDE-SE - alv., cl 110m�, 3

qtos, terreno cl 330m2, Vila

Rau, próx. Supermercado
Brasão. R$38.000,00. Tratar:
371-5512. Creci 8054

E-mail: imobgarcia@brwnet.com.br
��:I" Rua João Planinscheck, 302 Bairr,o Nova Brasília,

Jaraguá do Sul SIC

VENDE-SE - casa, Ter. e área
de lazer, no Bomplant. Tratar:
9113-2095 cl Silvano.

11VILA RAU - vende-se, mista, cl
4 qtos. R$27.000,00. Tratar:
372-2609. FIRENZE II

• Lotes a partir de 350m2CONSÓ.RCIO IMOBILIÁRIO

ADEMILAR
VILA RAU - vende-se, Cohab.

R$27.000,00. Tratar: 275-
1559. A MARCAHO IMÓVEIS FINANCIA COM UMA

ENTRADA E O RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES.

Empreendimentos ímobiliários Marcatto
Av_ MaL Oedoro, 1179

iir371-1136
.

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

GUARAMIRIM - vende-se,
85m2, peças amplas, si
condomínio, .estilo sobrado,
30m da Fameg. Tratar: 275-
3708 ou 9909-0502.

(proprietário)

CASA PRÓPRIA - RI!ALlZE SEU SONHO
FUJA.DO ALUGUEL USANDO SEU FGT$!
Com�rel construa1 reforme e amplie sue ímóVei.

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.

11.245,00 _-o_
.. _R$ 98,80

.

2!.130,73 R$ 185,65
30;850,87 R$.271,05
42,261,47 R$ 371,30

$ 61.180,63 .._.__R$ 537,53
88.923,07 ---R$ n6,43
103.923,07 R$ 913,06

·POSSU1MOS OUTROS VALORES IE OUTROS PUlOS
SPONCHIADO

Tmbalhamos. cen AIJlorilaçio do BACei
OisponlbIllWm06: crédito �ra�e Motns� Conflra!

Informa
-

;. 47 3360506·· 9124-1409

ALUGA-SE - cl 90m2, 2 dorm.e
demais dependências, no

Loteamento Ouro Verde.

R$250,OO. Tratar: 9957-7545. PROCURA-SE - moças pI dividir
apto. Tratar: 275"3851.

CENTRO - vende-se, urgente.
Valor à combinar. Tratar: 011 SCHROEDER - vende-se, centro,
6976-9448 comercial e residencial, valor a

,�I
r
j Cartas de crédito de R$ 20.000;.00 a R$ 12.0.60.0,.00

.

Lances podem ser também embutidos ou com
FGTS (de acordo com norma do SFH)

Valorizando
se.. amllientelConsulte-nos!

311·8814 Empreendimento.
Imobiliário. Ltcla

Rua Epitácio Pessoa, 415 - ]araguá. do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ViVororantim I Finanças

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

03
98

FIAT97
97 Palio EX 1.0 I.t., d.t., a.c. 99 branco
96 Uno Mille SX, 2p, I.t., d.t., a.q. 97 prata

Uno Mille 94 vermelho
96 VW
94 Gol MI 1.0, 2p, compl. 99 branco
93 Go11.0 94 azul meto
91 Gol M11.6 a.q., desemb. 97 brnaco

GM

��;'��,02 G Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco
99 G Corsa Sedan 1.0, alarme, t.e., a.q., doto 00 cinza
98 G. §:i8 �lluãNvc��e�s alarme

98 "t
96 G 97 azul
95 G Kadett SLS1.� álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelho

Vectra GL 2. 97 cinza.

99 G 8g��� Wi�ca 4p, I.t., d.t., a.q. 99 verde
99 branco

Vectra GL 2.0 97 azul meto
96 G FORD

Escort 1.8L 93 cinza
01 G Escort GL 1.8 a'1 92 azuaff:.et.Escort GLX 16v, .8 97 bor fi
96 G Escort 1.8, 16v

.

97 bord:f)

)
,

I,
I

GM
Celta Vermelho

Piek-up Corsa 1.6 01 branco G R$ 13.500,00 Veetra GLS eomp. Vermelho
Corsa 4P. 1.6, ae., d.h 01 branco G R$ 16.800,00 Veetra GLS cornpl. Branco
Gol Speeial, a.c. 00 branco G R$ 12.500,00 Corsa MPF1 Cinza
Corsa Wagon 00 cinza G R$ 16.500,00 Veetra GLS Prata
Ka 99 prata G R$ 11.500,00 Corsa Super MPFI Branco
Gol4p 99 verde G R$ 13.500,00 Omega GLS, cornpl., el teto Dourado
Palio EL, el ar 1.5 97 bordô G R$ 11.800,00 Chevelte DL Prata
Gol 1.0 cornpl. 97 branco G R$ 11.900,00 Chevelte DL Cinza
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 13.500,00 VW
Blazer 2.2 97 branco G R$ 22.800,00 Gol Speeial Vermelho
Corsa Wagon 97 bordô G R$ 15.500,00 Gol Speeial Branco
Palio EX 96 laranja G R$ 10.200,00 Gol16v Vermelho
Golf GL eompL 96 azul G R$ 15.500,00 Santana Azul
Eseort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00 Gol CL Prata
Eseort L - Euro 94 vermelho A R$ 8.900,00 FORD
Chevelte DL 91 branco G R$ 5.800,00 Ka, v.e., T.e. Prata
MB 1313 truque e baú 83 amarelo D R$ 45.000,00 FIAT
Moto CG Titan KS 01 vermelha G R$ 3.800,00 Uno Mille EP Preto
Uno SX 4p 97 branco G R$ 9.200,00 RENAULT
5-10 96 verde G R$ 14.500,00 Clio RN 1.0 16veompL Prata
MB 1513 caçamba 79 amarelo D R$ 32.000,00 BMW 328i automática Preta

FIAT Tempra 96 Branco R$ 9.500,00 Parati 99 branca 4p,l.0,16v, el opc.
PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00 F-250 03 prata

UnoCSl,4p, v.e. 93 Praia R$ 7.800,00 Twister 02 vermelha el partida, 2' dono
Celta 01 prataVW Gol,4p' 99 Branco R$13.200,OO TitanES 01 verde

PassatAlemãD, eompt.+ Au!.. 95 Cinza R$17.800,OO GolG1I1 00 branco 16v, 2p, a.c.
GolMI 98 Branco R$10.500,OO KaGL 00 dourado motor zetee, el ope.
Saveiro 96 Branca R$ 9.000,00 CorsaWind 99 branco 2p
logusCLI 95 Prata R$ 8900,00 Astra 99 branco 2.0 completo
Santana Quantum 96 GNV R$12.900,OO Kadelt 97 cinza cy opc.

S-10gab., 97 prata compl., 6 eil., GNVGo11.0 93 Branco R$ 6.800,00 PalioCL 97 branco
Gol 95 Prata R$ 7.500,00 GolMI 97 verdemet. c/ opc.
Kombi envidraçada 93 Bege R$ 7.200,00 Gol1.6CLI 96 branco cy opc.

GM Omega 93 Grafite R$12.500,OO Gol 96 branco LO, plus
Chevette 92 Cinza R$ 5.500,00 5-10deluxe 96 branca eab. est., GNV, eompl.

S-10,compt. 97 Cinza R$17.200,OO Parati 95. azul CL, 1.8, el ope.
Uno 95 bordo 4p, trio elétricoVectraGLS 96 Bordô R$13.900,OO Ternpra 93 preto cornpl.

FORD VeronaGlX 96 Azul R$ 9.500,00 Omega 93 grafite GNV
EscortGl 94 Prata R$ 9.000,00 MonzaGLS 92 cinza compl,
Del Rey 84 Ouro R$ 1000,00 GolGL 91 marrom 1.8, gas., cz ccc.
Fiesta

.

98 Azul R$ 9.800,00 D'20 gabinada .89 bordô eompL
RENAULT CliD,-ar 01 Bordô R$16.500,00

BelinaGLX 89 bordo álc., d.h.,1.6
F-l00 89 branco carroceria madeira·

II

II

Seja
•

parceiro
Parati Gil Sumer Vermelho 2001 R$ 23.500,00 da BVFinanceiraLaguna 2,0 Preto 1997 R$ 19.500,00
Clio 1.0 compl. Cinza 2001 R$ 18.500,00 ,

Megane RN Prata 2000 R$ 18.500,00

faça ótimosKadett GLS compl. Branco 1997 R$ 13.000,00 e
Quantum 1.8 MI Verde 1997 R$ 12.800,00
Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12,500,00 , •

Palio EL

Ci"l
1997 R$ 11.500,00 neuocresFiesta 4p Pret 1998 R$ 10.500,00

Kadett GL Pra 1997 . R$ 10.500,00

neste espaço!Palio EDX Brar co 1996 R$ 9.800,00
Uno EX Vermelho 1999 R$ 9.500,00
Corsa Branco 1995 R$ 9.500,00
Corsa Wind Cinza 1995 R$ 8.800,00

370-3113
CG 125 KS
CELTA A.C .. GNV
ESCORT GLX, COMPLETO
CORSA SEDAN
KA GL 1.0
GOL GIII CI AR, ALAR, TRAV.
MAREA WEEKEND ELX 2.0, 20V
CORSAWIND
GOL MI 1.0, 4P
PALIO ED
ESCORT GLX
PALIO EDX, 4P
CORSA SUPER 4P - TRAVAS E ALARME
ESCORT HOBBY
GOLF GL COMPL. (-AR)
UNO ELX
ASTRA GlS
CORSA WIND 1.0
ESCORT Gl - TRIO E DH
CORSAWIND

PRATA"
VERMELHO
PRETO
PRATA
PRETO
VERMELHO
CINZA
VERDE
BRANCO
CINZA
PRATA
PRAiA
VERDE
CINZA
AZUL
VERMELHO
BRANCO
BRANCO
!lORDO
PRATA

2003
2002
2000
2000
2000
2000
1999
1999
1998
1998
1997
1997
1997
1995
1995
1995
1995
1995
1994
1994

Seja
•

parceiro
Biz 02 vermelha I:

da BV Financeira
..

Titan 01 verde \YBR 00 preta

faça ótimos
Corsa Wind, 4p 99 branco <:

e Vectra GL, compl.,' 2.0, gasolina 98 prata
i
\

I
Gol MI 1.6, gas, 97 vermelho

t�'
, • Santana 1.8 93 cinza I

negocl ..OS Kadett 1.8, álcool 93 verde t ,

Monza SLE, 1.8, compl. 87 bege :t;.,�fi.
neste espaço! Voyage 1.6 gas. 82 cinza

'

Ir
Brasilia 80 verde '1

Fusca 1300 78 branco

bege

, .

negoclos
no

'---_n_e_s_te_.e_s_p_aç_o_!_-----!t)L

SeJa parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

.310�3021
Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenârio - Jaraguâ do Sul

Caminhão Mercedes 709 90 azul

Gol4p 99 branco

Gol, 2p, comp. 97 bordo

Uno, EP 4p compl. (-ar) 96 azul

Kadett, 2p, com opc. 95 branco

Logus cornpl, 94 prata
Escort Hobby 94 bordô

Monza, rodas 93 bordô

Kadett compl., (-Ar) +rodas 90 preto
Chevette + rodas 97 branco

Fusca 1.500 73 bege

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEíCULOS
370-75'16

Compra Troca Financia
RliaWa"er·Marqllarêll,J850�n,�frllfdD'RlqMÔlhaF�arllliij'.'��!$ijfÊ$'Çlm
s-ro cab. Estendida, 6ciL, GNV Azul 98

S-10, gabo Dupla, gas.
Fiorino trekking, compl.
Escort GL 1.8

\�� '1' Escort Hobby

F-1000 cabo Dupla compl.
Pick-up Fiat LX
MonzaSL

F-1000

1i
Uno CS 1.3, gas.

Prata 97

Cinza 97

Azul 96

Vermelho 94

Amarelo 91

Azul 90

Preta 90

Cinza 90

Amarela 86

372-0676 WILLIAM UeícUIOS
Rua IVlarechal Castel;Branco, (47) 374-1117

3549 - Centro - Schroeder 9975-0117

VIVotoradtinll Finanças

Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5,900,00
Uno 1.0 Branco 97 R$ 8,900,0(/
Del Rey Grafite 87 R$ 4,500,00
Opala Diplomata 4p Bordô 91 R$ 8,900,00
Vectra GLS 2,0 4p Grafite 98 R$ 19,000,00
Uno LO 2p Bordo 96 R$ 7,500,00
GoIL6 Branco 96 R$ 10.500,00
GolSpecial 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 Titan KS Prata 01 R$ 3.400,00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4,000,00
Fusca Branco 83 R$ 3,200,00
Yamaha yz 125 Azul 97 R$ 6,500,00
Escort Hobby LO Vermelho 95 R$ 6,500,00,
Gol LO Branco 94 R$ 7,500,00

Dakota cab. Simples, completa, ,equipada
Uno EX, 4p
Mercedes conversível 450, 6cil

Vectra GLS compl.
Logus CU1,8
CorsaWind Super
Verona GLX 4p

, .'

D-20dupla, cornpl., +Couro, tv, cd, turbo
D-20 cab. Simples
Voyage CU1.8

.

Uno 1,0

GoICL1,6

Escort Hobby
Fiesta CLX, 4p, 1,0
Vectra GLS, cornpl.

verde 99

amarela 72

branco 98

bordô 95

G

G

GNV

G

G

G

D

D

A

G

G

G

G

G

preto
branco

branca

bordô

prata

95

94

86/92
85/94
95

verde 94

preto 94.

dourado 94

branco 98

Cinza 98

EOMÓVEIS GANHE UMA BICICLETA 18 MARCHAS • 3J1..0802l311-8281 l EU.Antl.lôcarlos Ferrelra,130-eentro

Seja parceiro Seja parceiroGol16v PIUs compl. 4p cinza 01 G

da BV Financeira Gol1.0Ml2p branco 01 G

da BV FinanceiraCourier 1.6L branco 01 G

GoIMI1.0 preto 99 G

e faça ótimos Gol 16v4p cinza 00 G

e faça jt.imoscorsa ã.o ap prata 99 G

Ka1.0 branco 99 G
, •

negocias
Ka1.0 vermelho 98 G

Pampa 1.6L branco 97 G nego�losRanger CS 4cc compl, prata 97 G

neste espaço! Courier1.3 prata 98 G

neste espaço!Corsa 1,0 c/ a.c, cinza 96 G

� Corsal.0 bco/pnlto 96 G

Gol CL1.6 prata 94 G

Gol CL1,6 branco 92 G

99
97
95
94
92

F-1 000 dupla, turbinada, 5 marchas 91
Escor! 89

88
85
85
81
75
72

R$13.500,00
R$ 9.300,00
R$ 7.000,00
R$25.500,00
R$ 6.400,00
R$ 25.000,00
R$ 4.600,00
R$ 4.500,00
R$ 3.300,00
R$ 3.500,00
R$11.500,00
R$ 4.500,00
R$ 2.200,00

Uno

GoI1.6, álcool
Ford 11.000, vasculante
Pick-upWillys, traçada, reduzida
Corcel I

Escor!

, .

negocias
neste espaço!

SeJa parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

311-0802
311-8281

Exp. Antônio Carlos ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Corsa Sedan - modo novo Cinza 03

Gol Plus 16v 4p Prata 02

cuo Sedan, compl. Vermelho 01

Kangoo 1.6, compl. Cinza 01

Parati 1.6 cf ar e d.h. Branca 01

Siena ELX, compl. Branca 01

Palio ELX 1.3, compl. Branco, 01

Astra GLS, compl. Azul 00

Ka cf v.e. f t.e. f ar Azul 98

Honda civic LX Prata 98

Omega GLS, compl. + teto Branco 96

Flesta cf ar + d.h. Vermelho 96
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18 CORREIO DO POVO CLASSI
C reei 0418-J

r::r Terrenos com 350m2, no bairro Amizade.
R$ 10.000,00 à vista ou entro + parcelas

r::r Terrenos com 388m21 no bairro Amizade.
Próximo a Arsepum.
R$ 20.o.OQ.,Oo. à vista ou entro + parcelas

� rss �';i *t

10.2 .,: "'-

, �
� ,

combinar. Tratar: 9133-3476.
Creci 3476

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
cf 3 dorm. sendo 1 suíte,
sacada cf chur., cozo mob.
Entrada + parco em 50 meses

direto cf proprietário. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VILA NOVA - vende-se, no Res.
Jardim das Mercedes.
R$24.000,00 + fncto ou

R$45.000,00 à vista. Aceita-se
carro. Tratar: 370-7316.

(proprietário)

, '-

10.3 a s : . ,.

ss

1m >� &��'

AMIZADE - vende-se, cf
558m2, Versalies.

R$45.000,00. Tratar: 371-
5512. Creci 8054.

AMIZADE - vende-se, no Lot.

Blumengarten, rua asfaltada, cf
13,5 x 24,75. R$25.000,00.
Tratar: 371-4612.

NOVA BRASILlA - vende-se, cf
496m2, totalmente plano, rua

asfaltada. Tratar: 275-3070.
, Creci 8950.

RIO MOLHA - vende-se, cf
969.480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se casa

ou apto no negócio. Tratar:
9112-5501. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, cf
4.900m2, R: Theodoro Weiss,
prôx, Lot. Garcia em Schroeder.

R$35.000,00 negociáveis.
I

'Bicicleta
Aro 12

Comoda
Sapateira Stas

Tratar: 371-5512. Creci 8054

TERRENO - vende-se, próx.
Wigando Meyer. R$4.500,00 ou

troca-se por carro. Tratar: 273-
1343 cf Andreia.

TIFA MARTINS - vende-se,
400m do Posto de Saúde.

R$8.000,00. Tratar: 273-
0862.

VENDE - na R. da Faculdade, cf
530m2, cf 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$15.000,00. Tratar:
370-2461.

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, cf 3.900m2,
totalmente aproveitáveis.

SÁBADO, 4 de outubro de 2003

VENDE-SE - PRAIA CAMBORJU
Apartamento - 2 Dormitórios - Garagem - Sacada - Mobiliado - situado no'

Centro RS 60.000,00
Apartamento - 2 Dormitórios (Suite) - Garagem - 2 Sacadas - Novo �S
75.000,00
Apartamento - 3 Dormitório� (Suíte) + Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2

,
,.

Garagens - Situado noCentro R$180.000,00

M�Y!:R�"ª

ZELlO BURATTO Rua 500 - n° 400 CRECI296
www.melim.com.brf-burotto 47 9983·5920 - 47 367-1993

Tratar: 275-3070. Creci 8950. VENDE-SE - loja conto Adulto, fichário. Tratar: 370-1657 ou

infanto juvenil, compl., cf 9974-8468.
VILA LALAU - vende-se, cf
980m2, R: Major Ferreira,
servidão. R$65.000,00
negociáveis. Tratar:' 371-5512.
Creci 8054

VILA RAU - vende-se, cf 348m2, •

edificado, cf 2 casas de mad.,
lot. João Goalberto Rocha.

R$26.500,00. Tratar: 371-
5512. Creci 8054

• Garagem para 2 carros;
• Salas de estar e jantar;
• Lavabo;
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
• Despensa
• Lavand.ería:
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• Sala Intíma;
• 1 Suíte Simples;
• 1 Suíte cl Closet;

,
• 1 Suíte Master cl cíoset e

! ·iff;�:�·

Mini System
HIFI stereo

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

Projetos / Execução /
Administração

• O.renc:lam.nto da obra

r EscritóriõdeÊrigen'haria.]
l j

Av. _. Deodoro elaFon_, 97,
Ed.DI_, ooIIHIoJ. -I......á do lul

esa para
-Compütador

VENDE-SE - cf 440m2,
edificado, cf galpão de 200m2,
R:. Roberto Ziemann, 939, próx.
Depósito Areia" Butzke.

R$70.000,00 negociáveis.
Tratar: 371-5512. Creci 8054.

VENDE-5E - loja de confecções,
cf estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 371-5512.

(proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, cf
mercadorias e mobiliário.
Defronte pf Marechal. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

Bicicleta
Aro 16

Bicicleta
Aro 20

GUARAMIRIM· Rua 28 de Agosto, 1321 - Centro - Tel: 373-5112
MASSARANDUBA· Rua 11 de Novembro, 2681 - Centro - Tel: 379-1757
BLUMENAU - Rua Henrique Conrad, 51 02 - em frente ao SESC - Tel: 378-1975
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20 CORREIO DO POVO

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALIZAÇÃO

DE JARAGUÁ?

RoY�
VENDAS/LOCAÇOES
Laias e Salas Comerciais

(Com diversos metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTRuStL

empregos

, �»)SABADO, 4 de outubro de 2003 ..

, RS 20.000 00

i RS 30.000,00

o Mélhor consórcio de
terrenos, casas,
apartamentos,

salas comerciais e

reformas de imóveis

ta Consórcio Baftlsfella
QUEM CONHECE, CONFIA.

Representante �
autorizado: �.tN'l,"�

8
cv

Mandarino: 275-3731 / 275-0051
www.consorciobatlstella.com.br

Consórcio União.
+ comissão. Tratar: 371-8153 - Michele.

OFEREÇO-ME - c/ trabalhar
como babá, cl exp, e ref., posso
pernoitar. Tratar: 370-6371 cl

OFEREÇO-ME - c/ trabalhar como
motoboy ou entregador, possuo
moto. Tratar: 9975-9925.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como
dama de compania, cl exp., ref. e
cursando técnico em enfermagem.
Tratar: 370-6224 cl Sônia.

GIRASSOL IMÓVEIS CONTRATA: CORRETOR DE IMÓVEIS

Possuir CRECI ou estar cursando o curso para Corretor de Imóveis.
cons orcto s , salário fixo + * Conhecer bem a Região
comissão. Tratar: 371-8153. * Possuir Automóvel próprio

'Remuneração Condizente com a função (Ajuda c/ Combustivel + Comissão)

TELE-MARKETING - precisa-se Interessado
CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se cj experiência na área de

Enviar Curriculum com foto para rua Procópio Gomes de Oliveira nº 654 _ sala
de vendedores externos com consórcio, cl telefone em casa 3 ou E-mail: girassolimoveis@terra.com.br FONE: 371-7931
experiência na área de (trabalho domiciliar), salário fixo

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

Precisa-se de vendedor(a) externo para
atuar na área gráfica com experiência
em vendas.

Os interessados favor entrar em contato

pelo. telefone (47) 275-0487 ou 275-

0959 em horário comercial.

EMPREGO
Meu nome é Antonio e estou

desempregado a mais de 6 meses. Por

favor, preciso trabalhar, tenho família

para sustentar, tenho várias

experiências, algumas registradas e

outras não. Se alguém se interessar em
me empregar, posso trabalhar como:

assador, garçon, pintor, cozinheiro,
repositor de mercado, motorista,
administrador de empresa em outros.

Meu telefone para contato é 273-6246

veículos
tt

"

,.

s

Ensino Médio

articulado com

Educaç·ão Profissional

Inscrições: a partir de
..20 de outubro de 2003

Inicio das aulas:
fevereiro de 2004

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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Sua grande chance de fazer os melhores cursos preãsslenalizantes do Brasil
e ser encaminhado ao mercado do trabalho. CORRA, A HORA E ESSA!

Operador de Compulador Primeiros Passos Operador de telemaikating
da Informática

INFO

Ca�itaçãp Profissional em Telefonista e Recepcionista
Webdesigner "nas Adminislrativas Inglês - New Generation

Mo:e Manutenção
Capac. Profissional Barmanem1Amdas

de putadores Turismo e Hotelaria Garçom

'"
Microlins
centro de Formação Profissional

Rua Exp. Cb. Harry Hadlich, 35 - Centro Telefones: 312-3575/372-1299
WIW<lIIicrolins.tom.br Mais do 500 frnnquias om lDdo ti BrnsiI.

,_ .. _ .. _ .. _ ... __ •... __ .... _-_ .. _-_ ... _----_._-_ .. __ .. __ ._._ ......_-----------------,-_._--_._.... __ .....•. _ ..... -_ .. _----_._-----,

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

JOINVILLE
435· 3700

Rede Renault, 183 Concessionárias no Bi·asll.

Dicave ITAJAI
348·8460

BLUMENAU
322·8800

CORREIO DO POVO 21

·�OTOS

(371-197Q)
Compra Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

JARAGuA DO SUL
370·6006

CB-500 Prata

Azul

Azul

Azul

Vermelha

Bege

Azul

Prata 2001

FaJc:on

Tornado 250

XT225

CBX200

YBR 125 E

Titan ES

Titan ES

",M'd'
Titan KS Azul 2001

Titan Vermelha 1998
�

Titan Azul

Today Prata

CG 125 Branca

CG 125 Branca

XLR 125 Preta

Biz ES Azul

Gol CL 1.6 Branco

CorsaWind

ScÉNICALlzÍ!: I!
CLIO AuTHI!NTlQUE 1.0 16V

Melhor•• Compra. 2003
em SUIS Categorias,

Vale do Itajal e litoral Norte - Se;
O .

11 Consórcio Renanii
Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade d'!t estoque, consulte a sua Concessionária Renault para sua região.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IIIMotos

SÁBADO, 4 de outubro de 2003
�;)

C-10 - vende-se, diesel, toda
modificada pIO-lO, impecável.
R$8.500,00. Tratar: 376-
1854.

CHEVElTE - troca-se, SL, 1.6,
ótimo estado por terreno ou

casa e financia-se o restante.

Tratar: 9135-9295.

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr.,
rodas, alarme, película e som.

Tratar: 9117-3464.

CORSA - vende-se, bordô, 1.0,
95, des. tras. e diant., ar

quente e frio, alarme, tr. elétr.,
som automotivo e película.
Entrada R$6.000,00 + 18x

R$292,00 ou R$10.000,00 à
vista. Tratar: 376-2206 cl Alex.

CORSA - vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541
(12:00 ou após 17:30)

0-20 - vende-se, 91/92,
diesel, cl direção de luxo.
R$19.000,00. Aceita-se troca.
Tratar: 373-3001 ou 9132-
9695.

IPANEMA - vende-se, 90,
compl., tr. e vidro elétr., d.h.
Entrada R$3.000,00 + fncto.
Tratar: 275-3708. Aceita-se
carro no valor. Tratar: 9909-
0502.

KAOElT - compra-se, acima do
ano 93. Entrada R$2.000,00 e

assume-se fncto, desde que

SDN

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

�:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

2'..5:2223 I
!�'!_,�l'_!f�I!9.�lI!demar G��!1�lIL��!:}II'II�u_�cIo_S.!!!LE-mail - !kelb!r!_It.��.�!J

teto, eompl. R$13.000,00.
Tratar: 370-3574 ou 91.23-
7355 c/ Waldir.

não precise transferir já. Tratar:
275-8900 ramal 8950 ou 376-
4112_

OPALA - vende-se, comodoro,
4p, c/ ar, tr. elétr., desemb., aro
esportivo, 4 eil., álcool, 5
marchas. R$3.600,00. Tratar:
370-9850.

MONZA - vende-se, 93, vidro

elétr., d.h., bom estado. Tratar:
9124-9341 ou à noite 376-
1116 cf Valdir.

OPALA - vende-se, 81/88.
Valor a combinar. Aceita-se troca

por moto ou carro de menor

valor. Tratar: 9111-5630.
MONZA - vende-se, 85, SLE, c/
opcionais. R$2.500,00 + 7x

R$240,00. Tratar: 275-8900
ramal 8950 ou 376-4112 c/
Mareio.

5-10 - vende-se, 96, gabo
simples, à gás e gasolina.
R$17.500,00. Aceita-se troca.

Tratar: 373-3001 ou 9132-
9695.

MONZA - compra-se, acima ano

92. Entrada de R$2.000,00 e

assume-se fneto desde que não

precise transferir já. Tratar: 275-
8900 ramal 8950 ou 376-4112

el Mareio.

5-10 - vende-se, de luxe, 96,
gas/GNV. R$18.500,00.
Tratar: 9112-5501 el Rogério.

tr
ÔMEGA - vende-se, GLS, 93, c/ 5-10 - vende-se, estendida,

Traga seu filho em uma

de nossas duas lojas para
participar de nossa festa!

Vai ter pipoca, refrigerante e

brincadeiras inteiramente grátis!

Sundown Peaks Teen
aro 24 21V

R$2
.i

í
o.Li 1+3 de
R$ 74,00

CORREIO DO POVO 23

Fone: (47)
370-8622

Corsa Sedan 00
Gol MI2p 00
Uno Mille 91
Escort 1.6 93
Kadett 1.8 94

Monza4p 9S
-Versailles 2p 92
Escort XR3 es
Golf GTI 94
Uno Mille 4p 93
Gol CL 1.6 er
Gol CL 1.6 83
Monza 2p ffi
Komb'i Furgão ffi
Jéep JPX diesel 9S

Monza4p 92
Parati 1.6 et
Escort 1.6 gr
Escort 1.6 9S
Corsa 2p 9S

Corsa 2p 97

Corsa 2p 99

Vectra CD 97

Vectra GLS 9S

Ford Ka 00

Ford Ka 00
S-10 cabo Dupla 00

Godge Dakota 99

CG125 92

CG125 01

Kawasaki ZX-9 93
Blazer DLX 00

Palio4p 97

Clio 1.04p Oi
Besta GS 01

Santana 4p 93
Vectra CD 94

Courier 1.3 00

Escort 1.8 '37

Icom. de Peças Antonio!
!

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (41) 334-5729

branca, 96, compl, el bancos de
couro, GNV. R$22.000,00.
Tratar: 9131-6243 el Gilson.

TEMPRA - vende-se, 97, eompl.,
16v, preto. R$5.000,00 + 18x

R$350,00. Tratar: 9103-2939.

VECTRA - vende-se, 98.
R$19.000,00. Aceita-se troca.

Tratar: 9992-3664.

VECTRA - compra-se, 00 e paga
se à vista. Tratar: 9955-1331.

VECTRA - vende-se, 98, eompl.,
branco, kit GNV. Aceita-se troca.
Tratar: 370-2022.

VECTRA - vende-se, GLS, 98,
prata, eompl. Tratar: 9993-

2048 ou 372-3370 após 18:00
el André.

BRAVA - vende-se, 00101, SX,
1.6, i6v, 4p, eompl., a.c.,

elimatonie, preto, excelente
estado. Tratar: 275-0435 ou

371-7842.

PALIO - vende-se, EDX, 97/97,
limp. e des. traseiro, ar quente
e frio, 4 pneus novos, cinza, 4p.
Aceita-se fneto. Tratar: 370-
4810.

PALIO - vende-se, 97, verm., 4p,
vidro e tr. elétr., som.

i Fone: 370-2764 ,

IÇel.: 9104-2070/9957-6099'
--t�"�'.C#f\II>I><I.!.�.�.(Tr.�d.! ...S<:�""'<I.•.�.

R$10.800,00. Tratar: 376-
2470.

PICK-UP - vende-se, 84, ótimo
estado. R$2.500,00. Aceita-se
troca. Tratar: 273-6242 ou

9133�9510.

TEMPRA - compra-se, acima
ano 94. Entrada de

R$'2.000,00 e assume-se fineto,
desde que não precise pagar já.
Tratar: 275-8900 ramal 8950

ou 376-4112 c/ Mareio.

TEMPRA - vende-se, 92, 4p.
R$8.500,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510.

TIPO - vende-se, 95/95, SLX,
2.0, vinho, des. tras., tr. elétr.,
d.h., vidro elétr., a.c., limp. tr.,
eompl., perfeito estado.

R$8.300. Tratar: 370-6797 c/
Alexandre ou pelo e-mail
meldau@bol.eom.br.

TIPO - vende-se, prata, 4p, 95,
ótimo estado. Valor à combinar.

Tratar: 370-7674 ou 9902-
1636.

Todos os modelos
em até 4X sem juros.

Ciclo BeUnha aro 16
R$

\

:' \..
ou 1 +.3 de' R$ 35,00 '}

../

Sundown
Top .Model aro 24 21V
R$

2
f

ou 1 +� de R$ 73,00
j

Sundown
TNT Boy aro 16

R$

1-
í \

ou 1 t3 de 'R$ 45,00
"

o

,
,;

UNO - vende-se, mille, LX, 95,
4p, eompl. Tratar: 9133-34'76.

UNO - vende-se, ELX, 95, 4p, el
vidro e tr. elétr. R$7.800,00.
Tratar: 373-0137 el Eleio.

UNO - vende-se, mille, 94, 2p,
verde, lindo. R$7.500,00.
Aceita-se troca. Tratar: 373-
3001 ou 9132-9695.

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, pick-up,
branca, 99. R$13.000,00.
Tratar: 370-7156 ou 372-
3780.

COURIER - vende-se, 01, 1.6,
L, c/ prot. de caçamba. Aceita
se troca. Tratar: 371-6056:

E5CORT - compra-se, acima do
ano 93. Entrada R$2.000,00 e

Sundown
Miss Scandal aro 20

R$

I
-, ,

ou 1+3)de
R$ 49,00

OANO
TODO
SEMPRE
PRESENTE

LOJA 1: AV. WALDEMARGRUBA 3449 FONE 370-5999
LOJA 2: RUA JOÃO JANUÁRIO AYR050 65 FONE 370-9995

Motos novas e usadas com entrada e saldo em até 36X lixas.

LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999

LOJA 2: RUA JOÃO JANUÁRIO AYROSO 65 FONE 370-9995

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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assume-se fncto, desde que não
precise transferir já. Tratar: 275-
8900 ramal 8950 ou 376-4112

cl Mareio.

ESCORT - vende-se, hobby, 95,
oferta. R$6.700,00 ou

R$1.450,00 + 36x R$240,00.
Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355 cl Waldir.

F-1000 - vende-se, 93, diesel,
turbinada, cornpl. R$26.000,00
nego Tratar: 371-7427.

F-1000 - vende-se, 93, diesel.
Tratar: 9123-6149.

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.

KA - vende-se, 97. R$2.500,00
e assumir 25x R$299,00.
Aceita-se troca. Tratar: 371-
9091.

MONDEO - vende-se, 97/97,
único dono, carro em excelent

estado, d.h., vidro e tr. elétr., a.c.,
alarme, carro recém licenciado.

R$15.400,00. Tratar: 370-
6797 cl Alexandre ou pelo e

mail meldau@bol.com.br.

FUSCA - vende-se, 77, branco.

R$2.000,00. Tratar: 9905-
3644.

FUSCA - vende-se, 82. Tratar:
9118-0205 cl Gilson.

FUSCA - vende-se, 76, ótimo
estado. R$1.600,00. Tratar:
276-1010.

FUSCA - vende-se, 79, cl rodas
esp. R$2.700,00. Aceita-se
moto do memso valor. Tratar:
376-3990 ou 9909-9936 cl '

Anderson.

GOL - vende-se, 81, gas., cl
aros esp., estofado novo, ótimo
estado. R$2.500,00. Aceita-se
troca por moto. Tratar: 275-
3708 ou 9909-0502.

GOL - vende-se, verm., 16v, 98.
R$13.800,00. Tratar: 370-
4508.

'

GOL - vende-se, special, 011
01, branco, IPVA 03 pago,
aceita-se fncto. Aceita-se troca.

Tratar: 370-4810.

GOL - vende-se, GL, 1.8, 90.
Tratar: 9975-9925.

GOL - vende-se, 1000, 93,
branco. R$6.600,00 ou

R$2.000,00 + 36x R$233,00.
Tratar: 370-3574 ou 9123-

7355, cl Waldir.'

GOL - vende-se, 1.6, 85"
dourado, ótimo estado.

R$3.550,00 ou R$1.200,00
+ 24x R$187,00. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355 cl
Waldir.

GOL - vende-se, 81, reformado,
motor novo, documento em dia.

R$2.000,00. Tratar: 370-2217.

GOL - vende-se, 1.0, 16V, turbo,
00/01, prata, 4p., d.h., LOT,
revisado na agencia. Tratar:
275-3271 ou 9961-3590'

GOlF - vende-se, 95, 4p, cl a.c.
vidr., tr., roda 15 mommo,
cornpl. R$10.8000,00, Aceita
se troca. Tratar: 373-3001 ou

9132-9695.

KOMBI - vende-se, branca, 87,
perfeito estado. R$4.000,00.
Tratar: 375-1478 cl Eder.

KOMBI vende-se, 93,
envidraçada, ótima.

R$7.000,00 ou financio

R$2.800,00 + 36x R$213,00.
Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355 cl Waldir.

VOYAGE - vende-se, 85, ótimo
estado. Aceita-se troca por
moto. Tratar: 276-1007.

BESTA - vende-se, 95, compl.,
12 lugares, cl serviço.
R$13.000,00 + fncto. Tratar:
371-3087 cl José.

BUGGY - vende-se, Tonga,
elétr., bivolt, ref. 2505,
Bandeirantes, verm., ideal pI
crianças até 5 anos, excelente
estado. R$390,00. Tratar:
9973-3067.

A

L
E
N

PrazeremH
afender bem.A,

.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava pI crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tratar: 370-8928.

GAlAX - vende-se, 77, 8

cilindros, todo original, preto.
R$4.500,00. Tratar: 9,102-

2515 cl Valei.

GAlAX - ;vende-se, 78,
dourado. R$6.000,00. Tratar:
371-8026.

KIA - vende-se, Sportage, 95,
vinho, OLX, cornpl. Tratar: 376-
0251 cl 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 cl
Santiago.

TAURUS - vende-se, branco,
97/97, LX, 2.0, vidro e tr.

elétr., d.h., hidramático, a.c.,

cl conto temp., magazine, GNV.
R$23.500,00. Carro pI
pessoas exigentes. Tratar:

370-6797 cl Alexandre.

TOWNER - vende-se, SOX, 97.
1<l$9.300,00 sem troca. Tratar:
371-0154 cl Márcio.

D-60 - vende-se, 81, caçamba.
Tratar: 273-5315.

/�
1113 compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

por Titan 00/03. Tratar: 9134-
7639.

CG - vende-se, Titan 125, 981
98, vermelha. Tratar: 9961-

3590; ou 275-3271

YAMAHA - vende-se, TOM, 225,
01, prata. Tratar: 9133-3476.

STRADA - vende-se, 00, 200'
cilindradas. Tratar: 375-0561
ou 9602-5627.

Xl 250 - vende-se, pI trilha.
R$1.000,00. Tratar: 273-6242
ou 9133,-9510.

XT 225 - vende-se, 99, prata,
pI trilha, cl doe. em dia.

R$4.600,00. Aceita-se troca.

Tratar: 373-3001 ou 9979-

6465.

VENDE-SE - 95, ZX 7, Ninja,
Kawas akí , ótimo estado.

R$8.000,00. Tratar: 372,1242
ou 9125-1242.

COMPRA-SE - moto modelo,
honda Biz I Sundown I Scooter
em bom estado. Tratar: 370-
1801 cl Sandro após 18hs,

CAPOTA - vende-se, pI courier.
R$1.200,00. Tratar: 370-7156
ou 372-3780.

SOM - vende-se, cd, Panasonic,
cl controle e frente destacável,
mód. Nxe + 2 auto falantes 6x9.

R$410,00. Tratar: 371-9992.

VENDE-SE - jogo de rodas, 17",
cl 4 furos. R$1.500,00. Tratar:
273-6242 ou 9133-9510.

VENDE-SE - caixa de som pI
carro, cl corneta prof., twister e
sub 0-12, cl pintura marítima.

R$350,00. Tratar: 9111-8671
cl Sandra,

ótimo estado. Valor à combinar.

Tratar: 376-0251 cl Osvaldir.

SÁBADO, 4 de outubro de 2003�

ACORDEOM - vende-se, verm.,
Todeschini, super 2, 80 baixos,

Quartas-feiras - Peixe Frito
'Sextas-feiras - costela assada,

feijoada e dobradinha

1'!l1i··.-',1III"";"'t""liltl 3 71· 2 6 4 6

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo. inativo, cl desconto em

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

cl cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293, s/6.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

AGENDA ELETRÔNICA - vende

se, cl 8 programas, nova.

R$6,5,00. Aceita-se troca por
violão. Tratar: 9135-9295.

ALUGA-SE - bar e restaurante,
ao lado. da Seara. Tratar: 376-

_ 0413 cl RudibE:rto ou Evaldino.

ANTENA - vende-se, mini

parabólica. Tratar: 273-6246.

BÁlCÁO vende-se,
refrigerado. R$700,00. Tratar:
371-9981 ou 9975-1558.

BANHEIRA - vende-se, de bebê,
cl trocador. Tratar: 274-8620

após 19:00.

BARCO - vende-se, marajó 19, '

motor 90, mevered, cl tolda, �
bomba de porão, sonar, caro

semi-nova, doc. em dia da

marinha, motor revisado.

Tratar: 373-2101 ou 9132-
3519.

BERÇO - aceita-se doação.
Tratar: 9104-5510.

BICICLETA - vende-se, .aro 12,
Rocket III, verm., semi-nova.

R$79,00. Tratar: 9973-3067.

BOTA - vende-se, sanfonada,
semi-nova, tam. 40. R$200,00.
Tratar: 370-7863.

CACHORRO - compra-se filhote
de boxer, macho, na cor

dourada. Tratar: 370-6797 cl
Alexandre ou pelo e-mail

meldau@bol.com.br

CARRINHO - vende-se, de bebê.
R$50,00. Tratar: 371-5640. �
CARRINHO - vende-se, de bebê,

371-1655 275-0452

Ptef. Wâldemar Grubba, 2176 .. Vila lalau - Jaraguá do Sol

Instale um

PORTEIRO
ELETRÔNIC

. Dica, e Promoção
da semana

Cuidado com o acesso a sua residência
e empresa, pois nesta hora que a
maioria das pessoas são rendidas

DIFiCULTE AÇÃO DE PESSOAS
MAL INTENCIONADAS
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GUIA DE SERVI
, Atacado e "

......
eio

..•

�Á.gWl Mineml
1I:��do\!.ros

·Supor�es
.

� k;!,I.o\MINEAAL

G Tel,!! Entrega
•

Horário .'\I:c:ndilTumw,: Sâb. das 9ii$:�tij 3�tI;.
Se8� a Sexo tilllí ãhs às 12h3 e (111$ Bhs às Hlhs.

Rua Jorge Czerniewicz, 400

Aulas Particulares

FíSICA E

QUíMICA
Preparação pj o vestibular

TRADUÇÃO DE ALEMÃO f
Tratar: 371-2735 ou I
9957-8313 cf Carlos I

•••••••••••••••••• M •••••••• , ;

Fone/fax:
(47) 372 1961

Rua Fritz, Bartel, 143 • ·Ed. Dona Emma
Baependi - Ja,aguá do Sul· se

steffeos@netuno ..com.br

Rua Francisco V�gini, 235
Czerniewicz (Próx. à Humana Rh)

371-1063

IlCONMAQ
CotImaq_Comerciaiua

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras

Compressores
Roçadeiras

Máquinas em Geral
Motoserras
Lava-Jato

�...u!J:": o.,

R: João Januário Ayroso, 2609

INVESTIGACÕES
<' •

CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276·3429
9975-5659

R:.Exp. Gumercindo da Silva, 616
- Centro· Jaraguã do Sul· se

Anuncie aqui!!!
371·1919

ua Mal. Castelo Branco, 4893
Centrú - Schroeder - se

Eletrônica

julinho
Assísténcta Técníca: TV. Som. víceo.
venua de Som Automotívo, Cabos,
Acessónos e Som Profissional

jDISK CONSERTO

Anuncie aqui!!!
371·1919

g-=
I FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS 1

- MATERIAIS DE CONSUMO !

I
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA I

l!!!:�!�!.j

Anuncie aqUil!� , Hmmmm.m"m,mj

371.1919
Anuncie aqui!!!l

.

371·1919 .

.� ,,'
.... ',f, .• � ".M........... . ,

\ ••..
, :.... _

1
I

Anu"cie aqui!!! I· Anuncie aqui!!1
371·1919 I 371·1919

I

Anuncie aquil!!
371·1919

,
······· · .. ····························· .. ········ ..

··1

I Anuncie aqui!!�
, 371·1919 1
!� "",.." ,.......... . '" ...•....M _ •••• � •••••••• � ••••• "'"'"•••••••� •••• l

i
I . Venha Conhecer a
IModa que é um Doce
I

I Pre�os especi�is I
I de mauguraçaol
I I

�'
Modinha

Moda

AdUlt01!tam.01 a 16

Fone: 371-5810 '

ua Cei. Procopio Gomes, 1263
---_... __ . __ ....._._� ................ _ .. _-------_._--'--

.

, • m

I
Anuncie aqui!!"

371·1919 I
I

......................J

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aquil!!
371·1919

-_ ..__.. _ .. _ .... - .. _ ... ,

! i

I Anuncie aqui!!� f'

I 371·1919 I
1 !
i .. ._. __ ·_ .. J

Anuncie aqui!!!
371-1919

I .

. I

! Anuncie aqui!!�.

I

371·1919 ! ':'./
I

.__ .J

....

1
Anuncie aquill�

371·1919 I·
,.'".. "'_.",..� ,, _ .. " , , .. J
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semi-novo. Tratar: 273-6246.

CARRINHO - vende-se, c/
lanche, mobiliado. R$50q,00.
Tratar: 9955-6289 cl Amilton.

COMPRA�SE - porta Rolô de

2,20 a 2,50 de largura. Tratar:
429-7591.

bocas. Tratar: 376-2691 ou

9975-1593 cl Viviane.

FREEZER - vende-se, 2, consul,
420L, 1 ano e meio de, uso.
Valor de mercado R$1.300,00.
R$700,00 à vista ou 1+ 2x

R$850,00. Tratar: 372-1566

cl Ana Lúcia.

COMPRA·SE - casinha de FREEZER - vende-se, Consul,
boneca, pI quintal, em bom 410L. R$400,00 . Tratar: 372-,
estado. Tratar: .370-5883. 1566 cl Ana Lúcia.

COMPUTADOR - vende-se, AMO,
1.2MHZ, kit mult., gravador cd,
monitor 15, HO 30gb,
impressora HP Oeskjet 656.
R$1.5000,00. Tratar.: 370-
2200 cl Eliziane ou' 372-9067
cl Cristiano.

CONSÓRCIO - vende-se, carta
'de crédito no· valor de

R$13.000,00., cl 7 parco pagas
por R$1.600,00 entro + parco
R$265,29. Tratar: 9993-5363.

CONSÓRCIO - vende-se, de

cano, moto e imóvel. Tratar:'
9113'2095 cl S.ilvano.

DOAÇÃO - aceita-se, de roupas,
calçados e brinquedos, pI
crianças até 12 anos. Tratar:
370-8640.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
cornpl. Tratar: 371-7090.

ESTOQUE - vende-se, de

calçados. Tratar: 371-7636.

ESTUFA - vende-se, cl 6

bandejas. Tratar: 371-4658 ou

� 9992-5253.

FOGÃO - vende-se, Dako, 4

FREEZER - vende-se, marrom,
230L. Ttatar: 370-7156.

FRITADEIRA - vende-se, 2,
-elétrica, Tedesco. R$160,00·
cada à vista ou em 2x de

R$180,00. Tratar: 372-1566

cl Ana Lúcia.
'

GAITA - vende-se, 80 baixos,
Soneli. Tratar: 275-1341.

GELADEIRA vende-se,
Brastemp, biplex, 420L.
R$250,00. Tratar: 275-1559.

GELADEIRA - vende-se, Consul,
280L. Tratar: 371-8040.

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

JOGOS - vende-se, pi PC,
diversos títulos e valores, todo
orlg., na caixa e cl manuais.
Tratar: 371-7842 cl José.

LACRES '- vende-se, de latinhas
de alumínio. Tratar: 274-8620

após 19:00.

CORREIO DO POVO 27

Promoções

Imperdíveis,
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, "2 140 - Centro - Jaraguá do Sul

'. . &Iperme.rcadc '

Kazmierski

Rua José Teodoro Ribeiro, 3195 -Ilha, da Figueira • Jaraguá do Sul· Tel: 37Q.4757

A cada 15

reciclagens ganhe
1 GRÁTIS

Fone/Fax: 376-3869/370-0417
R"a: Ceio .Procópi'o Gomes de ,Oliveira, 83 � Sala 1 - Centro ..;

.

Jaragucí do Sul - se '(Próx. Banco Itaú)

..
::I
""

PnOMOçÃo i
�
�
o
."

I
Economize com Qualidade

Especiali%ada em Cartuchos para Impressoras'

LEXMt\RK Xerox

_ (1,) E�ta
GGrantia, qualidade e econo�ia.

Laboratório próprio -

,Um novo �onceito .em reciclagem"
/ 1

TI!
Motorolil. V1�OT';··;-;T
e:,-Nokla::::I.220:":-·'·

';.

No Pronto' y'

R$ 299,00
ou '

..

'

1+4 ele R$59,80
M�nu 100* "

1+4de R$19,80
Avista R$,

Semi-novos cf
,

.

Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

plano Pronto -e.
3mesesde'

.

'. garantia por:o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



28 CORREIO DO POVO ' CLASSI VI
SÁBADO, 4de outubro de 2003

REVALIDA PELA
W.,m:_éf;_'§?H�C; ..

o

CRITÓRIO CONTÁBIL LTDA.

o sucesso d
exclusivamente d

O sucess

uma boa org
for'

·â'ra o cesso no presente
e tranq'ullidade no futuro!

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
A-SUA EMPRESA MERECEI

.

�.'
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Vendas de
Materiais
Elétricos
em Geral

INSTALADORA .•
alerell.

A Casa do Instalador

II1IDlIV'fAo DA 1111411-4 .! Portões Eletrônicos
.! Cirquito Fechado de TV
.! Interfones
.! Vídeo Porteiro

Financiamentos em até
pI inaterlals Elétricos _ Plano Construcar da.,••

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Fone: 47 370 9933
1438 - Sala 02- Jaraguá do Sul 9103-3838 I 9967-0383

LAVA JATO - vende-se. Tratar:
9975-9925.

anos e meio de funcionamento, Tratar: 9903-9567.

ótima localização, vasta cart. de
.

clientes, melhor oferta. Tratar: SECADORA - vende-se, Enxuta,
275-0112 ou 9123-6562. na caixa. Tratar: 275-2030 cj

Rosana
LIQUIDIFICADOR - vende-se,
industrial, inox, 5L. R$130,00.
Tratar: 371-9091. MESA - vende-se, de centro.

R$60,00. Tratar: 370-7156.
LIVRO - vende-se, de direito.

Tratar: 376-3062. MESA - vende-se, de canto.

R$50,00. Tratar: 370-7156.
MÁQUINA - vende-se, de lavar,
mueller, fibra. R$180,OO.
Tratar: 370-0460.

MESA - vende-se, de manicure.

R$30,00. Tratar: 370-7156.

MÁQUINA - vende-se, de

costura industrial. R$300,00.
Tratar: 371-9091.

MUDAS - vende-se, de palmeira
real. Tratar: 370-2461. -

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tratar: 9979-

0605.

MÁQUINA � vende-se, de

�� costura industrial. R$1.200,00.
J .'

Tratar: 371-9091.

MERCADO - vende-se, Sta.

Paulina, na Vila Lenzi, cj clientela
formada. Tratar: 370-0390.

PORQUINHO - vende-se, da

índia. Tratar: 273-0779.

PROTETOR - vende-se, de

caçamba, original de Saveiro.MERCADO - vende-se, cj 7

TECLADO - vende-se, Yamaha,
110. R$100,00. Tratar: 275-

3851.

TRAJE - vende-se, gauchesca,
vinho, tam. 40, cj bombacha,
camisa, guaiaca, colete e lenço.
R$120,00 ou em 2x. Tratar:

370'7863.

TRAJES SOCIAIS � vende-se.

Tratar: 9952 4634 até as

13:30h

VENDE-SE - restaurante e

pizzaria, super bem montado.

Bom preço. Tratar: 273-1313
dia e 370-3279 a noite.

VENDE-SE - escrivaninhas,
araras, cabides e cadeiras pj
loja e .escritório. Tratar: 275-

0167 cj Iris.

VENDE-SE - motorV8, compl.,
cj enguiniçâo , motor de

arranque, disco e plator e uma

caixa 3 marchas. R$500,00.
Tratar: 370-9850 manhã.

VENDE-5E - galpão cj estrutura
met., cob. em alurninio cj
tamanho de llx08m2 e altura

de 3,5m. Acompanha calha de

PROMOÇÃO ESPECIAL

SEMADESÃO
CASA, TERRENO, APARTAMENTO, CAPITAL DE GIRO

CRÉDITO PARCELA
-R$ 15.000,00 R$ 167,00--
-R$ 20.000,00 R$ 222,00--
_R$ 30.000,00 R$ 333,00__
_R$ 40.000,00 R$ 443,00__
_R$ 50.000,00 R$ 554,00__
_R$ 60.000,00 R$ 775,00__

terralorenzl®zlpmall.com.br
Rua: Professor Irmão Geraldino,
169 - Vila Lalau - Jguá do Sul

11m de cornp., duas portas de

ferro, porta de mad., jogo de

banho novo., 5 fluorescentes

duplas grande, uma janela
basculante grande e toda fiação
e tomadas, todas novas. Tratar:
429-7591.

e 2 presilhas. R$8Ó,00. Tratar:
371-1970 ou 9902-7864.

Tratar: 273-6246 manhã ou

275-8200 tarde cj Tillmann.

VESTIDO - vende-se, de prenda,
compl., novo. Tratar: 273-6246.

VIDEOGAME vende-se,
Dinavision, cj 2 contr. e arma,

cj 64 jogos + spidermann e final

missiono R$150,OÓ. Tratar:
9111-8671 cj Sandra.

VIDEOCASSETE - vende-se,
Phillips, semi-novo. R$240,00.

VENDE-SE - instalações de

mercado pj retirar do local.

Aceita-se carro. Tratar: 376-

2222 ou 9121-3921. * VENOAS *1.0CAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENOEMOS E ALUGAMOS
TOOA A LINHA DE
VíDEO GAMES .CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

PLAN GAME
• PLAVS1ATION 2

·XBOX
• PLAVSTATION ONE

··OREAMC;:AST·
• NINTENDO f;4
• GAME BOV COLOR
• GAME B.OV ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

VENDE-SE eqpto pj
panificadora, bom preço. Tratar:

371-6520.

VENDE-SE - 2 barras peq.,
emborrachadas, 20kg de peso

13ELA,S E
SAPECAS

Fruto doPrazer I
·'i; • .1. .... 1

/:�?.&\, roce queprocura I4.;f/�Cf:\ prazer e sensuatidade .

"tIl�. venha conhecer as Belas IJl -'� Garotas, que i!,ãt} satisfazer
• seus desejos e �lIIas

fantasia»mais [Mimas.

Precisa-se Atendimento 24 horas.
(Após as 22.00hs com hora marcado)de moças

maiores de 18 anos.

Tratar:
A��
�El/C�
��ite
�El/
��

Anuncie aqui!
371.-:1..9:19

PREVINA·SE
o I

Com vide!> erótico e acessórios. I
Atendemo,ç em mõteis; residêneias, lemos local.

(47) 9991-8668
Jcw�do-SuL
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SABADO, 27 de setembro de 2003

Q @H[�ALlr[®
DISTRIBUIDOR INDEPJ;NDENTE

- GINECOLOGIA -

sfJJ.dri
CllM/SC 1242 • tEOO 030)79
ão SÓBIlACILl,079

'

(::) /Í 1- -��-'
I' i

Saúde' eBeleza
_ Shampoos, cosméticos, i

i sucos naturais de Babosa!
(Aloe vera)

/

CLASSI CORREIO DO POVO 31

GLAUCOMA
OQUE ÉGLAUCOMA?
O glaucoma é causado por diferentes enfermidades que, namaioria dos casos, levam a um aumento da PIO. O aumento da,

pressão é causado por um bloqueio ao fluido no interior do olho. Com o tempo isto causa dano ao nervo óptico. Através da
detecção precoce, diagnóstico e tratamento, você e seu oftalmologista podem ajudar a preservar sua visão.
Pense em seu olho como em uma pia, na qual a torneira eo ralo permanecem permanentemente abertos. O humor aquoso
está constantemente ci rculando através da câmara anterior. É produzido por uma pequena "glândula" , chamada corpo cil lar
(situada atrás da íris. O aquoso flui entre a lente e a íris e, e após nutrir a córnea ea lente, flui para fora através de um tecido

esponjoso e fino chamado malha trabecular , que serve como o ralo ( escoamento) do olho. A malha trabecular está situada
no ângulo onde a íris encontra a córnea.
Quando o ralo da pia entope, o aquoso não consegue deixar o olho tão rapidamente quanto é produzido, causando um fluxo

,

retrógrado. No entanto', como o olho é um compartimento fechado, a pia não transborda; ao contrário, o fluxo retrógrado
causaaumento da pressão intraocular. Chamamos isto de glaucoma de ângulo aberto.
Para entender como o aumento da pressão afeta o olho pense em seu olho como se fosse um balão. Quando muito ar é soprado
para dentro de um-balão , a pressão aumenta, causando seu estouro. Mas o olho é resistente demais para estourar. Esta

pressão aumentadapassa a atuar sobre a parte mais fraca do olho f o ponto na esclera onde o nervo óptico deixa o olho.
Como mencionado anteriormente, o nervo óptico é a parte do olho que carrega a informação visual até o cérebro. É formado
por mais de um milhão de células nervosas. Quando se eleva a pressão no olho, as células nervosastornam-se comprimidas,
o que as danifica, e eventualmente tüé causa sua morte. A morte destas células resulta em perda visual permanente. O

diagnóstico e o tratamento precoces do glaucoma podem prevenir esta situação.

DIAGNOSTICANDO oGLAUCOMA
O seu médico oftalmologista tem as ferramentas diagnósticas necessárias para determinar' se você tem ou não glaucoma ou risco para tal, mesmo antes de

aparecerem os sintomas.
Vamos falar um pouco destas ferramentas.

.

O tonôrnetro
O tonômetro é o aparelho que mede a pressão intra-ocular. Se o médico usa um tonômetro de aplanação seu olho será anestesiado com colírio antes da

medição. Você sentara junto ao aparelho conhecido como lâmpada de fenda e um pequeno prisma plástico tocará levemente seu olho a fim de realizar a

medição. Um tonômetro de ar dispara um jato pequeno de ar ria direção do olho e mede assim a pressão não necessitando anestesia pois não há contato direto
com seu olho.

'

O Acampimetria
Este teste permite ao seu médico avaliar como e se o glaucoma afetou seu campo-de vlsão. O teste de campo visual é uma importante ferramenta que permite
avaliar a extensão do dano sobre as fibras nervosas do nervo óptico. Existem diversos aparelhos que permitem este exame.
Na camplrnetria computadorizada você será solicitado a Permanecer com o rosto apoiado em um apoio.e a olhar fixamente para uma luz piloto. Cada vez que
outras luzes aparecerem na sua frente você deverá acionar um botão, informando o computador que você a viu. Dessa forma, ao final do teste, seu médico
receberá um gráfico ilustrativo do seu campo visual. O perímetro de Goldmman também realiza esta tarefa, porem sem a utilização de um computador.

'

A oftalmoscopia '

'

O exame de fundo do olho como é conhecida popularmente a oftalmoscopia, permite que o seu medico visualize diretamente através da pupila o aspecto do
nervo óptico. A sua coloração e aparência podem indicar se há ou não dano relacionado ao glaucoma e qual a extensão deste.

o

O exame oftalmológico de rotina é vital para a saúde de seus olhos. No casQ de seu médico oftalmologista detectar glaucoma, o tratamento precoce
pode ajudar a prevenir a perda visual.

-,

�J
\, [face c@o:rpo'

e Distribuidora de Cosmêtlcos:

*'n'la.,dp, 'l{4!io,,,, "SOItUUUl'

Fone: 371-6110
9905-2653

Rua Guilherme Weege, 327

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Menos: Stress
Colesterol
Diabetes
Hipertensão
Hemorróidas

275-1496/9952-3578
Relnoldo Rau, 340 - SI 03 - Centro

Jar uá do Sul - se

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Manlpulaçlo de fórmula$ médicas

FísloterJpicos e
Cosméticos mm/pulados

Fone: 371-8298
110· Centro

Oftalmologista
371-7801/370-0409

.�{jy
BELA VIDA
Natural como ,""'OCe

CenlrO de 811010US dlslrlbuldora.s
Rua: Av. Getúlio Vargas. nQ 49 ' Sala 105
Ed, Herler f defronte a Igreja Evangélico

([m cima do Unibanco)

'NBOVITA
Comércio de Produtos

[fd, />;;�/,é �f�;
Ortopédicqs
e Hospitalares

FODe/FaX: (47) 372-0481
l:"rIUllI8l1HcU53-Sl2 -Clm·Jgutdl SUl
Ima": 1II.I.c�I@I,rru.m,br • Ctl.: 9901-1941

.. Cabine Acústica

Centro Auditivo
Audio ((�,�)) Zoom
_, Aparelh05 Auditivos
.. Micra-Canal cf Volume AlIlomálito

-> Alldiômelras e Impedanciômetro
,_' Moldes e Pilhas

.. Próleses e Drenos

'Fone: (47) 372-2364
Rua Mal. Deodoro da Fon,eca, 889 • Cenho

387
.289 - SI. 01
.

de sul- se
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NOVENA DA SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA

Início dia 25/09 -_ 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.
Z.P.

VIDEOGAME vende-se,
Ninte'ndo 64, c/ 1 fita e 1

controle. R$250,00. Tratar:

370-9850 manhã.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, c/ 2 contr., 6 cds, 1

memory cardo R$300,00.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME vende-se,
Nintendo Game Cube, c/ 3

contr., 5 jogos, 1 memory card,
tudo original. R$750,00. Tratar:'
376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

destravado, c/ 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-

2206.

Editalde Convocação
A Associação de Moradores do Bairro.Rio Cerro I e o Rio
Cerro II convoca todos os moradores para'eleição da nova
diretoria, que será realizada no próximo dia 11 de outubro,
das 14hs às 17hs, na Escola de Educação Básica Prof.
João Romário Moreira, sito à Rua Estrada Geral Aurora, si
n° - Jaraguá do Sul

JurandirMichels

c O M UNI C A D'O
A Rrma, REGATA COM. DE MOTOS LTDA, estabelecida à
Rua: Adélia Fischer, 239, Centro, no município de Jaraguá do
Sul- SC, inscrita no CNPJ sob número 95.807.442/0002-
31, vem comunicar o extravio das seguintes notas fiscais:
Modelo 1 série 2, do nQ 001 a 050 e nQ 088 a 100 em

branco e nQ 051 a 087 utilizadas

Jaraguá do Sul, 02 de outubro de 2003

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

89259-300, Jaraguá do Sul - SC

Juiz(a) de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Péres

Escrivã(o) Judicial: Ana Lúcia Rozza .

EDITAL DE INTERDiÇÃO - ART. 1184, DO CPC

Espécie e Número do Processo: Interdição/Extinção da Interdição,
036.02.000596-8

Requerente: José Briz da Silva e outro

-c..: ,
interdltotaus): JOSé Luis Silva da Silva o

Doença Mental Diagnosticada: doença mental com início no

nascimento, crises convulsivas e atraso no desenvolvimento.
Data da Sentença: 19 de agosto de 2003. Curador(a) Nomeado(a):
José Briz da Silva.

-,

Por intermédio do presente, os que virem ou dele conhecimento

tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram
regularmente os autos do processo epigrafado, até senteça final,
sendo decretada a medida postulada, conforme transcrito na

parte superior deste edital, e nomeado(a) o(a) curador(a). o(a)
qual, aceitando a incumbência, pre�tou o devido compromisso e

está no exercício do cargo. E, para que chegue ao conhecime rito
de. todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o

, -l.qualsérá afixadono local de costume e publicado na forma da lei.

Çomarca de Jaraguá do Sul, ,24 de setembro de 2003,

ALUGUEL DE TRAJES

ii 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 12 Distrito de Jaraguâ do Sul, Estado de Santa
Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N2 24.444 DE 25-09-2003
DANILO MARCO BALSANELI JUNIOR E VERIDIANE

MARTA STOEBERL

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguá
do Sul, neste Estado, domiciliado e residente na Rua

Procópio Gomes de Oliveira, 1515, nesta cidade, filho
de Danilo Marco Balsaneli e Tarcilia Carem Hardt

Balsaneli

Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de

Itaiópolis, Santa Catarina,' domiciliada e residente na

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1551, nesta cidade,
filha de José Edimar Stoeberl e Inês Stoeberl

EDITAL N2 24.450 DE 26-09-200'3
WALMIR NIENOW E ISALlR KIESER

Ele, brasileiro, solteiro, agricultor, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente em Estrada Garibaldi,
nesta cidade, filho de Renato Nienow e Laurita Borchardt
Nienow.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente em Estrada Garibaldi,
nesta cidade, filna de Ivo Keiser e Else Keiser.

EDITAL N2 24.452 DE 29-09-2003
JACKSON LUIS MALSHITZKY E ANDRÉA MÁXIMO

.
FERREIRO

Ele, brasileiro, divorcio, desenhista projetista, natural
de Joinville, neste Estado, domiciliado e residente na

.
Rua José do Patrocínio" 76,,,Vila NQva;. nesta cídade,
filho' de Walter Paulo' Maíschitzky e' Ruth'MalschitzKy

"

Ela, brasileira, divorciada, secretária executiva, natural
de Ponta Grossa, Paraná, domiciliada e residente na

Rua José do Patrocínio, 76, 'Vila Nova, nesta cidade,
filha de José Máximo Ferreira e Terezinha Avelino

Ferreira

E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cart'ório, onde será
. aflxado' por 15 (quinze) dias•.

�
SÁBADO, 4 de outubro de 2003

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabeliã

Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que' se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

ADAIZA ZANONI - EPITACIO PESSOA 1080 - NEStA;
ANA MARIA KONRAD - RUA HERMANN SCHULZ 169 - NESTA;
ANDRESA MARCOS PIAVA - ESTRERlA LENZI FRIEDRICH 17 APTO 102
- NESTA;
ANDRESA MARCOS PIAVA - ESTRERIA LENZI FRIEDRICH 17 APTO 102 I I
- NESTA;
ANEGRET REINKE WUDTKE ME - RU ESTR RIO CERRO II SjN LO -

NESTA;
ANTONIO DOS REIS MERTINS - RUA REINOLDO RAHUS.728 SALA 3 �

NESTA;
ANTONIO GOMES - AV PREFEITO - RUA O EMMA SASSE 37 CX 02 -

NESTA;
CARLOS ROBERTO F BERNARDES - RUA O EMMA SASSE 37 CX 02 -

NESTA;
CELULAS INDUSTRIAIS DE MANIPULACAO E - RUA ESPEDICIONARIO
ANTONIO CARLOS FER - NESTA;
CHAVEIRO SAO PEDRO - REINOLDO RAU 21 SL.02 - NESTA;
CLAUDIA RONSANI BORGES - RUA 254 43 - NESTA;
CLAUDIMAR BATISTA DOS SANTOS - RUA CARLOS ZENCKE 92 VILA
RAU - NESTA;
COML AGROPEC TAUFENBACH LTDA - RUA THEODORO RIBEIRO 3329
- NESTA;
DAVID DE OLIVEIRA - RUA DOS IMIGRANTES 85 - NESTA;
DESCARGAS JARAGUA LTDA - RUA ANTONIO KOCHELLA 144 - NESTA;
ELZA APARECIDA DE BRITO - RUA ANDRE CORSINO DE MAGALHAES
163 - NESTA;
ESTER SOARES - RUA 775 - KOAO 8 DA SILVA 839 FUNDOS - NESTA;
EVANDRQ R DA SILVA - AV PREF WALDEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
EZEQUIEL SOARES - RUA 776 - JOAO M DA SILVA 839 FUNDOS -

NESTA;
GILCELI HELENA KOWALSKI - EDMUNDO A. EMMENDOERFER 185 -

NESTA;
GRAZIELLY GIGLlOLA FUGLlNI - RUA JOSE TEODORO RIBEIRO 2933 - �\
NESTA;
HEINZ GREUL - ESTRADA ITAPOCU HANSA - NESTA;
IVO EDUARDO RAMOS FERREIRA - RUA JOAO MARCATTO 135 - NESTA;
JAIR CIPRIANI - RUA CARLOS COPPER SjNR VILA NOVA - NESTA;
JANIRA MENEL EFETIVA MALHAS - RUA WALTER MARQUARDT 818 -

NESTA;
JOAO ANTONIO MARTINS DA SILVA - RUA 1117 - NESTA;
JOAO CARLOS ALVES - RUA CARLOS NEWS 53 - NESTA;
JORGE MACHADO - R ALVARO STEIN 30 - NESTA;
JOSE ELlO SEBASTIANA - RUA 1035, CASA 24 JOAO PESSOA - NESTA;
JUCELlA SOARES - RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 3128 - NESTA;
JUVENA BERNADETE DA MAIA - RUA JOAO PLANINSCHECK - NESTA;
LAURO CHAVES - RUA EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA - NESTA;
LEAN TEXTIL COM REPRES LTDA - R GUILHERME WACKERHAGEN,
641- NESTA;
LEVINO TRIEBESS - IMGRANTE 30 - NESTA;
-LlLlAN MARIA GADOTTI - RUA ANDRE VOLTOLlNI 684 - NESTA;
MARIA REGINA BROSOWSKI - RUA GOlAS 87 FUNDOS - NESTA;
MARIA SALETE BORGES ME - R MAL DEODORO DA FONSECA 320 -

NESTA; .

METALURGICA PRATICK LTDA ME - AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA
4577 - NESTA;
MIAMOHR IND COM DE CONFEC LTDA - RUA 406 NR 34 - NESTA;
NELSON BARCELOS - R BERNARDO JOAO SCHMIDT 62 - NESTA;
NELSON RODRIGUES DE JESUS - AV MARECHAL DEODORO 1369 -

NESTA;
ODINIR KLEIN ME - R.JOAQUIM FRANCISCO PAULA S/NR - NESTA;
PACIFIC FLOWERS LTDA - RUA EMMA ZIEMANN SALA 01- NESTA; �N
PAULA CAMILA DEPINE - ERVINO MENEGOTTl 39 - NESTA; �
PLUS TECNOLOGIA EM INFORMATlCA - RUA DOMINGOS DA NOVA
120 - NESTA;
SALLO COMERCIO DE CONF LTDA - RUA URUGUAIANA 2599 - NESTA;
SANDRA. SUELI ARNOLD - RUA FRIEDRICH WILLlAN SONNENHOHL
210 - NESTA;
SIDIO MUELLER - R PRES EPITACIO PESSOA 568 - NESTA;
TISSI COM. E INST. DE MATS ELETRICOS L - RUA PAULO VOLTOLlNI

S/NR - NESTA; .'

VALDIR DE CASTRO - LUIS ALVES, 64 - NESTA;
V'ALMIR DE LIMA - GENI DE FATIMA DE LIMA AO LADO 150 - NESTA;
ZELlNDA BATISTI DE SOUZAj ANTONIO MANOEL DE SOUZA - RUA
JOAO JANUARIO AYROSO 130 - NESTA;

··.·".i:r·;

E, como OS ditos devedores não fOram 'encontrados ou'
se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in
termédio do presente Edital, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
nº 78, no prazo daLei, a fim de liquidar o seu débito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc,

Jaraguá do Sul, 25 de Setembro de 2003
IIton Hoffmann �I

Tabe!ião Substituto
----------------�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 4 de outubro de 2003.

www.parcimoveis.com.br

MENSAGEM PARA O DIA 30 DE SETEMBRO,:

D· d S
"

tá
·

la
.

a ,

... ecre arla

USe eu pudesse deixar algum presente a você, deixaria aceso

o sentiirlento de amor à vida dos seres humanos.
A consciência de aprender tudo o que. nos foi ensinado peJo tempo afora.
Lembraria os erros que foram cometidos, como sinais para. que não os repetissem
e a ca'pacidade de escolher novos .rumos.•

Deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo 'que é indispensável:
além do .pão, o trabalhai além do trabalho, a açã'o.
E quando tudo mais faltasse para v:ocê, eu deix�riaJ se pudesse, um· segreda: (I, de
buscar no interior de si mesmo a resposta e. a força para e.ncol1trar a saídaf'�
(Gandhi)

Com imensa satisfação, neste 30 de Setembro, parabenizamos os

Profissionais de Secretariado que com amor; competência, ética e

determinação desempenham a profissão e contribuem para sua

valorização perante o competitivo e exigente mercado de trabalho.

. ., .,

•

•

•

•
..
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João Pessoa - terreno

com 335m2, R$
• '4.000,00 + 60 par

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

Lot. Morada do Sol (Vila
Rau) terrenos com 580m2
- entrada R$ 5.000,00
+ 60 parcelas de R$
283,00

o

GUARAMIRIM - terreno

no centro, c/ 9.538m2 •

R$ 250.000,00

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

197m2 construido.
R$ 49.000,00 +

parcelas

RIO MOLHA - a 50mts
da Prefeitura, sala comer
ciai + casa c/ 2 qtos, sala,

coz., bwc, disp., lav.
R$ 69.000,00
negociáveis

APTO CZERNIEWICZ -

suíte, 2qtos, sala, cOZ.,
bwc, 'lo., churrasq. e

garagem, c/140m2
área privada.
R$ 87.000,00

SÃO LUIS - Sobrado c/ 1
suíte + 3 qtos, 2 salas, coz.,
copa, lav., bwc, gar., R$
135.000,00 ou R$
70.000,00 +' parco

JOÃO PESSOA - 1

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

terreno c/ 1400m2•
R$ 95.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO- 1°

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

R$ 60.000,00

CENTRO

CENTRO _GUARARMIRIM - 1 suíte master + 2 qtos, 2 salas,
escritório, coz., lav., dep. de ernrpeqodo + 2 bwc, churrasq.,
canil, energia solar e a gás, portão elet., semi-mobiliada:

,

R$ 125.000 00

BAEPENDI - Casa em

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

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

Sanson. R$ 200.000,00

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

R$ 45.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oirassol
IMÓVEIS

371-7931
E-mail: girassolimoveis@terra.com.br
ifPABX

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

Cód. 1167 . Centro - 3126 - Terreno - 3155 - Terreno -

Casa alvenaria com 4OOm2-

terreno 1.000 m2 - 01 suíte + 05 cf 443,78m2 cf 483m2 14x34,60,
quartos edemais dependo Com

05 vagas degaíc€em. Centro Lot. Versailles II.
R$ 300.000,00-

aceita troca poraptomenorvalor. R$ 35.000,00 R$ 35.000,00

Cód. 1173 - Santa Luzia -

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

demais dependências.
R$ 55.000,00

Cód. 3122 - Rio Molha -

terreno 329 m2 (12 x 23,50) -

R$ 20.000,00

Cód. 3119 - Terreno com

17.788,75 m2 - Rio da Luz

(próx. ADV Aurora) -

R$ 450.000,00 - Estuda

Parcelamento.

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

suíte + 02 quartos e demais

dependo R$ 85.000,00

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

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

Cód. 3119 - Terreno - 13.651 m2 -

Amizade. R$ 60.000,00

) ;.

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

-

entrada + 84x de R$ 220,00

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

R$ 85.000,00 - permuta imóvel menor valor.

Cód. 3027 - Czerniewicz - terreno com

339.5m2 - Rua Richard Piske R$ 24.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A immbililÍri a. da. B lUTa.

RUA ANGELO RUBINI, 1046
376-0015

barrasul@netuno.com.br

•

SAO 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 Esquerdo
ouna praia de Itajubá, Barra Velha atê R$ 50.000,00,
carro atê R$ 15.000,00, terreno atê R$ 20.000,00.

•

•

•

SÂO LUIS - casa' alv. com 168,00m2, terreno
528,20m2(15x36), 1 suite, 2qtos, sala, copa, cozo
BWC social, lavanderia, garagem" churrasqueira,
com salão de festas com banheiro, piso em

cerãmico, toda murada, construção averbada, Rua
Francisco Hruschka- 670 - R$ 75.000,00

SÁBADO, 4 de outubro de 2003
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·(�1

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$
35.000,00.

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

202,00m2, sendo 99,00m2 averbada, terreno
c/ 594,00m2 (22x27), 1 suite mais dois qtos,
sala, copa, cozo Banheiro social, garagem.piso
cerâmico, pare superior com mais 80,00m2 c/
2qtos, BWC, em fase de acabamento, Rua Adolfo
Volkmann, 44, R$ 90.000,00, negociável, ou
70% entrada saldo a combinar, ou ainda aceita

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

churrasqueira com são de festas, lavanderia, piso
cerâmico, toda murada - Rua Euzébio Depouy, 169,
R$ 75.000,00 - aceita carro até R$ 20.000.00 ou

casa até R$ 50.000,00 como parte de pagamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua luis Picolli - sobrado cj
270m2, c/l suíte + 2 qtos,
sala de estar I jantar I íntima
,e demais dependências,
garagem pj 2 carros. Valor

R$ 145.000,00 aceita-se

apto menor valor como parte
do pagto.

GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

c/ 1300m2 e terreno c/
10.000m2, localizado na BR

280 - Km 84. Corupá (em
frente a Marisol). Valor de

locação: R$ 5.000,00. Valor
de venda: R$ 500.000,00.

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

chal) - Aptos. n2 101 e 106, c/
123m2 - suíte + 1 qto. e demais

dep. Entrada de R$ 68.000,00.

ENDE-SE apartamento com suí
+ 2 quartos, Rua Emil Burow - Ed.

ulipa. R$108.000,OO ou trOC&S

por apartamento em Balneário
Camboriú

TERRENOS

Casa na Barra do Rio Molha em

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

demais dep., edícula salão de

festa, piscina. Terreno com

800m2, com frente p/ 2 ruas,

Valor R$ 175.000,00

SÃO lUIZ - terreno cl 364m2•
Rua Arduino Pradi. R$ 22.000,00

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

BARRA DO RIO CERRO - com

388m2• Próx. a, Malwee. R$
16.000,00

JÁRAGUA ESQUERDO - com

1.552m2• Rua Valdemiro
Schimdt. R$ 65.000,00

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

demais dep., semi-mobiliado.

Aceita apto de menor valor como parte do

pagamento.
�$ 140.000,00

apto 23 - Ed. Caetano

Chiodini, Rua

Valdemiro Mazurechen

- cf suíte + 2 quartos
e demais

dependências.
Valor: R$ 85.000,00

Centro - Residência pI fim
comercial- Rua MaxWilhen, 901,
cl 260m2 e terreno cl 680m2•
R$170.000,00

BARRA DO RIO MOLHA -

sobrado cf 3 suítes e demais

dep. R$ 140.000,00

•

APARTAMENTO

CENTRAL

REFORMADO
\

LITORAL EM PiÇARRAS
Aptos cj suíte + 2 qtos,
sala estarjjantar, bwc soci

al, cozinhajchur., sacada,
área de serviço, cj 2 vagas
de gar, Prédio e/quadra poli
esportiva, salões de festa -

Rua Nereu Ramos.

Aptos 101 e 103 - R$
110.000,00
Apto 20� � R$ 130.000,00

VENDE OU ALUG
(próx. Justiça Federal) -

Rua Adolfo Sacani, 36,
apto cl 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

OFERTA DA SEMANA
APARTAMENTO (Amizade)
c/3 qtos e demais dep. Rua

Arthur Guinter,225.
R$ 45.000,00

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

I LOCAÇAO RESIDENCIAL I
I• Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) -IRua Adolfo Saeani, 36, apto c/ suíte

I master + 2 qtos e demais dep., 2 vagas de I
Igaragem. A partir de R$ 1.100,00 I.
I. Ed. Vila Nova - Rua GUilhermel
Iwaekerhagem, c/ 03 qtos e demais dep.,

Ieoz mobiliada. R$ 300,00
I. Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, c/]
I suite + 2qtos, dep. empregada, R$ 750,00 I

•

I. Ed. Tulipa (Centro) - Rua Emil Burow, I
I
próx. Beira Rio - apto c/ suíte + 1 quartos e

demais dep. - mobiliado R$ 600,00 I
I. Ed. Petúnia - Rua José Emmendoerfer, c/I
12 qtos e demais dep. R$ 360,00 I
1.- Ed. Primula

- c/ suite + 1 qto. Rua Arthur
IGumz, 475 (Vila Nova). R$ 400,00 .

I. Casa alvenaria - Rua Wilmar Spieker -I
I Próx. ao Rodeio - c/ 2 qtos. R$ 250,00 I ..

I. Casa - Jardim São' Luis - c/ suíte + 31
I
qtos e demais dep. R$ 450,0!J I

I LOCAÇÃO COMERCIAL I •

I. Loja - c/400m2• Rua Pref. Waldemarl
I Grubba, 5070, (próx. Portal) R$ 1.000,00 I
I• Terreno na Walter Marquardt c/ 700m2•

IR$ 900,00
I. Terreno na Walter Marquardt c/ 450m2• I
IR$ 300,00 I
I. Terreno na Rua Feliciano Bortolini (fundos I

•

Breithaupt Barra); c/450m2• R$ 300,00
I. Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo I
I de futebol). R$ 220,00 I
I. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 -I
Isalas, c/40m2, 12 andar - R$ 400,00 I_ Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 -

I salas, c/40m2, 22 andar - R$ 350,00 I·
I- Ed. Hortência - R. José Emendoerfer, I

. 11549 - 1 sala térrea - 36m2 - R$ 200,00 I
I• Ed. Tower Center - salas de 101m2 a

I138m2, c/ garagem. R$ 400,00 a R$
1600,00 I
I. Centro Comercial - R. Mal. Deodoro, I
11594 - salas diversas, c/32m2 cada. R$I
280,00/250,00
I. Sala comI., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, I
Ide 30 a 48m2• R$ 300,00 a R$ 470,00 I
I I
I VENDAS RESIDENCIAIS I

•

• Centro - Casa c/164m2• Terreno c/
I 900m2 - R. Mal. Deodoro - R$ 211.000,001 •

I (próp. p/ comercial). Aceito parte pgto, 11
I apto central, 3 qtos I
I. Casa em alv. - Champagnat - R. Celestino I
I
Depine, 394 - c/200m2 de área eonst. c/
suíte + 2 qtos e demais dep. - R$I •

1130.000,00 I
I. .

Apto, 1 quarto, sala, coz., área de I
Iservlço. R:. Jorge Lacerda, 169. R$I32.000,00
I. Vila Lenzi - sobrado em alv., c/ 250m2 I
I (suíte + 3 qtos) - R. Francisco Piermann. R$I
1200.000,00 I
I• Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep. -ITrês Rios do Sul. R$ 35.000,00
I. Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep., I
[píscína, salão de festas, terreno c/800m2• I
I Rua Adilio Esbardelathi, 97. R$175.000,00 I• Casa c/ suíte + 3 qtos e demais dep.,
Iterreno c/680m2• Rua Max Wilhelm, 901.1 •

IR$ 170.000,00 I
I I
I VENDAS-TERRENOS I
I• Terreno - R. Marajó - Ilha da Figueira - c/
450m2 - R$ 35.000,00 I •

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

I residência. R$ 22.000,00 I •

I. Terreno c/786m2 no Cond. Azaléia - R$I58.000,00
I. Terreno - R;lJa Wille Bartel - Baependl, c/I
142om2 - R$ 40.000,00 I
I. Terreno em Ubatuba - Praia Grande, C/I
�90m":": R$ 8.0�,� j

•

r

:1>'
JJ

:I>

s:
m
z
m
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Imobiliária Menegotti. Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br CRECI W 550-J

�f:
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul •

I M .o 8 , l I A R I A (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro
MENEGOTTI •ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

==VENDA== 5474 PREDIO - CENTRO - RUA 36- JOSE DEQUECH. PREDIO
COM 15 KITENETES. DIVISA0 INTERNA DAS KITENETES=QLlARTO;
COZINHA;BWC.
Área do terreno 687.00 m2 Área Benfeitorias 500.00 m2 Preço venda:

135,000.00

•

•

==VENDA== 5476 SOBRADO - CENTRO - FREDERICO BARTEL; 200 -

SOBRADO DE ALVENARIA 540,00 M2 ;TERRENO 900,00 M2. SALA DE
ESTAR;SALA DE JANTAR;COPA;COZINHA;LAVANDERIA;DEPENDENCIAS DE

EMPREGADA; SALA TV; 03 QUARTOS; 01 SUITE;02 BW; 01 BWC;
CHURRASQUEIRA; SALA DE JOGOS; ADEGA;DEPOSITO;GARAGEM PARA
04 AUTOMÓVEIS.
Área do terreno 900.00 m2 Área Benfeitorias 540.00 m2 Preço venda:
380,000.00

:. •

==VENDA== 5475 CASA - CHICO DE PAULA - RUA-454 JOSÉ POMIANOWSKI ; 246.
CASA DE ALVENARIA COM 148,00 M2 TERRENO COM 445,00 M2. 02 QUARTOS;Ol
SUITE; SALA DE ESTAR; COPA ;COZINHA; CHURRASQUEIRA; GARAGEM; 01BWC;
01BW; LAVANDERIA.
Área do terreno 445.00 m2 Área Benfeitorias 148.00 m2 Preço venda: 110,000.00

==VENDA== 5375 SOBRADO - CENTENARIO - RUA 12 AV. PREFEITO WALDEMAR

GRUBBA;4286 - PARTE TERREA;02 QUARTOS;SALA TV;COPA/
COZINHA;ESCRITORI0;DISPENSA;02BWC;01SALA COMERCIAL;LAVANDERIA.
PARTE SUPERIOR;03 QUARTOS;Ol SUITE;Ol BWC;OlWC;CHURRASQUEIRA;SALA
TV;COPA /COZINHA;LAVANDERIA;GARAGEM.
Área do terreno 414.40 m2 Área Benfeitorias 315.08 m2 Preço venda: 165,000.00

==VENDA== 5477 SOBRADO -ILHA DA FIGUEIRA - RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ
RIBEIRO, N° 120 - LINDO SOBRADO RESIDENCIAL/COMERCIAL COM 360,OOM2
EM ALVENARIA + 01 CASA EM MADEIRA DE 60,OOM2
TÉRREO ÁREA 225,OOM2 COM ESCRITÓRIO, BANHEIRO, GARAGEM SUPERIOR:
01 SUíTE, 01 QUARTO, 01BANHEIRO, SALA, COPA, COZINHA, LAVANDERIA,
CHURRAQUEIRA, SACADAS OBS: FICA COZINHA SOB-MEDIDA
Área do terreno 337.50 m2 Área Benfeitorias 360.00 m2 Preço venda: 120,000.00

==VENDA=:=_.5489 SOBRADO
CENTRO

RUA LEOPOLDO.MALHEIRO N;
"125

SOBRADO COM 437M2;SENDO A
PÀRTE COMERCIAL COM 140

M2.SALA;SALA
TV;CHURRASQUEIRA;SALA DE

JOGOS;COPA
COZINHA;LAVANDERIA;03
QUARTOS;Ol SUITE;02

BWC;DEPOSITO;GARAGEM PARA
03 AUTOMÓVEIS.

Área do terreno 336.00 m2 Área
Benfeitorias 437.00 m2 Preço

venda: 420,000.00

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

83,000.00

•

==VENDA== 5473 SOBRADO - CENTRO - RUA JERONIMO CORREA;159
GUARAMIRIM-SC. SOBRADO COM 202 M2. 01 GARAGEM; 01 BW;
SALA;COPA/COZINHA;DEPENDENCIA EMPREGADA; LAVANDERIA;
DEPOSITO; 01 SUITE;02 QUARTOS:Ol BWC; SALA TV.
Área do terreno 720.00 m2 Área Benfeitorias 202.00 m2 Preço venda:

.

120,000.00

==VENDA== 5495 SOBRADO
BARRA DO RIO CERRO

R. PADRE ALUíSIO BOEING, 21-
ESQUINA

SOBRADO COM 01 SUíTE + 03

QUARTOS, 03 SALAS, COZINHA
MOBILIADA, 02 BWC,

LAVANDERIA, DISPENSA,
CHURRASQUEIRA E GARAGEM

TERRENO COM 595,OOM2 (
17,OOX35,OO)

Árv;p do terreno 595.00 m2 Área
Benfeitorias 251.00 m2 Preço

venda: 160,000.00

•

•

• • •• : .
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LANÇAMENTO

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

Projeto: Ana Heloisa PfífzerWolf

• •

"yWOLFEPAR
Empreendimentos e Participoç6f:$ Ltda .Vendas: 275-1594

• • •• • •

Rua: ee/� Procópio Gomes de Oliveira, 1207 - Jaraguá do sul/se

- vilson@parcimoveis.com.br .

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

-

LOCAÇAO

Fone 371-2357

144 - ILHA DA FIGUEIRA - terreno com

540m2, com 3 casas alugadas. Rua Luís

Alves, 111. R$ 95.000,00.

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 4�, Estrada Nova.

R$180,OO.

CASA EM ALVENARIA - cf 3

quartos e demais

dependências. Ilha da

Figueira. R$ 300,OO.�

R$ 45.000,00

•

141-

CZERNIEWlCZ
- casa de

madeira com

;40m2, terreno
com 304m2•

Rua Henrique
Marquardt.

.

:'4

R$ 125.000,00

ws VILA LALAU -

casa em

alvenaria com

197m2,
terreno com

517,50m2•
Rua Carlos

Egert,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�RANCHO
r.IMOVEIS Fone: (47) 373-0283

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

jantar - Terreno com 746,00m2 - Rua Verdolino Camer - Bairro
Rio Branco - R$40.000,00 - Negociável com apartamento em

Jaraguá do Sul.

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

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

Centro - R$40.000,00.

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

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

éód. 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,OOm2 - 02 quartos - 01
suíte - 03 bwc - garagem - churrasqueira - copa - cozinha -

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

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

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

GUARAMIRIM - SC

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 (15mx30m) - Infra Estrutura

completa - Rua Asfaltada - Escriturado - Rua dos Atiradores -

Centro - R$25.000,00.

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

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

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

Casa madeira com 03 quartos -

01 bwc - cozinha - lavanderia -

sala - Rua Wilsom Machado -

Bairro Avaí - Guaramirim -

R$160,OO.
\

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

R$280,OO (Incluso o

condomínio).

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,OOm2 -

Rua 28 de Agosto - Bairro Avaí -

Guaramirim - R$550,00.

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.

www.parcimoveis.com.br

Fone/Fax: 275-0051 {?�
Associação das lmcbillárlas

de Jaragua do Sul

PRESTAMOS ASSESSORIA PARA O SEU FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

I Barra do Rio Cerro - Ref.1
I 86- Casa Mista, com 02 dor-I
lo
mitórios e demais dependên-Icias. Valor R$ 24.000,00
L o

...J
r
Viera- Ref. 89 - Uma�s;;mI

I madeira com 1 00,00m"; sendo I
I 04 dormitórios e demais de-I
I pendências. Terreno com I
L 351,00m". ValorR$32.000,oo:..J
rAmizade c Ref. 87 - Casal
I em alvenaria com 70,DOm2·1I . _ Sendo 02 dorimtórios, 01 su-

I *Temos eqUIpe de mao de obra. Consulte-nos. I íte e demais dependências. I
L ...J LV.!!.O�$...!3:!!.Q0�__ ...J

Isabel Tascheck

Arquiteta

Benjamim Magalhães
Engenheiro Civil

Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi -

Próx. Recreativa Marisol

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHàve
DÊ ESTA SECiORfI"CfI PARA SOA FAMíLIA.,:JI

õilõ Seguro
,. 01 $I.Iite, 02 dormitórios
,. Sacoda com churras""eira
.. 01 ou 02 VOgClS de garagem
,. Salão de fesres
.. Play-ground
'" LotOlí:zaÇlo' Vila Nova
* .l_andares

Condições facilitadas de' pagamento
,

direto com a construtora

ReI. 508 - CZERNIEWIU - sobrado na tem

250m2 de órea construída, terreno com 363,OOm2
próximo ao Pomo, no valor de RS 150.000,00

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

143m2, terreno cl 456m2•
RS 90.000,00

Ref. 3801- CENTRO - APTO
ED. MÔNACO - no 22 andar,
c/ 2 dormitórios, sacada,
salão de festas, playground,
ótima localização. Pagto com

entro e pare. em 24x

CENTRO -.Rua Felipe 5chimit, prédio comI, e res, cf
440m2, RS230.000,00

REF.5012

CENTRO
VILA LENZI - Re�f.
2404 terreno próximo
Escola Giardini lenzi
com 892;OOm2. Valor

R$ 27.850 cj
estrada +

parcelamento.

Sala comercial na Av. Mal.

Deodoro, 903 Edifício Pícolli.

RS 20.000,00

RAU - Casa c/140m2, terreno c/300m2, Rua Anton
lrerkh RS 65.000,00

REF.702 VILA LENZI-Casa de madeira com terreno

de 517,OOm2. Rua: Germano 5toll .

RS22.000,00

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

VOCÊPODETERUMA
BELAVISTA

A Wolfepar Empreendimentos e Participaçoes Ltda com

a "Imobiliária A' Chave" apresentam um

empreendimento na Vila Nova com 07 ondores, play
ground, salão de festas com churrasqueira, 03·

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

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

financiamento após imóvel estar concluído.

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

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

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•

?_Áê_ADO, 4 de o��!-lb�o de 2003 GERAL
redacao-@jornaicorreiodopovo.com.br

ISAÚDE: COM OBJETIVO DE RECICLAR CONHECIMENTO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PASSAM POR CURSOScar inicia projeto
de incentivo ao teatro

]ARAGuA DO SUL - De

6 a 9 de outubro, cerca de

11 mil estudantes de 63

estabelecimentos das redes

municipal, estadual e par
ticular de ensino deJaraguá
do Sul e região assistirão a

espetáculos que integram o

projeto ''A escola vai ao

teatro". As apresentações
J ' rão realizadas nos teatros

1.
r- do Cento Cultural de
Il Jaraguá do Sul, com a pro-

posta de formarpúblicos,
desenvolver nos alunos

maior interesse pela arte e

ao mesmo tempo,
oportunizar aos jovens ato
res da SCAR a continuida

de do trabalho artístico.

Estudantes de 1 ° e 2°

graus vão assistir, entre
OUtros espetáculos, "O cir

co", de Sandra Baron; ''A

menina e os brinquedos",
adaptação de um texto de

Pernambuco Oliveira;
"Maria Cata-Vento",
adaptação da peça de Ma

ria Clara Machado; "As
Hienas", adaptação de
Braulio Pedroso, ''Adoles
centes Apaixonadas" e

"Dr. Cheirinho".

As peças serão apresen
tadas em seis horários

(8h,9h,10,14h,15h e 16ho

ras). Além de assistir aos

espetáculos, os alunos po
derão visitar uma exposi
ção de arte e' conhecer o

Departamento de Artes

Cênicas da SCAR. Desde

quando iniciou o projeto
''A Escola vai ao Teatro",
em 1993, cerca de 25 mil

alunos já participaram do

projeto.

Salete Szostak
Presidente

CORREIODOPOVO 7

Semana da amamentação
destinada ao apoio e orientação

]ARAGuA DO SUL - A

semana mundial de ama

mentação segue até o dia 7

de outubro apresentando
discussões sobre a importân
cia do incentivo a ama

mentação e do pré-nataLNo
encontro direcionado a pro
fissionais de saúde haverão

palestras e treinamento de

agentes comunitárias e enfer

meiras da Secretaria Munici

pal de Saúde. Os hospitais
já têm como hábito orien

tar as gestarites para a im-r

portância do aleitamento

materno, incentivando-as e

distribuindo kits com di

ploma, fraldas descartáveis,
pomada para assaduras,
material para curativos, sa
bonete e manuais de cuida

dos como bebê numa for
ma de homenageá-las no

momento importante que
é a maternidade.

De acordo com o Se

cretário Municipal de Saú

.de, Airton Weber da Silva,

Cesar J unkes

WEBER: Capacitação para orientação de gestantes

esta semana de palestras
objetiva aumentar o índice
de mães que amamentam

os filhos, que hoje gira em

torno de 50%. Durante esta

semana algumas atividades
estão acontecendo pela ci
dade a fim de divulgar o
aleitamento materno. Des

de ontem fotos ilustram o

trabalho do programa SIS

pré-natal da secretaria de
saúde no Shopping
Breithaupt, além de out-

10 anos. Na programação
está prevista a palestra:
Concepção da Política de

Assistência Social: Conce

ber a política para realizar

o Direito, com a Assisten

te Social Marilda Angioni,
especialista em Serviço
Social no Trabalho, Após
a palestra haverá oficina de
trabalho. A tarde acontece

a apresentação dos traba

lhos e eleição d?s delega
dos.

Em Jaraguá do Sul já
estão abertas as inscrições
para a conferência que
acontecerá nos dias 17 e 18

deste mês. Aberto à parti-

doors espalhados divul

gando a amamentação, e

distribuição de material in

formativo para as unida
des escolares de Jaraguá do
Sul. "Realizamos diversos

programas relacionados as

mães com equipes
multidisciplinares forma

das por ginecologistas,
obstetras, pediatras,
odontólogos? nutricionista
e enfermeira", destaca o

secretário. Atualmente cer-

cipação da comunidade o

evento é uma oporrunida
de para as entidades repre
sentativas poder conferir,

,

deliberar e discutir a Políti

ca de Assistência Social

como uma garantia de ne

cessidades sociais e avaliar

sua efetividade na política
de inclusão inclusive tra

çando novas direções.
No primeiro dia as ati

vidades serão realizadas no

auditório da Acijs a partir
das 18h30, com palestras
voltadas ao tema e avalia

ção dos dez anos de im

plantação de Loas. No se-
,

gundo dia, o evento pros-

ca de mil gestantes são as

sistidas pelo Programa In
regrado de Pré-natal, e

10% destas são acompa
nhadas pelo Programa de
Gestantes de Alto Risco.

Segundo o prefeito
Irineu Pasold, cerca de R$
15 milhões são investidos

anualmente com saúde' em

J araguá do Sul. "Essas

ações visam a prevenção e

o tratamento dos mu

nícipes", destaca Pasold.

Um destes programas é o

Adolescer; destinados a

adolescentes e jovens de até
24 anos que necessitam de

orientações: "Hoje 10% das

gestantes da cidade são ado

lescentes, por isso acredita
mos que o principal alvo
são as escolas", esclarece
Weber.' Para tanto 'a secre
taria estará atendendo ado
lescentes com o objetivo de

promover e protegerá saú

de do jovem e adolescente
na região. (CELlCE GIRARDI)

Conferências de Assistência Social acontecem este mês

Estréia dia 19/9 às 20:30 horas

GUARAMIRIM/]ARAGuA
DO SUL - Os Conselhos

Municipais de Assistência

Social de Barra Velha,
Corupá, Guaramirim,

•
I

Massaranduba e São José
do Itaperiú encontram-se

hoje durante todo o dia na

II Conferência Micror-re

gional da Assistênda Soci
al da Amvali, na FAMEG,
em Guaramirim. O obje
tivo é buscar conhecimen

tos, na promoção das ga
rantias dos direitos sociais.

O tema abordado é Assis

tência Social como políti
ca de inclusão: uma agen
da paraa-eidadania Loas

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE

SERViÇO ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERViÇO ASSEIO Ê CONSERVAÇÃO DE JARAGUÁ
DO SUL E REGIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca
todos os trabalhadores, na base territorial de sua representação, para
participarem da Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 17
de outubro de 2003 às 18:00 horas em primeira convocação, com o
quorum qualificado e às 18:30 horas em Segunda e última convocação,
com qualquer número de trabalhadores presentes, na sede do Sindicato,
sito a rua: Expedicionário Antonio Carlos Ferreira, 1189 no bairo Vila Lenzi
na cidade de Jaraguá do Sul/SC. Para deliberar sobre a seguinte ORDEM
DO DIA:
1- Discussão e deliberação sobre a pauta de reinvindicações Unificada
com a FEVASC e os demais Sindicatos da Categoria, com vista a celebração
da convenção coletiva de trabalho 2004/2005, com as entidades sindicais

patronais.
2· Outorga de poderes para a diretoria das entidades de primeiro e

segundo grau promoverem negosclações coletivas, celebrar convenções
coletivas de trabalho e frustradas as negociações, instaurar instância de
dissídio coletivo.
3- Discussão e aprovação do valor (percentual)da contribuição assistencial
a ser descontada em favor das entidades de primeiro e segundo grau.
4- Jaraguá do Sul, 4 de outubro de 2003.

Novena da Santíssima

Virgem Maria
Reze nove Ave Marias durante 9 dias, Fazer
3 pedidos, sendo 2 difíceis e 1 impossível.
No nono dia publicar esta novena. Mesmo
sem fé, para ver o que acontece. V.S.

segue na Unerj, a partir das
20 horas e ao final haverá

também escolha dos dele

gados. As inscrições devem
ser feitas até o dia lOna

Secretaria. de Desenvolvi

mento Social e Habitação
ou pelo fone 372-8101.

Estas conferências mi

crorregionais antecedem a

Conferência Estadual de

Assistência Social, que
acontecerá nos dias 3 e 4

de novembro em Joinville
e a Conferência Nacional

de Assistência Social que
será realizada nos dias 7 a

10 de dezembro em

Brasília. (CG)

eirco 1Íurea
- Guaramirim

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IEDUCAÇÃO: CONSTRUINDO CONCEITOS DE CIDADANIA FOI O TEMA DOS TRABALHOS DESTE ANO

Caic realiza
de trabalhos

]ARAGuA DO SUL - A

E.M.E.F Renato Pradi -

Caie - realizou ontem a sua

III Mostra Científico Cultu

ral com os alunos da edu

cação infantil ao ensino fun
damental. Os 850 alunos

apresentaram os trabalhos
estudados e desenvolvidos
durante o ano. O tema des
te ano Construindo Concei
tos de Cidadania foi

interdisciplinar, com ativida
des relacionadas ao Estatu-:

to da Criança e do Adoles

cente, com explicações so

bre o que é e o que ECA

defende, ou. trabalhos vol
tados a alimentação com

horta comunitária, que o

Caie realiza desde 2002 com

os alunos, discutindo dentro
de sala de aula e plantando
os mais de 15 tipos de ver

duras, que são consumidos
durante a merenda.

No laboratório de ciên
cias alunos do ensino fun

damental, orientados pela

sua mostra

científicos

Cesar Junkes
Alunos apresentaram o resultado dos trabalhos .

professora Suzana

Martenechen, pesquisaram
sobre a vida marinha, rép
teis e todo o ecossistema.

"Os alunos adoraram po
dem expor aos colegas e aos

visitantes o resultado das
. pesquisas", conta a profes
sora de ciências. Experiên
cia compartilhada pelos alu
nos da ';iuarta série que fize
ram além da exposição so

bre omeio ambiente, a cam

panha "Quem planta

fraternidade colhe frutos

preciosos" com doação de
um quilo de alimento, não
perecível em troca de uma

muda de árvore. Os ali

mentos arrecadados serão

entregues para o hospital
São]osé. Para a professora
Andréa Neitzel Einsfeldt a

participação deles vai além

do lado pedagógico. "Eles
não só aprendem sobre

cuidar do meio ambiente e

respeitá-lo como também

sobre .a solidariedade com

o próximo, já que eles mes

mos faziam questão de entre
gar as mudas de árvores or

namentais e frutíferas aos visi

tantes", destaca a professora.
A educação dos peque

nos foi além das disciplinas,
como os alunos da quinta
série quemontaram uma pis
ta com semáforos, onde os

participantes, de bicicleta, re
cebiam orientações sobre
trânsito.

A orientadora educacio

nal Eglair Marcia Feller, ex
plicou que a última mostra

foi realizada no ano 2000.

"Esta é a terceira edição da
mostra mas percebemos
que a cada ano ela vem me

lhorando. Este ano por
exemplo, percebemos que
está crescendo o en

volvimento na questão do

desenvolvimentos dos pro
jetos. Não é só o mostrar

mas o aprender também",
finaliza a orientadora. (CG)

MEC aprova a instalação de três novos cursos para 2004
GUARAMIRIM - A Facul

dade Metropolitana de
Guaramirim (FAMEG) soli
citou aoMinistério de Educa

ção eDesporto a presença de
uma Comissão de Verificação
para os cursos deAdministra

ção, com habilitação em C0-
mércio Exterior, licenciatura
em Matemática e Turismo,
com ênfase em lazer e Even
tos.Durante os dias 24 a 26 de

setembro, os professores,
Osmar Gasparetto, da UEM
de Maringá (PR), mestre em

administração; Marcelo Câ
mara dos Santos, UFPE de
Recife (PE) doutor emmate

máticaeEurico deOliveirados

Santos, de Taquara, (RS), esti
veramnaFameganalisando as
condições da Instituição para.
abrigar esses cursos,nos aspec
tos estrutura fisica, projeto pe-

dagógico, corpo docente e bi
blioteca, entre outros.

A Comissão recomen

dou os três cursos e a Fameg
aguarda agora a Portaria Mi
nisterial para lançar um vesti
bular Especial. Também foi

protocolado o projeto de

Design, habilitação emModa
e a comissão verificadora virá
ainda estemês para fazeraava

liação,O diretorda Instituição

Balduíno RauIino, ficou feliz
com a aprovação. "Estamos
todos de Parabéns pela com
petência e sucesso daFameg",
finalizou.

Com dois anos emeio de
existência com os alunos, a
Fameg termina 2003 com 10

cursos, aproximadamente 1,5
mil alunos, além do curso de
Direito que ainda aguarda a

portaria

RodeioCriouloNacionalvai
atrair cerca de 15milpessoas

]ARAGuA DO SUL -_

o quinto Rodeio Cri

oulo Nacional, promo
vido pelo CTG Do

Trote ao Galope, teve
início ontem, na estru

tura do CTG, no Bair

ro Amizade, reunindo,
pessoas de diversos

estados. Houve apre

sentações de montaria

em touro, em seguida
foi realizada a abertu

ra oficial do evento e,

à noite, a animação dó

baile ficou por conta

dos Garotos da

Querência, de Santa

Maria,1 no Rio Grande

do Sul. O rodeio pros

segue até amanhã à tar

de e a expectativa dos

organizadores é de reu-

laço _
em dupla, às 16

horas estão previstas
as gineteadas e, às 19

horas, começam as

montarias em touro.

"Uma das principais
atrações será a o show

da dupla sertaneja de

renome nacional Jorl�
e Adriano, a partir das
21 horas", informa. O

patrão acrescenta que
a entrada é franca e as

pessoas terão oportu
nidade de assistir a

apresentações de

invernada artística,
haverá concurso de

gaita, sinfonia de gai
ta, viola e gaitaço.
Amanhã pela manhã,
às 9 horas, acontece
missa crioula e desfile

nir aproximadamente �

com as 170 delegaçõ��
15 mil pessoas, nos que estão prestigiando
três dias, levando em

consideração as edi

ções anteriores.

O patrão do CTG,

o evento. "Além disso,
seis casas campeiras
estão estruturadas

aqui no CTG para
Cilo Junkes, diz que comercializar produtos
este ano o evento con- gauchescos e coun-

ta com mais atrativos;
pois além de crioulo,
também acontece o

rodeio country, "Pro

curamos sempre ino

var e agradar a todos

que prestigiam nossa

festa", salienta.Hoje
as atividades iniciam

com a realização do

tries, haverá muito

churrasco, costela de

fogo de chão, entre Ou

tros atrativos. Vale a

pena conferir", garan
te.

Hoje à noite tam

bém haverá baile com

o conjunto Portal Ga�'
úcho. (FR)

De 09' a 19 de Outubro de; 2003
,Parqu4d'dunicipill de Eventos· Iilraguá;do 5lillSC

--------- �.--------- '_ .._,.. _
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I INAUGURAÇÃO: MINI USINA DE LEITE ESTÁ PRONTA E DEVE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO EM BREVE
� EDUCAÇÃO MARISTA

Passo a passo com você Produtores de leite de JS
Educar os filhos,

pre-pará-los pata ter

sucesso profissional
com atitudes responsá
veis e éticas neste agi
tado mundo em que vi

vemos é um compro
misso desafiador, po
rém gratificante.

'�I I�' Oferecemos um lu
l gar de aprendizagem�,

em que educadores

não se limitam a trans

mitir o saber, mas sim
devem estar prepara
dos também para o de

s�nvohTimento de ati

tudes e valores. Desta

forma, a escola poderá
ser considerada um dos

pilares da sociedade do
conhecimento.

Pensando nisso, o

Marista assume com

entusiasmo a grande e

1,1'razerosa missão de

educar passo a passo o

aluno para a vida.
Passo a passo com

você, desde a Educa

ção Infantil até sua en

trada na FacuIdade.

Passo a passo com

você, aluno, para des
cobrir as melhores for-

, mas de assimilar os

conteúdos dados em

sala de aula, superan
do os obstáculos e co

memorando as grandes
vitórias!

Passo a passo com

você, pais e familiares,
descobrindo juntos o

caminho certo e segu
ro para o ensino de
seus filhos!

Passo a passo com

vocês, educadores, as

sumindo com serieda
de e transparência a su

blime tarefa de educar!

• • •

inauguram mini usrna
]ARAGuA DO SUL - Foi

inaugurado ontem a mini

usina de leite, localizada na
Estrada Ribeirão Cacilda,
no Bairro Garibaldi, com
a presença de secretários

municipais, representantes
da Cidasc. Epagri, prefeito
Irineu Pasold, políticos, ve
readores e produtores de

leite que vão �tilizar a

infraestrutura. O complexo,
de 216 metros quadrados,
integra o projeto de Apoio
à Agricultura Familiar, que �,

prevê para, no máximo em

40 dias, a inauguração do

abatedouro, que está sendo

construído em terreno pró
ximo à rruru usina.

De acordo com o ge
rente de Agricultura da

Prefeitura, Alcides da

Nova Peixoto, o empreen
dimento, representa a rea

lização de um sonho dos

produtores de leite de

Jaraguá do Sul, que desde

1998 buscam ajuda para a

instal�ção da usina, "Há 10
anos Jaraguá do Sul tinha

750 produtores de leite.
Atualmente este número

está reduzido a pouco mais
de 100 produtores",
exemplifica Peixoto.

Ainda segundo o ge-

Cesar Junkes

Mini usina foi inaugurada ontem em solenidade prestigiada por dezenas de pessoas

de leite e a comunidade de

Jaraguá do Sul, que será

beneficiada com um pro
duto natural de primeira
qualidade. Ele salienta que
a mi�i usina representa a

concretização de um anti

go sonho dos produtores
de leite de Jaraguá do Sul.
A mini usina deverá entrar

em funcionamento assim

que o Ministério da'Agri
cultura fornecer a liberação.
A médio prazo, a usina vai

produzir queijos e iogurtes.
(MARIA HELENA DE MORAES)

rente de Agricultura, amini
usina foi construída com

recursos do governo fede

ral ( empréstimo a fundo

perdido) e contrapartida
do Froagro Peixoto espe
cifica que foram gastos na

construção da mini usina

R$ 215 mil, sendo que
64% desse valor veio do

governo federal e o restan
te foi in�estimento do

Froagro ( Fundo de Estí

mulo à Pr.odução Agro
pecuária).

O gerente de Agricultu-

ra explica que a mini usina

é dotada de equipamentos
que oferecem condições de
beneficiamento para 15 mil

litros de leite por dia, mas
inicialmente vai beneficiar

'apenas 3 mil litros de leite

por dia. A mini usina será

administrada por um con

domínio, integrado por 19

produtores de leite, de
Jaraguá do Sul.

Na' avaliação do' presi
dente do condomínio"
Mário Koch, a mini usina
vai favorecer o produtor

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES -APP

E.E.S. Profª Valdete Inês Piazera Zindars - Código:
19.01.00147-2
Rua Marina Frutuoso, nQ 545 - Jaraguá do Sul - SC

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPA

Comunicamos aos interessados que concorrerão aos

cargos da Diretoria e Conselho Fiscal da APP que, para o

registro de sua chapa, a mesma deverá ser apresentada em
três vias à Secretaria da Comissão Eleitoral, de 3/10/2003
à 13/10/2003, das 7:30 horas às 17:30 horas.
Outras informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos
junto à comissão Eleitoral.

Testemunhas de Jeová constroem templo em mutirãoJaraguá do Sul, 3 de Outubro de 2003.

Presidente da Comissão Eleitoral
Presidente da APP

Diretora da ,UE
]ARAGuA DO SUL -

De hoje até 25 deste mês
as Testemunhas de Jeová
de Jaraguá do Sul devem

erguer um novo templo,
que terá 354 metros qua
drados e capacidade para
acomodar até 200 pes
soas. Segundo Aristides

de Souza, um dos res

ponsáveis-pela constru-

ção, o auditório, localiza
do no Bairro-Ana Paula,
será construído no pra
zo de três semanas gra
ças ao envolvimento dos

seguidores da seita.

Ainda de acordo
Aristides de Souza, a

construção de um audi

tório em tão pouco tem-

devido ao apoio volun

tário que as Testemunhas

de Jeová de várias cida

des da região estão dan
do ao projeto. Em mé

dia, haverá 40 voluntári

os trabalhando na cons

trução, sendo que esse

número poderá chegar a
(Ç)

200 pessoas durante os

guém receberá qualquer
ajuda financeira ou salá

rio. Todos trabalharão
,

voluntariamente e os re-

cursos financeiros para a

'construção são proveni
entes de donativos de

voluntários, pois não se

faz coleta de dinheiro em

nossas reuniões", argu
menta Souza.

JORNALCORREIODOPOVO

O melhor da região!
Ligue 371-1919

e confi r a ,

po somente será possível ,finais de semana. "Nin-
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I RESSARCIDA: FAMíLIA RECEBEU UMA NOVA GELADEIRA APÓS PERDER REFRIGERADOR QUE EXPLODIU

�')

SÁBADO, 4 de outubro de 2003

Perícia alega que geladeira
não apresentava falha técnica

]ARAGUÁ DO SUL - o

laudo técnico da perícia efe
tuadana geladeira que explo
diu no mês de agosto, na
residência de uma família

moradora em Guaramirim,
saiu esta semana e constatou

que o produto não apresen
tava problemas de fabrica

ção.A assessoria de impren
sa da Multibras de São Pau
lo entrou em contato com a

redação do Jornal COR
REIO DO POVO esta se

mana, informando que o

refrigerador passou por
uma avaliaçãominuciosa por
profissionais especializados,
que asseguraram a qualida
de do eletrodoméstico. o

Apesar de não identifi

car falha no produto, a �s
sessoria de imprensa da

empresa comunicou que
consideraram a situação da
família e entregaram uma

geladeira nova a eles. "Se o

problema fosse de fabrica

ção, certamente arcaríamos

com todos os gastos pro
venientes dos danos ocasio
fiados pela explosão, mas
como o fato não tem liga
ção com falha técnica, ape
nas entregamos o refrigera
dor porque ficamos saben
do das dificuldades que a

família estava enfrentando",
ressalta o gerente-geral de
serviços da Multibras,
Eduardo Terra. Ele enfatiza

,

que, tecnicamente, uma ge
ladeira não tem como ex-

cutamos o barulho e não

sabíamos o que poderia ter

acontecido, Quando levan

tamos, vimos que a cozinha

estava acabada. Fiquei deses
perada porque não tinha

o

condições de custear uma

geladeira nova, já tive de pa

gar a colocação das vidra

ças", relataErica, que costu
ra e garante a única renda da

casa. O marido é motorista

e está desempregado.
Na segunda-feira, Erica

recebeu o refrigerador. "O
homem que veio entregar dis
se que o problema não era

de fábrica, e que provavel
mente a explosão aconteceu
devido a um alimento ou

produto. Sinceramente não

sei o que houve, não tinha

nada de anormal dentro de

minha geladeira, que era

nova", diz. (FABIANE RIBAS)

Cesar J unkes

Erica não entende o que aconteceu,mas está feliz com a geladeira

plodir, a não ser que haja in
terferência externa.

A explosão da geladeira
foi registrada no mês de

agosto na residência da fa

mília Valdelírio e Erica
Sestrem. Como aconteceu

durante a madrugada, nin
guém se feriou, mas o es

trondo fez todas as janelas
quebrarem, danificou o piso
e o teto da cozinha. "Foi um

susto enorme. Nós estáva

mos dormindo, quando es-

Engçnheiro acredita que explosão provém de fatores externos
O engenheiro mecânico, estudante

de doutorado no NRVA (Núcleo de

Pesquisa em Refrigeração, Ventilação e

Condicionamento de Ar), de

Florianópolis,Jackson BrazMarcinichen,
.

explica que os refrigeradores que são

confeccionados em toda a América
Latina conta com um fluido refrigerante,
que não é inflamável. "Nunca ouvi falar
em geladeira explodir, nem mesmo na

Europa, onde os produtos contam com

um gás que pode ocasionar a

combustão, embora não agrida o meio

ambiente", elucida, acrescentando que o
,

fluido colocado nas geladeira� aqui no

País não é inflamável e mesmo que fosse,
trata-se de uma quantidade irrisória em

cada unidade.
Na opinião dele, o que pode ter

acontecido é um possível vazamento de

gás, ou havia algum produto dentro do

refrigerador que acabou ocasionando a

explosão. "Na parte elétrica de uma

geladeira existem vários dispositivos de

segurança, protetor térmico que controla
a temperatura do compressor quando há
queda ou sobrecarga na rede. Além disso,
todo compressor é testado para avaliar
se está perfeito para ser instalado no

produto", diz.

OTA
FECESC PROMOVE CANOAGEM
A Fecesc (Federação de Canoagem do Estado de Santa

Catarina) promove este final de semana as duas etapas finais
de canoagem, sendo uma de Descida e outra de Slalom, no
MUnicípio de Schroeder. A competição também faz parte
das festividades do aniversário de 39 anos da cidade-sede,
comemorado ontem. Com apoio da Prefeitura e Celesc

(Centrais Elétricas de Santa Catarina) o evento vai reunir

aproximadamente 70 atletas feras da canoagem da região.
As atividades terão início no sábado às 14h30 no Rio

Bracinho, nas proximidades da Usina Hidroelétrica do
Bracinho.
No domingo serão realizadas as provas de Slalom, no
mesmo local.' 4,'0
ÚLTIMA ETAPA DA COPA MALWEE
Neste final de semana a equipe jaraguaense de Bicicross vai
realizar a última etapa da Copa Malwee da modalidade, na
pista localizada no Parque Malwee, Após esta prova 'serão

conhecidos os campeões e efetuada a entrega dos troféus

àqueles que se sobressaírem em suas respectivas categorias.
Uma das atletas do grupo Malwee, Joice Moretti, vai
representar o MUnicípio na Colômbia, onde vai competir o
Pré Latino Americano, no dia 9, e nos dias 11 e 12, atua no
Sul-brasileiro. Ele será a única atleta a disputar por Santa
Catarina, na categoria Elite Woman.

AMANHÃ ACONTECE O REGIONAL DE SKATE
Acontece amanhã o segundo, Torneio Regional de Skate
Ponto Certo, a partir das 9 horas, no ginásio Arthur Müller
emJaraguá do Sul. As inscrições podem ser feitas ao preço
de R$ 3,00 para categoria iniciante e R$ 5,00 para amador
na loja Ponto certo Moda Jovem.

'

oh
De acordo com o coordenador do evento, Eder Otto,�l

expectativa é de superar o número de inscrições da primeira
etapa, que foi de aproximadamente 50 pessoas, já que nesta

o convite se estendeu ao Vale do Itapocu. O segundo
regional de skate terá como modalidade o street. Serão
colocados alguns obstáculos além dos já existentes para
tornar o evento mais radical, que será julgado por skatistas
profissionais e semiprofissionais.

RETURNO DO FUTEBOL AMADOR la DIVISÃO
O campeonato jaraguaense de futebol amador da primeira
divisão prossegue amanhã, a partir das 13h30" com a

primeira rodada do returno. Os jogos são: Vitória e Cruz
de Malta (Estádio Vitória, em Rio da Luz), Flamengo e

Caxias (Estádio do Flamengo em Garibaldi), Botafogo x

Tupy (Estádio Botafogo na Barra do Rio Cerro). Na '

categoria Sênior, os confrontos acontecem hoje, a partir
das 13h30, Vitória x Bazar do Rau e Rio Molha x Kiferro
enfrentam-se no Estádio Rio Molha; Magna Logística/
Amizade x Plasticom e Veteranos da Vila Lalau x Cruz d�Malta, confrontam-se no Estádio da Vila Lalau. "
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I BOCHA: EQUIPE DE JOÃO PESSOA PASSA A FRENTE NA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO DE BOCHAAdesc busca classificação
este final de semana

SCHROEDER - A

equipe Adesc/Angerô/
Grameyer/Posto Mime

de Futsal da cidade de

Schroeder vai participar
da quarta fase do cam

peonato estadual da

modalidade, que será

realizado na cidade de

l '�hapecó. Na semana

t passada, os atletas esta

vam em J oaçaba com

petindo, onde consegui
ram dois empates -

contra as duas equipes
de Chapecó AABB e

CRC, e perderam para

Joaçaba, por 5 a 4. In

cluída numa chave base

tante equilibrada, a

Adesc busca neste final

de semana a reabilita

ção e a inédita classifi-

cação para a fase final

do campeonato. "E

stamos confiantes e nos

preparando para a

pressão que vamos so

fres no Oeste do Esta

do. Mais do que nunca,

queremos essa classifi

cação", diz o técnico

Glauco Bchrens.

O CRC, de Chapecó,
lidera a competição com
sete pontos, seguido de

AABB, de Joaçaba, com
quatro; Adesc e AABB,
de Chapecó, com dois

pontos cada. A Adesc

conta com os seguintes
atletas: Daniel, Lom
bardi, Deco, Cotonete e

Kaiser, Airton, Leandro,
André, Ed e r , Rafael,
Roberto e Hugo.

Massaranduba vai sediar

( �tompetição de Futsal
i

MASSARANDUBA - o

Município vai sediar as

disputas da sétima Copa
Jangada/Posto Cidade

de Futsal, que tem início

amanhã e prossegue até

o mês de novembro. Or

ganizado pelo técnico

Glauco Behrens, o even
to c0f,lta com a partici
pação de equipes vindas

das cidades d e Mas

s ar andua , Schroeder,
Corupá, Laurentino,
Jaraguá do Sul (com dois

,mes, Jangada e Cangu
'ru), Joinville (com Con-

tra-chama, Delcoville/
AABB, Alternativa e

JEC), e Colégio Paiva de

Penha. Ao todo, a com

petição vai contar com
18 equipes, somando

aproximadamente 300

atletas. Eles vão disputar

em três categorias
Mirim, Infantil e Infanto

juvenil.
O técnico explica que

os jogos serão realizados

no Ginásio Poliesportivo
Alfredo Jacobowski por
ter sido inaugurado há

pouco tempo. "Decidi"
mos promover o everito

em Massaranduba por
que a administração da

quele município, através
da diretoria de esportes,
abriu as portas para as

equipes como forma de

termos um congraçamen
to entre os participantes.
Assim, as cidades envolvi
das demonstram o quanto
é importante valorizar a

prática esportiva, desde a

base", diz Behrens,
enfatizando a valorização
dos atletas. (FR)

Virada na disputa dos jogos
do Municipal de bocha em JS

JARAGUA DO SUL - A

equipe do João Pessoa

está na frente no campe
anato de bocha munici

pal, após árdua vitória

sobre a equipe da Asso

ciação das Imobiliárias de

J araguá do Sul (AIJS).
Num jogo equilibrado o

João Pessoa contou com

sorte e boa pontaria, ven-
,

cendo por 2 x O a dispu
ta.

As outras disputas da

semana foram: Bae-pen
di/Sipaca e Malha Pradi ,

que empataram em 1 xl,
mesmo placar de

Silencar/Frontal e. Relo
joaria Kuchenbecker. A

Miglas/Kienen venceu a

equipe da' Arweg e

AABB venceu Arduino
Pradi, ambas por 2 x O.

As partidas da quinta
rodada começaram na

Terça feira dia 30/09,
com o tropeço do Bae

pendi/Sipaca, líder até

então, que empatou em

Equipe de João Pessoa: líder na quinta rodada do municipal de bocha

disputa com. a lanterna

Malhas Pradi. Na mesma

noite o Miglas/Kienen
venceu a Arweg por 2 x

O e passou a ocupar' o se

gundo lugar junto com o

Baependi/Sipaca com

sete pontos.
Outra equipe a subir

na tabela foi a AABB que

venceu o Arduino Pradi

por 2 x O e agora ocupa
o quinto lugar, atrás de

Silencar/Frontal que em

patou em 1 x 1 com Re

lojoaria Kuchenbecker.
Os jogos da Sexta ro

dada acontecem entre

J oão Pessoa x Arweg,
Silencar /Frontal x AABB,

Baependi/Sipaca x

Miglas/Kienen, Relojoa
ria Kuchenbecker x Ma

lhas Pradi e Arduino

Pradi x AIJS.
OS jogos acontecem

no Parque Aquático
Krause a partir das 19h15

em uma organização da

AIJS. (CG)

pontos por utilizar um jo
gador em condição irre-

j guIar , (caso o goleiro
Charles, que contava com

três cartões amarelos) em
partida realizada dia 6 de

setembro na segunda ro

dada da segunda fase. O

julgamento aconteceu esta

semana e a equipe da

Oligás, adversária da dis

puta ganhou os três pon
tos do jogo.

Na chave E o resulta

do foi o seguinte: O Beira

Rio segue em primeiro
com 15 pontos, Cruzeiro
em segundo com 12, Ami
zade em terceiro com seis

Segunda etapa do Varzeano tem início no próximo dial l
'pontos, seguindo Couve

Flor e Agropecuária
Friedmann quatro pontos
e misto três pontos.

A ava1iação da rodada

foi positiva na opinião dos

organizadores. "Os jogos
transcorreram na norma

lidade. Alguns imprevistos
aconteceram mas a maio

ria forarri resolvidos den-
,

.

tro de campo. E o nível

dos participantes também

é muito bom", destaca
Antônio da Costa coor

denador do setor de es

portes.
E no p�óximo dia 11

inicia a terceira fase do

campeonato. Nesta etapa
serão duas chaves com

quatro equipes cada e clas

sificam-se para a próxima
as duas equipes melhores

pontuadas.
A primeira rodada

desta fase será disputada
a partir das 13h15 no Es

tádio do Avaí entre Beira

Rio/Real Player e Amiza

de. O segundo jogo a par
tir das 15h15 será entreBela

Vista e Barro Branco. No
estádio do Amizade dispu
tam Cruzeiro e Agropecu
ária Friedmann e Oligás e

Beko's/Auto Guaramirim.

(CG)

GUARAMIRIM - A se

gunda fase do Campeo
nato Municipal de futebol
Varzeano encerrou nos

dias 27 e 28 de setembro
com as seguintes classifi

cações: Na Chave D -

Em primeiro ficou Oligás
com 12 pontos, em se

gundo Bela vista com

nove pontos, Beko's/
Auto Guaramirim com

oito pontos, Barro Bran

co vem em seguida com

sete, Serenata com quatro
e Lethuga's/Kallu's M.t.
com um ponto apenas. A

equipe Beko's/Auto
Guaramirim perdeu cinco

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 filno em bijuterias e

acessórios
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IlCONFRONTO: JARAGUAENSES VOLTAM ÀS QUADRAS NA NOITE DE SEGUNDA-FEIRA CONTRA A UNIVAlI

Malwee perde para o time
da Unoese no final do turno

]ARAGUÁ DO SUL - Jo
'gando fora de casa em sua

última participação no turno

da segunda fase da Divisão

Especial do Campeonato
Catarinense de Futsal, à
Malwee perdeu para a

Unoesc por 6 a 5 em partida
disputadanestanoite de quar
ta-feira, na cidade de São

Miguel do Oeste. O time

jaraguaense, que permanece
com quatro pontos ganhos,
volta à quadra na próxima se

gunda-feira, às 20h30, em
ltajaí,paraenfrentataUnivali.

A partida no Oeste

catarinense começou com a

Malwee jogando à base de

contra-ataques e conseguindo
levar muito perigo ao gol do
goleiroMano. Depois de per
der algumas boas oportuni-

'

dades aMalwee errou no sis

terna defensivo e Dica abriu

o placar aos 4'30". Atordoa
dos com o gol a Malwee er-

Arquivo

Ferreti prapara OS atletas para o confronto de segunda-feira

rou mais urna vez aos seis

minutos e Messias chutou

forte da entrada da área no

ângulo do goleiro Franklin

para fazer 2 a O. O terceiro
,

gol do time do oeste aconte

ceu aos 15'30" por intermé
dio de Michael que aprovei
tou urna bola cruzada da ala

direitapara deslocar Franklin.

Quem esperava que a

equipe jaraguaense fosse se

encolher acabou se enganan
do. Aos 17 minutos William

diminuiu após receber urn

passe de Falcão. Aos 19'43",
Falcão, em jogada individual,
deslocou ogoleiroMano e fez

o segundo gol do time de

Jaraguá do SUl.

As duas equipes voltatam
'"

para a segunda etapa e Fal-

cão empatou o jogocom urn

chute forte no canto de

Mano com menos de um

minuto de bola rolando.

Depois do empate aMalwee

voltou a St; descuidar namar

cação e Messias abriu nova

vantagem para a Unoesc aos

5'30". Quatro minutos de

pois Dico aproveitou novo

vacilo na saída de bola e

ampliou para 5 a 3.

O técnico Fernando
Ferreti chamou a atenção
dos jogadores e o time

jaraguaense conseguiu en

contrar força para chegar ao
empate em dois gols de Fal
cão. O primeiro aos 13 mi

nutos aproveitando urn pas
se de Ariel e o segundo em

jogada individual aos 15 mi

nutos. Quando a partida já
se encaminhava para o em

pate, Neguinho, em jogada
rápida, fez o sexto gol da
Unoesc.

Duas competições começam hoje em Massaranduba
MASSARANDUBA - o

Campeonato Municipal de
Futsal Adulto e Sub-21 co

meça hoje à tarde, no Giná
sio de Esportes Alfredo

Jacobowski, marcado as

primeiras competições
efetuadas na estrutura de

pois de reformada. As dis

putas envolvem 12 equipes
no Adulto e oito no Sub-

21, somando aproximada-

mente 300 atletas. Os jogos
.vão transcorrer até meados
de dezembro e fim de no

vembro, respectivamente.
,

Os times que vão com-'

petir no Sub-21 foram divi
didos em duas chaves, sen
do Glória, Cruzeiro, Cacho
eira e Juventude integrantes
da Chave A, e Águia Dou

rada, Vasco da Gama, Ami
�ade e Cival/Tintas Neu-

, mann, da Chave B. Haverá
rodízio simples dentro de
cada chave, classificam-se
duas equipes, que vão para o
cruzamento olímpico. Hoje,
a partir das 14 horas, enfren
tam-se Juventude x Cruzei

ro, Glória x Cachoeira e

Águia Dourada x Vasco.
Na disputa doAdulto, as

equipes foram divididas em

três chaves. Haverá rodízio

simples, classificando-se duas
para a fase seguinte, forman
do outras duas chaves, com
posta por três times. Acon
tece rodízio simples e, em

seguida, cruzamento olím

pico. Os confrontos de hoje'
começam às 17 horas com

os jogos Juventude/lo Bra

ço xAmizade, Landeti x São
Paulinho e Butuca x Tintas
Neurnann. (FR)

= -:.";-._\. ;.,·c_,__ ..•..,.::".:.: .).,'.<. "g

It!" Classificação Brasi I e i ro ' � Próximos ieuos do Brasileiro
" ," _"

Cal. Time PG 1 V E D 4/10 Atlético-PR x Fluminense
1° Cruzeiro 67 '\3 20 7 6
2° Santos 59 33 17 8 8 Paysandu x Internacional3° Coritiba 59 33 17 8 8
4° São Paulo 58 3,3 16 10 7

Grêmio x Figueirense'JU Atletlco-MG 'J4 ii 14 12 7 ti?";
6° Internacional 53 33 15 6 12

São Caetano x Ponte Preta7° ( riciúma 1)2 '" 1<; 7 11 .

8° São Caetano 4R 33 12 12 9
São Paulo x Santos9° :j Guarani 46 33 13 I) 7 13

10° Corinthians 46 33, 11 11 11
c":,

11° Flamenco 45 33 12 9 12 5/10 Vitória x Corinthians
12° Vitória 44 33 12 8 13
13° Ficueirense 44 33 11 11 11

,

Flamengo x Paraná I
14° Vasco 43 33 11 10 12 • ii

15° Paraná 42 33 12 6 15 ,l!'
Goiás x Bahia

16° Goiás 41 33 10 11 12 ii,.

17U r'avsandu ol) ii 11 io 12 Atlético-MG x Vasco,� 18° Atlético-PR 39 33 11 6 16
19° , Ponte Preta 39 33 9 13 11 'ri! Juventude x Fortaleza20° Fortaleza 36 33 10 6 17
21° Bahia Id6 33 9 9 15

.Criciúma.x Cruzeiro22° [uventude 36 33 8 9 16 !
2')° Fluminense ::52 3, R R 17

Guarani x Coritiba24° Grêmio 26 33 6 8' 19
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DIRETORIA MANDA 21 ATlETAS EMBORA

Com a eliminação precoce da Série B do Campeonat
Brasileiro, a diretoria do Avaí tomou uma niedid

drástica: resolveu -promover uma reformulação e

massa no elenco. Para isso, dispensou nada menos d

que 21 atletas. Os únicos que se salvaram foram

goleiro Gilberto ti o atacante Éder. Os motivos da

di�pensas foram os mais diversos, desde jogadore
que não aglfadaram, até mesmo outros que recebia

salários considerados bastante elevados pela diretoria
Outro fator que pesou foi o longo período �
inatividade da equipe, que agora só volta a, atuar er

uma partida oficial em 2004. Apesar da limpa"
diretoria já prometeu a contratação de uma grand
quantidade de jogadores para suprir as deficiência

do time. Nada menos do que 18 atletas, das mai

diversas posições, devem chegar ao clube para disputa
o Campeonato Catarinense do ano que vem.

GILSON KLEINA VÊ BOM CLIMA CONTRA O CRUZEIRO
O técnico Gilson Kleina trabalha com um ótimo clima

no Criciúma, O time se prepara para enfrentar o

Cruzeiro, no domingo, em casa, e busca a vaga para a

Libertadores neste Brasileiro.

Para Kleina, o momento é bom, já que a diretoria do

clube se reuniu para tentar mantê-lo para a próxima
temporada. A proposta oficial para a permanênci�
de Kleina deve ser anunciada ainda essa semana. e,5

técnico, que define a equipe titular somente nesta sexta

feira, tem algumas dúvidas. No meio, Dejair ou Paulo

Baier podem substituir Douglas, que está suspenso.
O zagueiro Duílio, expulso contra o Goiás, deve ceder
a vaga para Luciano.

Porém, o técnico conta com o retorno do goleiro
Fabiano e do lateral Alonso, que cumpriram
suspensão.
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