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Mostra de Trabalhos revela o

empenho dos professores deJS

Cesar Junkes

Professora Alice Kuhnen (D)demonstra como funciona o Projeto Mão na Massa, desenvolvido na Escola Municipal
de Ensino Fundamental Erich Blosfeld. Ela viaja em novembro para a França onde mostrará o trabalho. Página 8

Show da Família Lima é a
'"

grande atração da Scar hoje

Rua Walter Marquardt, 744 - Tel. 370 8200 Rua Bernardo Dornbusch, 2630 - Tel. 372 1798

Cesar Junkes

A jaraguaense Babiane Jung, 18
anos, vai se mudar para São
Paulo no próximo mês, onde dará
início à carreira de modelo
profissional, contratada pela
Agência Elite. P�gina 7

Fox será lançado
oficialmente nesta

segunda-feira
PÁGINA 4

Nereu Ramos terá

Corpo de Bombeiros
Será inaugurada neste-domingo,

às 10 horas, a sub-sede do Corpo
de Bombeiros Voluntários de Nereu
Ramos. O agrupamento vai atender
ainda o Bairro deTrês Rios do Norte
e a localidade de Ribeirão Cavalo.

PÁGINA 6

�Guia\c�v Fácil
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Um agradecimento
àqueles .que oportunizam

.

','

a capacitação
AmI:.SON MACÁRIO DE ,OLIVEIRA JUNIOR - Acadêmico de

direito da Unerj
Sou acadêmico d�:'4iteito ,�a, 'lJ,.\lerj;é .quero deixar

registrado à comunidp:dé jaraguaerise 'como os diversos
.

." '�, fi" '.,,:,:"", (_'" ; _. ) \,_ ..
_ \.. . �,'"

, �egrt:r&-ntos, cadi'4�;;cla 'sua forma: e' dentro da sua esfera
de' �t-ribuições;:(�2.R'��:�''6ra 'para que tenhamos um

desenvolvimento org�niz;ado e com qualidade, seja na infra-,
estrutura, seja no planoculcural ou intelectual. Esta semana

_
t '

tivernôs uma aula 'diferente: Preocupada, com a melhor

performance de seus alunos,' a coordenação, do curso,

juntamente tom a professora de direito processual penal
enviaram ofício à delegacia de polícia desta comarca

solicitando uma apresentação aos alunos, juntamente com

uma aproximação preliminar, dós trabalhos práticos
exercidos no referido órgão, o que foi de pronto acatado.
Pois bem, num dia desta semana, mais precisamente em 8
de outubro, por volta de 9 horas, um grupo de alunos da
sétima fase adentrou as dependências par� efetivamente

,
conhecerem o que ali se passava. ':

Uma grata satisfação tornou c'é�ritil destes alunos, dos,
quais também faço parte, que pasmàdos com as inovações
feitas, desde a entrada, onde há tapetes personalizados, bem
como as dependências decoradas com quadros, banners,
folhagens, tendo logo na sala de atendimento ao

comunicante de 'Um fato delituosos que já chega no local

fragilizado e abatido, encontra uma maquininha onde pegará
um número de senha para ser atendido, aguardando
confortavelmente sua vez em carteiras â10fadas e' aliviando
,'sua tensão tendo a sua frente um televisor de 29" ligado à
TV à cabo e com sistema de aeração condicionada. Não

param por aí as condições de tratamento ao cidadão:' Todas
as' dependências possuem sistema de ar condicionado, bem
!=omo há computadores em todas as salas.

'

Caso haja um detido pela polícia militar, este não se

mistura ao cidadão, ou seja, é conduzido ao comissário de

plantão, sem constranger o cidadão seja aquele que tem o

primeiro contato com a delegacia, ou aquele que é intimado

para algum procedimento con,tínua a primeira notícia
crirrunosa.

Tão logo conhecemos as dependências, as salas dos

escrivãos, o comissariado, e os gabinetes dos delegados,
nos foi explicado de forma d idática e de linguagem
acessível sobre inquérito policial, auto de, prisão em

flagrante, termo circunstanciado e outra práticas cartorárias,
pela Delegada Fedra Konell.

Achp,:!'n,uj,t�1,9ylável que haja iniciativas desta maneira
de iricúJi'r ry;q f\l1::u\;é>"pwfissional a relação' teórica x prática,
onde �od��'p�';s'�be� com ma-is -de talh es .a ce rca dos

assuntoJij\l�i?i,�6J {'1trimir dúvidas :que % na vida,prática
se .t e m corri®�;'<?�8seivar o porquê d'e determinados

expedientes procedimentais. Parabéns à coordenação do
curso que juntamente com a professora Eleonora puderam
oportunizar t�r,exp'érlêntiàl parabéns à:delegacia, na pessoa
do Sr. Dj�lrp,i,;delegado regional pelas inovações feitas às

dependências d� delegacia; parabéns à delegada Fedra pela
exposição clara e objetiva quando da explicação das práticas
processuais penais.

Artigos para Carta do "Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro,

ou, pelo,»: redacao@jomaICOrreiodoPovo.co��}, �s cartas devem conter o endereço ou 'telefone para contato.
O Jornal Sfi

I
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anos, tem revelado o esfor

ço dos professores em moti

var os alunos na busca de Um

futuro promissor, respeitan
do as diferenças individuais

e tentando superar as dificul

dades do dia-a-dia.

Mostrando competência

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal. ,

Todos os anos, os profes
sores da rede municipal de
ensino apresentam para a

comunidade local todos os

projetos desenvolvidos em
.

sala de aula durante o ano

letivo. A iniciativa, que
acontece há sete anos, reve

la o profissionalismo dos

docentes que atuam na rede

municipal de ensino de

Jaraguá do Sul e o grau de

influência que exercem no

desenvolvimento dos estu

dantes.

Ontem, aconteceu, a 7°
Mostra de Trabalhos em

Educação, realizada no giná
sio de esportes da Escola

Municipal de Ensino Funda
mental Renato Pradi. O

evento foi prestigiado por
todos os professores, que ti

veram 'a oportunidade de

mostrar o que fizeram e,

principalmente, saber o que
os colegas produziram.

É importante saber que
aadministração municipal,
a travé s da Secretaria de

Educação e especialmente
de seus incansáveis profes
sores, tem elevado a edu-

Embora seja um evento

aparentemente isolado, a

Mostra congrega, em um úni

co objetivo, todos os profes-
.

sares de ensino fundamental

do município. Através das

inúmeras oficinas, os profes
sores trocam experiências,

cação de J araguá do Sul a' informações e dividem co-

Um patamar que se iguala nhecimeritos, sempre visan

ao das escolas particulares. do o desenvolvimento do

Entre os p r o je to s d'e 'ãluno e também a seu pró
maior destaque apresenta-i prio reconhecimento profis
dos ontem, vale ressaltar o sional e emocional.
desenvolvido pela Escola Como dizia Paulo Freire,
Erich Blosfeld, intitulado "precisamos contribuir para
"Mão na Massa" e que, a escola que é aventura, que
sem dúvida, pode ser usa- marcha, que não tem medo

do como exemplo do q\le do risco, por isso que recusa

está sendo feito em prol da o imobilismo. A escola em

Educação em Jaraguá do
Sul.

A Mostra de Trabalhos
em Educação, s,em dúvida,

,

é uni: grande evento e�vs;a�"
cional e que, ao longo dos'

r AMostra de
Trabalhos em

Educação, sem
dúvida,éum
grande evento
educacional e

que, ao longo dos
anos, tem

revelado o esforço
dosprofessores .J

que se pensa, em que se atua,
em que se cria, em que se

fala, em que se ama, se adi

vinha, a escalá em que apai
xonadamente diz sim a

vida".
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IGUERRA: GRUPO DE PÚMEDEBISTAS CONSEGUE NA JUSTiÇA SUSPENDER� CONVENÇÃO DE DOMINGO

Justiça suspenda convenção
do PMDB em .laraguá do Sul

o prefeito Irineu Pasold (PSDB) entregou esta semana,
durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento

Regional (CDR) da 24" Secretaria de Desenvolvimento

Regional, a ordem de serviço à Centrais Elétricas de Santa
Catarina (Celesc), no valor de R$ 55.547,00 (recursos
próprios daPrefeitura) paraque seja instalada a iluminação
pública na BR-280, entre o Posto Marcolla e o viaduto
de acesso ao bairro EstradaNova. Para que iniciara obra,
Departamento Nacional de Infra-estrutura (Dnit) deve
autorizar. O deputado estadual Dionei Walter da Silva

(PT), presente à reunião" comprometeu-se em levar o
documento diretamente à regional do Dnit em

Florianópolis, onde segundo suas informações, a

liberação ocorrerá ainda essa semana.

]ARAGUA DO SUL - A

convenção do PMDB de

Jaraguá do Sul, programa
da para acontecer neste

domingo, das 9 às 14 ho

ras, na Câmara de Verea

dores, foi suspensa por
meio de uma liminar assi

nada pelo juiz de direito da
10 vara de Jaraguá do Sul,
Márcio Renê da Rocha. O v

pedido de suspensão da

convenção foi feito pelos
'vereadores Pedro Garcia �,

Lorina Karsten, ambos do
PMDB. A decisão saiu no

final da tarde de ontem,

segundo informações de
Garcia.

Ainda de acordo com

Garcia, a decisão de pedir
a suspensão da convenção
deu-se porque "o quadro
atual não oferecia condições

sigam derrubar essa

liminar, a diretoria estadu

al do partido deve nome

ar uma comissão provisó
ria, encarregada de coor

denar o PMDB de Jaraguá
do Sul até as eleições do

ano que vem. Garcia re

força que Konell tem feito

todo o possível para im

pedir a formação de uma

chapa contrária ao seu

entendimento, ultrapas
sando os limites da de

mocracia. "Ele (Konell)
alega que minha chapa
não está inscrita, mas isso,
não é verdade. Nossa cha

pa foi inscrita e

protocolada no dia 17 de

outubro último, às 17

horas, com a presidente
da partido, Gertrudes
Alberton", finaliza

Garcia. "Como até a data

de hoje não recebemos

nenhum comunicado in

formando o contrário,
estamos inscritos confor

me manda o manual das

convenções", argumenta.
(MARIA HELENA DE MORAES)

FILIAÇÕES DO pp
O ex-presidente da Associação Comercial, Industrial e
Agrícola de Guaramirim (Aciag) e atual secretário

municipal de Desenvolvimento Econômico, Maurici
Zanghelini, é um dos novos filiados do PP. Além de

Zanghelini, o partido filiou o ex-presidente do PSDB

local, Antônio Stringari, O PP deve manter a coligação
com o PFL para as eleições do próximo ano, apoiando,
a reeleição de Mário Sérgio Peixer (PFL).

ENTRE ASPAS _

César Junkes

Pedro Garcia diz que não aceita imposições de Konell"Ele diz que é o presidente do partido, mas
não é porque- está com os direitos políticos
cassados". A afirmação é do vereador do

PMDB, Pedro Garcia, ao referir-se ao ex-

� deputado estadual Ivo Kone!l.

para isso". O vereador ale

ga que o procedimento do

ex-deputado Ivo Konell

tem levado o PMDB de

Jàraguá do Sul a essa divi

são, ressaltando que ele (
Garcia) e seu grupo estão

sendo impedidos de par

ticipar da convenção com

chapa independente por
meio de pressões do ex

deputado. "Ele tem cha-

mado as pessoas em sepa
rado e feito ameaças. Mui

ta gente desistiu por conta

disso, mas, mesmo assim,
assinaram documentos ad

mitindo que foram força
dos a abrir mão do direito

de integr�em um grupo
de oposição a ele", relata
o vereador.

Agora, caso o ex-depu
tado e seu grupo não con-

8 ANOS· EM SOLUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

Leônidas deve integrar e diretoria estadual do PLINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS

MONTAGENS DE
PAINÉIS ELÉTRICOS

]ARA,GuA DO SUL - o

presidente do PL de

Jaraguá do Sul, Leônidas
Nora, participa neste do

mingo, em Florianópolis,
da reunião de instalação do
diretório estadual do Par

tido Liberal, que até então

funcionava em regime de
corriissão provisória. Nora
deve integrar a diretoria
estadual do PL. Ele afir

ma que essa nova situação
vai beneficiar o diretório

municipal e reforçar ainda
mais a reestruturação do
Partido Liberal em toda a

região.
Ainda de acordo com

Nora, o PL, sem dúvida, é
um dos partidos que mais

tem crescido em Jaraguá
do Sul. Segundo ele, a

mensagem de renovação
.vern sendo bem recebida

pela sociedade e garante

Arquivo
Nora participa de reunião de instalação do diretório estadual

que o PL está aglutinando
muita gente nova na poli-

candidato ao cargo de pre-

SOLUÇÕES PARA

AUTOMAÇÁÓ INDUSTRIAL
feito deJaraguá do Sul. (MHM)

tica e jovens que agora co-

amsseuçnamto.a
se interessar pelo r----

--�---- ---------

Mrr.:.,
Nora ressalta que a pre- I NUCRO

,Iiiocupação do PL agora, é

com o grupo político for- I .rimcúo,,"wde,d-e--
mado pelo PL, PDT, PTB '7t!omftut.-n,--.'l'l.ne--tlo--$ulj(:I-
e PPS, que já lançaram o,_
médi�o e vice-prefeito'�Moacir Berto ldi como IJI_..,g��I'It�r��D!lrlt�..,�'h,_��gj

Teclla Eletrolndustrlal Ltda.
Automação e Instalações Elétricas Industriais

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I FOX: LANÇAMENTO OFICIAL DO NOVO MODELO SERA REALIZADO NESTA SEGUNDA-FEIRA REFORMA TRIBUTÁRIA
PORGUILHERMEMARQUES FOGAÇA

Sobre quem recairá o ônus de satisfazer o apetite fiscal voraz do

'governo? Quem pagará a conta advinda das reformas que estão
sendo promovidas? Evidentemente o contribuinte, o setor

produtivo, o trabalho! Desnecessário procurar outra causa para se

preocupar efetivamente com o que se passa no congresso nacional;
saber quem pagará acontajádeve estimular a participação do cidadão
nas discussões acerca do tema. Ademais, caro leitor, a qualidade da

participação referida está em estreita ligação com o conceito de
democracia formulado por cada cidadão. Os parlamentares que
atualmente estão discutindo a Reforma Tributária são nossos

"procuradores", são os representantes eleitos pelo povo para tratar

dos assuntos de interesse de todos.' E,.neste aspecto, não é concebível

que o outorgante deste poder - cada cidadão brasileiro - esteja
afastado do processo político que o país atravessa.

Nesta semana que passou foram observados acontecimentos

importantes no tocante ao objeto de nossa atenção, a Reforma
Tributária. Um projeto que tramitava no Congresso com vistas a

corrigir a tabela do Imposto de Renda das pessoas físicas foi tirado
de pauta pelo govemo. Parece que alguns políticos estão a defender
exatamente aquilo que antes criticavam ferrenhamente. Porém isto
não deve mais causar espanto, posto que tem se constituído em

episódio constante. Mais relevante ainda foi a apresentação do

parecer do relator da Reforma Tributária no Senado Federal. A
maioria dos pontos aprovados na Câmara foram mantidos. Torna
se evidente a intenção de aprovação de pontos essenciais ao govemo
(e que dizem estritamente com aumento de arrecadação e atingimenta
de metas fiscais elevadas), ficando para as calendas gregas quaisquer
mudanças que realmente poderiam ser chamadas de reformas.
De fato, ao chegar no Senado Federal, o clima anunciava que a

Reforma Tributária "iniciaria do zero", recomeçando as discussões
com o escopo de gerar um texto mais coerente com os objetivos
anunciados pelo governo. No entanto, a tendência atual é de

aprovação do texto aprovado pela Câmara com pouquíssimas
alterações; e os pontos aprovados sequer chega perto dos fins que
deveria uma reforma séria atingir.
Os pontos, segundo o parecer do senador relator, que devem

permanecer no texto da proposta de emenda constitucional são:

prorrogação da CPMF e DRU; instituição do Fundo de
Desenvolvimento Regional, a inclusão da cobrança de lPVA (Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores) sobre barcos e aviões
e a progressividade do imposto sobre herança. Não contemplou o

relator a proposta dos govemadores e dos prefeitos de estabelecer a
DREM (Desvinculação das Receitas de Estados e Municípios),
que, nos mesmos moldes da DRU, estabeleceria a desvinculação de
20% das verbas dos orçamentos de Estados e Municípios. Foi
mantida a repartição com Estados e Municípios das receitas oriundas
da CIDE dos combustíveis e o fundo de compensação para as perdas
dos Estados com a desoneração das Exportações. Tratou-se também
da "simplificação do ICMS", mas com a manutenção dos incentivos
fiscais concedidos. Neste último ponto, há uma consideração relevante
a ser feita. O parecer do relator recuou a data-limite da farra tiscal de
30 de setembro para 30 de abril. Mas os incentivos concedidos até
30 de setembro poderão ser validados pelo Senado. A diferença é

pequena, ficando a necessidade de uma chancela dos senadores, sob
o pretexto de "filtrar".

Como ficará, então, todo o resto do discurso da reforma? A

simplificação tributária, a desoneração da tributação, o ti 111 da guerra
fiscal? Em face disto tudo que se observa, é de se lembrar do
assunto tratado no início destas palavras: a participação do cidadão
no processo legislati voo A democracia precisa acontecer na prática,
o cidadão deve fazer valer o seu poder, a sua vontade, o seu desejo
de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3° da Constituição
Federal). Isso só vai acontecer se, em vez de assistirmos inertes os

parlamentares na televisão, utilizarmos o poder do povo (ressalte
se a participação popular nas diretas já, no impeachment do
presidente Collor, e outras) para fazer mais solidária, justa e livre

nossa sociedade.

Caraguá apresenta o primeiro
veículo 1.0 bicombustível

por litro de álcool", des
taca Gonçalves. Em ter

mos de valores, ele infor
ma que o carro está sen

do comercializado entre

R$ 21 mil e R$ 31 mil,
dependendo dos opcio
riais que o comprador
escolhe.

A partir de hoje, as

pessoas que desejarem
efetuar test drive no veí-

.

culo, podem comparecer
na Caraguá Veículos, que
estará com as portas
abertas até às 17 horas.
(FABIANE RIBAS)

]ARAGUÁ DO SUL

Um estilo diferente e um

modelo bastante compe
titivo. O Fox, veículo que
será lançado oficialmen
te pela Volkswagen nes

ta segunda-feira, veio

para agradar às pessoas
que procuram um carro

compacto, mas espaçoso.
Ontem pela manhã, re

presentantes da impren
sa foram recepcionados
pela Caraguá Veículos,
onde tiveram oportuni
dade de efetuar test drive

no veículo. Trata-se de

senta a série City Plus, que
oferece direção hidráuli

ca, pára-choques na cor

do veículo; limpador,
lavador e desembaçador
traseiro, brake light, en
tre outros adicionais.

Também há o modelo

Sportline, mais sofistica
do que os demais, com
acabamento maisIuxuo- �

soo "O Fox é um carro

econômico, com motor

1.0 ou 1.6, que faz em

média 11 a) 7 quilôme
tros por litro de gasolina
e 9,4 a 12 quilômetros

um carro pequeno, pro
duzido em três séries

para contemplar a prefe
rência do cliente, e o pri
meiro veículo mil,
bicombustível. "Este é

na verdade o maior di
ferencial do Fox. O cli

ente pode optar pelo
modelo a gasolina, mas

também pode adquirir
um modelo Total Flex",
destaca Rogério Luis

Gonçalves, proprietário
da concessionária.

Além da versão Puls,
mais básica, o Fox apre-

EggonJoão da Silva recebe prêmio Lifetime .Achicvcment
]ARAGUÁ DO SUL -

Eggon João da Silva, um
dos fundadores da WEG
e presidente do Conselho
de Administração da em

presa, participou, na quin
ta-feira desta semana, da
cerimônia de anúncio e

entrega do Prêmio Em

preeendedor do Ano
2003, no hotel Grand

Hyatr, em São Paulo, onde
recebeu o prêmio Life
time Achievement.

O prêmio Lifetime
Achievement foi criado

para reconhecer uma só

lida trajetória de sucesso

pessoal e nos negócios,
sendo que o vencedor é

eleito pelos finalistas que
concorrem ao prêmio
Empreendedor do Ano.
No ano passado, o ven

cedor foi o empresário
Antônio E.rmírio de

Moraes, do Grupo Vota

rantin, e em 2001, Jorge
Gerdau Johannpeter, da

Gerdau .S/A.
Antes de receber o prê

mio entregue pelo presI-

Prêmio Empreendedor
do Ano 2003. Também

foi premiado o Máster

Empreendedor, escolhi
do pelos jurados entre os

29 finalistas desta edição,
que vai representar o Bra
sil em Monte Carlo, em

2004, na final mundial do

Entrepreneur Of The
Year.

Esta é a sexta edição
brasileira do Prêmio Em

preendedor do Ano que,
atualmente, é realizado em

mais de 30 países pela
.

Ernst & Young. O Prê

mio é o reconhecimento

do valor e do talento dos

emprendedores, uma ma

neira de divulgar o que há

de novo no mundo dos

negócios, apresentando
os benefícios gerados pe
las empresas, e um gran
de incentivo a atividade

empreendedora que gera

empregos, cria oportuni
dades de novos negócios'
e contribui para o desen

volvimento sócio-econô
mICO.

Divulgação
Eggon Silva recebeu o Prêmio Empreendedor do Ano

dente da Ernst & Young,
Júlio Sérgio Cardozo,
Eggon foi homenageado
e entrevistado pelos apre
sentadores Carlos Nasci
mento e Mônica Waldvo

gel - que foram mestres

de cerimônia do evento -

e falou a todos os presen
tes sobre a histéMa de su

cesso da WEG. Os con

vidados também pude-

ram assistir a uma parte do
vídeo institucional da

WEG.

Logo depois da ho

menagem e entrega do

prêmio a Eggon, foram
anunciados os vencedores

em cada uma das seis ca

tegorias (indústria, comér
cio, serviços, tecnologia,
responsabilidade social e

emerging companies) do

GUILHERME MARQUES FOGAÇA
Advogado especialista em Direito Tributário

Tudo em cama,
mesa e banho

Dlt� ')M� Portal�'ara uá - sala 38 - Fone: 370-250 I
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JURíDICO
Constituição,Direito, Códigos e Leis serão alguns dos ternas
que serão abordados entre os dias 27 e 28 de outubro,
durante a N Semana de Estudos Jurídicos, promovida
pelo curso de Direito do Centro Universitário de Jaraguá
do Sul (Unerj). Acadêmicos, advogados, juízes, profissionais
liberais e representantes de outras categorias ligadas ao

Direito estão sendo esperados na programação que
aconteceráno auditório da Instituição. O investimento para
os acadêmicos é de R$ 15,00 que dará direito a acompanhar
todas as palestras, e de R$ 5,00 para apenas duas palestras.
Os profissionais interessados têm um custo de R$ 30,00
para todo o evento e, de R$ 10,00, para assistir apenas
duas palestras. Informações podem ser obtidas pelo
telefone (47) 275-8262 e as inscrições devem ser. realizadas
na secretaria do Curso de Direito da Unerj, localizado no
bloco F

APAE
A Apae de Guararnirim estará realizando amanhã; após a

missa, o Bazar da Solidariedade, no salão da Paróquia
SenhorBomJesus. No local haverá peças de roupas infantis
e adultas sendo vendidas entre R$ 1,00 e R$ 5,00.

LULU SANTOS
Lulu Santos vai apresentar o show do CD ''Bugalu'', às 22
horas, no pavilhão A do Parque Municipal de Eventos de
Jaraguá do Sul em única apresentação na cidade, no dia 10

de novembro. Os ingressos para o show podem ser

adquiridos naMega Store Marisol, Lojas Center Som, Loja
Grafipel do campus da Unerj e Loja Naguchi de Joinville
e Blumenau ao preço de R$ 15,00 - o acesso a camarote

tem custo adicional de R$ 20,00, além do valor do ingresso.

SAI
O Governador Luiz Henrique da Silveira e o Secretário
de Estado da Fazenda,MaxRoberto Bornholdt, lançaram

na tarde de ontem no

auditório 'do Conselho

Regional de Contabilidade,
em Florianópolis, o

segundo módulo do SAT
- Sistema de.Administração
Tributária:

AIDF(Autorização para
Impressão de Documentos

Fiscais).

Fotógrafo
REINOlDO BOITA

Festas, casamentos,
ba.tizados

Tel: 9975-9925

Í}Jl�iê�..- f\/S)'�ompo afetivo, a
lJ 'fip f' t '

d,;.. co,,/rça_}'evera
prej.udiç(fJr o seu dia-a-dia.

relaxe!, ,tor: Vermelho, cinzo
e amarelo,
Touro- Trobalhe em equipe,

orceri '$Iestorão
.idA ,exeto no seu

� ar: Marrom,

Gêmeos,-:--J/á o luto e

.m��Fq�;-sabe competir.

Devirá tei uma decepçãoomd,rosa.ICor: Azul, verde e

rõ;s.'d':�
"

'''',

Câncer - Vale o peno
tomar aquelas atitudes

""N:"',�
os; qu$. o tmpos você

,,�or: Bronco,

redacao@jorna!c:oÚeiodopovo.com.br
.SOLlDARIEDADE: CABELEIREIROS RECUPERAM PERUCAS PARA PACIENTES DE CÂNCER NA ACIJS

•

Ação Comunitária em prol da
RFCC acontece na Segunda

]ARAGuA DO SUL - In

tegrantes do Núcleo de Ca

beleireiros da Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul (Acijs), vão
se reunir na Segunda-feira,
dia 27, para mais uma ação
comunitária no auditório da

Acijs. Os profissionais irão

fazer a recuperação através

de cortes e penteados mais

modernos de 21 perucas
novas utilizadas pelasmulhe
res que se submetem a tra-

tamento quirnioterápico, en
caminhadas pela Rede Femi
nina de Combate ao Cân-

cer. Na ocasião serão apre
sentadas e oficializadas as

oito pessoas que participa
rão da campanha de doa

ção de cabelos grisalhos,
para confecção de perucas,

que Serão acompanhadas
por até um ano e meio. Um

dos voluntários é o presiden
te da Associação Médica de

Jaraguá do Sul, o patologis
ta Antônio Carlos

]ARAGUA DO SUL - O

Centro Educacional Can

guru vai promover neste

final de semana, com apoio
da Unerj (Centro Univer

sitário de Jaraguá do Sul) e
Oficina Invento, uma ex

posição no segundo piso
do Shopping Center

Breithaupt. Estudantes a

partir da educação infantil
(dois anos de idade) até a

T série estão efetuando tra

balhos, efetuando levanta
mento dos primeiros de-

César J unkes

Novas perucas serão entregues a RFCC nesta segunda-feira

Scaramelo. Os organizado
res do encontro também es

peram a adesão de mais

pessoas à campanha, que
podem se cadastrar durante

o encontro. As 21 perucas
feitas de cabelos angariados
entre os 150 cabeleireiros do
núcleo, foram confecciona
das por um peruqueiro de

Curitiba e estão guardadas
na sede da rede.

De acordo com a secre-

senhas, da' escrita, dos nú
meros, até chegar ao mun
do da tecnologia digital. A
exposição "O que é

digitus" tem como objeti
vo fomentar a reflexão

sobre as possibilidades do

uso dos recursos tec

nológicos associados à in

terpretação da linguagem
artística.

A instituição de ensino

vai deixar à mostra as re

produções, produções e

criações dos estudantes,

Estudantes do Canguru expõe "O que é Digitus"

edique-se o feiiuro.
ão se iludo mais:

o de cair no real.
e, vinho e

bronco.,""
Virgem -As parcerias

vorecidas, mos o

�oderá estar frogil.
., ar: Morram, azul

tária da RFCC, Cecília

Fogaça, estas perucas serão

emprestadas às pacientes que
farão o primeiro corte na

Segunda-feira com a presen
ça do cabeleireiro Tião, que
também é voluntário nesta

campanha cuidando das pe
rucas. ''A peruca vem sem

acabamento, e esta fina

lização a gente faz aqui. Con
forme a flicessidade da pa
ciente o Tião se dis-

que abordaram o sur

gimento do sistema biná

rio, linguagem matemática

utilizada nos computado
res até os duas atuais, de
senhos feitos pelas crian
ças da educação infantil

com utilização de recur

sos do Pait Brush, filmes
desenvolvidos em sites de

criação pictórica, além de
esculturas e algumas ins

talações orientadas pela
concepção de tecnologia
e arte dos artistas plásti-

ponibiliza a fazer esta ma

nutenção", conta Cecília.

Tião, explica que desde

1988 foram angariadas 66

perucas. Até 1998, a RFCC

dispunha apenas de 12 pe
ças sintéticas. Das 40 r=v
cas de cabelo natural que ain

da permanecem em condi

ções de uso, cerca de 20 es

tão emprestadas. Tião ex

plica que a manutenção
destas perucas deve ser fei

ta com cuidado, com téc

nicas específicas para con
servação dos cabelos.

"Não se pode lavar e se

car os cabelos no secador,
porque perdem' a elastici

dade. O mesmo acontece

com o corte. Por isso se a

paciente não quiser fazer a
manutenção da peruca
conosco ela precisa, pelo
menos, procurar um pro
fissional capacitado que
saiba lidar com este tipo de

cabelo", resumeo cabelei

reiro. (CG)

cos jaraguaenses Adolfo
Zimmerrriann e Tito

Hile.

Na oportunidade, a

professora Ariana Knoll

diz que os alunos irão

apresentar o si te da esco

la, criado pelos alunos da
quarta série. "A proposta
é inovadora em termos

didáticos pedagógicos,
sendo que foi reconheci

do inclusive pela Edu

cática, de Jundiaí", desta
ca a professora. (FR)

seu romance

po em segundo
plgo qr aq;;a do suo

pJ:52!issôo.,C'?{: Pink, preto e

amarelo.

Escorpião:""'_ Bom momento

p'óf i�ar do seu visual. No
v�

eta, esqueço o que

'ttor: Verde, cinzo e

�%h�)

Sagitário -Nos assuntos do
coro

-:
Çã.�.:::J1Ó'tossibilidades dea@.1;x..,.mm.�(s.,ú�ras e indecisões,

C6\-:'\4 rmellío, marrom e

crey,rre.
Capricórnio-A suo

'nação no trabalho
ável. Tente não

wue sente, Cor:

�� laranja,

Aqu9ri�0 amor, o clima
irfJ1€{§í!I1�Cio terá tanto'

"

ds �j�to os os suas

o u es. or: Branco, azul e
rosa.

Peixes-Invisto nas reformas
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IEDUCAÇÃO: EscOLA JARAGUAENSE FOI A ÚNICA DA MICRORREGIÃO A SER CONTEMPLADA COM PROJETO AMBIAL
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Projeto Ambial implantado
em escola de Jaraguá do Sul

]ARAGUÁ DO SUL - A

Escola Educação Básica Pro
fessora LiliaAyroso Oechsler
foi contemplada este ano para
participar do Programa
Ambial- Projeto Ambiental
e Alimentar. O objetivo é de

senvolver trabalhos e ativida
des educativas na comunida
de escolar, com intuito de

amenizar o problema da

fome, nos aspectos da des

nutrição, subnutrição e desper
dício de alimentos, além da
sustentabilidade ambiental,

O projeto, do governo
do estado, foi implantado
este ano e visa atender as fa
mílias de baixa renda e fazer
com que as crianças apren
dam na prática as questões
do meio ambiente e se ali

mentem de forma correta.

A articuladora de educação
ambiental, responsável pelo
desenvolvimento do proje
to na escola, Miraci Ribeiro
Hahn, explica que o Projeto
Ambial está sendo apresen
tado aos alunos. Posterior
mente os pais serão convi-

Cesar Junkes

Miraci explica benefícios do Projeto Ambial aos alunos

dados a comparecer a esco

la para conhecer o projeto.
"Por enquanto estamos apre
sentando, mas queremos efe
tivar as atividades no irúcio do
ano que vem", adian taMiraci.
Uma das prioridades será ali

mentaê'os alunos que vêm a

escola e que muitas vezes es

tão privados de uma boa re

feição. "Criança com fome
não aprende e infelizmente

ainda temos muitos alunos

aqui que vêm sem a primei
ra refeição", conta Miraci,

Segundo o diretor da esco

la, Valdicir Uller, este proje
to é muito bom porque
deve abranger não só os es

tudantes mas a comunidade

também. ''A intenção é pro
porcionar o café da manhã,
lanche e o almoço. E para a

turma vespertina, o almoço

e o café da tarde e a janta.
Nesse primeiro momento

seriam os alunos, posterior
mente a alimentação seria es

tendida aos familiares destes

alunos", adianta Uller.
Mas para que o projeto

seja implantado quatro ações
são prioritárias.A implantação
da horta orgânica, com plan
tio de verduras, legumes, er
vasmedicinais e temperos em

geral que serão consumidos

pelos alunos para garantir ali
mentaçâomais saudável. A co

zinha comunitária, com a

capacitação de merendeiras,
para alimentos mais saudáveis

eliminando o desperdício, la
boratório de informática,
cujos equipamentos já foram
entregues e quadra de espor
tes coberta, que naEscola Lilia

\

Ayroso, já existe. O projeto
está sendo implantado em 33

escolas do estado das 29 Ge

rências de Educação e Ino

vação e a Escola Lilia Ayroso
Oeschsler foi a única na

microrregião a ser contempla
da neste programa. (CG)

Ceij vai promover a segunda Feira Científico-cultural
]'ARAGUÁ DO SUL - Alu- nos. Além da exposição, ha- menciona professora Leoni de desenvolver no aluno o

nos de sétima a oitava séries e verá também apresentações Cimardi. Ela explica que cada gosto pela pesquisa, pela lei-
ensino médio regular, além musicais de alunos, peças tea- turma irá apresentar trabalho tura, pelo conhecimento",
dos estudantes de Educação trais, grupos de dança e sobre um determinado assun- destaca.
de Jovens e Adultos estão contação de histórias. to e exemplifica apontando A diretora pedagógica da

engajados na segunda Feira Aproximadamente 750 o resgate folclórico que um instituição de ensino, Salete
Cientifico-cultural promovida estudantes, com apoio de pais dos grupos realizou. ''Alguns Chaves, salienta que, paralela
pelo Ceij (Centro Educacio- e professores, estão desenvol- estudantes efetuaram uma à atividade, i rá acontecer o lan-
nal Integrado ]araguaense). O vendo trabalhos abordando pesquisa ampla sobre o Rio çamento oficial do quinto li-

evento, que terá como tema a "Era do Conhecimento", Grande do SuJ, abordando vro ''Poetando e Cantando",
o século À'X, será realizado na registrada no século passado. os aspectos geográficos, as daApeijas (Associação de Po-
próxima quarta-feira, dia 29, "Discutimos o tema com os guerras que ocorreram na- eras eEscritores Independeu-
das 8h30 às 22 horas, com in- alunos e consideramos o Sé- queleEstado, as tradições gaú- tes deJaraguá do Sul). O even-

tuito de receber toda a cornu- cujo XX o período o mais chas, entre outros fatores re- to vai contar com a presença
nidade e apresentar os traba- importante em termos de levantes. A feira será interes- de poetas jaraguaenses.

.

lhos desenvolvidos pelos alu- avanço para a h�anidade", santeprincipalmente pelo fato (FABIANE RIBAS)
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Ademir Pfiffer: "A exposição é rica em informações"

oMédico do BrasilnoMuseu
Histórico Emílio da Silva

]ARAGUÁ DO SUL - O

Museu Histórico de Jaraguá
do Sul Emílio da Silva com-c.

prometido com o resgate de

memória traz a cidade, até o

fim deste mês a exposição
temporária: "Oswaldo Cruz,
o médico do Brasil".

A exposição é fruto de

pesquisa da Fundação Ban

co do Brasil e incentivo da

empresa Odebrecht, que
vem promovendo diversas'

exposições, desde 1997, in

tegradas ao Projeto Memó

ria, em comemoração aos

500 Anos do Brasil.Aexpo
sição campos ta por 18

banners é dividida em blo

cos por' cores revelando o

rastro do Brasil nos idos do

final do século XIX e irúcio

do século XX. Através des

tes banners, de material im

presso e video de 30 minu

tos, o público poderá conhe
cer os feitos dessa grandiosa
pessoa, no campo da espe
cialidade da microbiologia.

Oswaldo Cruz, foi

incompreendido pelas ações
e medidas drásticas que to

mou frente ao alastramento

de doenças epidêmicas,
como a peste bubônica, va
ríola e febre amárela, que as

solaram a cidade do Rio de

Janeiro, no começo do sécu

lo XX. Na época, o médico

Oswaldo Cruz enfrentou a

fúria de revoltosos e de polí
ticos

.

de diversas correntes

ideológicas, entre republica
nos, positivistas, puritanos e

monarquistas. O médico
morreu aos 44 anos de insu
ficiência renal. Após suamor

te, a memória de Oswaldo
Cruz passou a ser reverenci

ada e perpetuada.
Para enriquecer o materi

al trazido de Brasília, o Mu

seu agregou ,na mesma expo
sição, testemunhasmateriais da
saúde jaraguaense do inicio sé
culo XX como balanças de

precisão usadas pelos farma
cêuticos , objetos de farmáci-
as de manipulação
esterelizadores e uma curiosa

peça utiliza para fabricação de
dentaduras ou a maleta utili

zada por volta de 1910 por
Georg Horst, primeiro far
macêutico de Jaraguá do Sul.

De acordo com o pesquisa-
dor Ademir Pfiffer, do Mu-

seu Emílio Silva o material é
rico em infomaçôes que po
dem ser discutidas em diver- t"::�
sas disciplinas nas escolas.O

agendamento pode ser feito.

pelo telefone 371-8346. O

Museu permanece aberto du

rante a semana das 13h às 19

horas, nos sábados das 9h às

12h e no Domingo das 15h

às 18 horas.
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o S ESC de Jaraguá do Sul está realizando até o fim deste
mês a exposição" Formas, Cores e Expressão" um apanhado
de obras de artistas plásticos que desenvolvem várias '

linguagens, específicas para o contexto contemporâneo de
acordo com os padrões relativos à criação de cada artista
convidado a participar da exposição.
Os trabalhos ampliam-se em novas cores e formas, definidas
pela sensibilidade dos artistas, em contato com a realidade,
mesclando técnicas, olhares e temas. São trabalhos mistos
como textura em acrílico, trabalhos em madeira MDF com

laminado melanínico branco e lâmina de madeira e metal,
técnica mista em cerâmica, acrílico sobre tela ou ainda
aplicação direta da técnica em mosaico com material
cerâmico.
Além das sete obras expostas no interior do S ESC, uma
grande 'instalação, armada no jardim externo abraça a sede
do S ESC com uma proposta inovadora dos artistas plásticos
da AJAP.
É um conjunto de peças feitas em tecido, espuma, acrílico,
câmara de ar e ar comprimido, que utilizando-se de
pigmentos de diversas cores deixados sob a ação do tempo (e
do vento)
transforma o

escorrido das

peças em uma

mistura de
cores que
darão como

resultado uma

secunda obra.
\\A proposta é
trazer para o

SESCaobra
de artistas

2>
que nunca

expuseram
aqui. Por isso
convidamos

algumas
pessoas para
retratarem
sentimento e

olhar neste

espaço",
destaca

Sérgio
Pedrotti,
técnico do
SESC.

'.

Duo 1, 2, 3 -, Trabalho em madeira MDF laminado e metal

o beijo - técnica se utiliza de mosaico em cerâmica

Os artistas participantes do projeto são: Adolfo Juliano
Zimmermann, Antonio Machado, Charles I<litzke, Cristina
Pretti, Dietmar Hille, Margaret Schmidt Nascimento, Maria
Helena Feldens, Marlene Mann, Marli Peixoto, Paulo David
da Silva, Rogério H reczuck, Rosemarie Borgmann Secco,
Ruth Borgmann e Valdete H innig. A exposição pode ser

apreciada no SESC Jaraguá do Sul (R. Preso Epitácio
Pessoa, 1273) até o dia 31 de outubro, de segunda a

sexta-feira, das 09h às 21:30 horas. A entrada é franca.
Continuidade ao projeto
O SES C abre seu espaço para exposições e está
agendando para 2004, sua grade de programação. Para
tanto, as pessoas interessadas em exporem seus trabalhos,
sejam de quaisquer técnicas, materiais e linguagens,
devem entrar em contato com o SESC pelo fone (47) 371-
9177. O processo criativo de todos os participantes,
poderá ser conhecido no SESC.
\\A arte é parte dos sentimentos registrados que caminha
ao encontro do público, fazendo interrogações ou

respondendo perguntas sempre humanas e atuais" destaca
Pedrotti.

o homem nu - técnica em cerâmica

o Tempo e o Vento - ao lado de fora artistas se
unem para uma proposta inovadora de arte

....
=
---:I

a
-
'.

CD
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I CÂMERA OCULTA
--�--------------------------------,-----------,-----------------

SALA' FILME/HORÁRIO - GÊNERO

1
Os NORMAIS
I5h30 - I7h30 - I9h30 - 2Ih40 C

MARIA - A MÃE DO FILHO DE DEUS
I5hOO D

2
ENCURRALADA
I7hOO D

, -.

FREDDY X JASON , � ,�-

I9hI5 - 2Ih30 S 'J'

3/
U MA SAÍDA DE MESTRE

/ A

,:"J'
'

Participàçãó' especial
E quem gravou umáJ)�rt,lcipação especial para
novela "Celebridadeotfof Emanuel, campeão mundial
de vôlei de praia. ',A-ç�Ílá deverá ir ao ar na próxima

'

semana, na novel�;:das:oito. O jogador curtiu muito a

experiência de "�t�� d,e'novela" e foi elogiado por
diretores nas duasfioras em que passou nos estúdios
da Globo.

Assumidos
Luana Piovani assumiu o seu romance com

Ricardo Mansur. A bela disse ainda que está
feliz e muito 'apaixonada:

Sigilo
Fofoqueiros de plaf.lt�� contam que Carolina
Dieckmann anda fugJ�doX�a imprensa. É que atriz
não quer publicidaaj�-::erri',:,ê;(ma de um-suposto ".,

namoro, seu com u&t�f:urí;c:fiínário glo6al.
,i)},�,,_��� :-l "�:_�.�

,:(J_r, e-

"i,-:, Filial
, t • ';,i( '(' ..

'

N ívea Màl:'iplco'rn'e,mora sua exc�ente fase.
o -",.C:" :i>'" ,?"'io'{' ,F -T'} ,

Fazendo ,99rito';,em "Celebridade", na qual'
interpreta Corina;\l?x:;;àtr'it'(tambémsê,{prepara para
abrir uma filial dé:,s'eu�'r'é{taurante'h� '$,h'9Pping Rio'

:i:",,�).�..."��" ,� .•�, • ''-''''
.. , '-''1' \;.

.,' ,'. -' '. ';".,'. Sul.'. -;t� .�.. : .',.,<.�
\ )�

.

."

JARAG UÁ DO SUL - RUA EMíLiO C. JOURDAN

A

'BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO
SALA ' : FiLMEIHOR�RIO. '

,
-

�
'.

.

l'
:
O ,t",�H)R GuST� túo

f '14hOO - 1'6hQO c 18hOO.- 20hOO - 22hOO
... , J" •• -;'., ,

"
,

O>_._.:.
,.r •.• , , ••• , ••

OS NOR'MAIS' ."2 .' "
'

f 13h45_ -15M5 - 17h45 - 19h45 - 21h45
c

An

A

A

C

s

In

D

, ...
' " , , .

'

.. , .. '.

A VIAG,EM DE CHIHIRO
14h15 - 16h30
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LI MA SAÍDA DE M ESTR E

4

19hOO - 21h50

VIOLAÇÃO DE CONDUTA
14h30 ' 16h40 - 18h,50 - 2l.h15'

ABAIXO O AMOR
13h30 - 15h30 - 17h30

Cabeluda,
Depois de passar muito tempo usando cabelos

curtos, Marília Gabriela resolveu alongar as

madeixas. Para conferir o resultado, é só assistir o

"De Frente Com Gabi", que Q SBT exibe todos os

domingos. ;".:{{ :(,.;' ';' ': '

/,.;'�. ,f

5
. FRtDDY X JASON (Pré-e�tréia)
19h3'O - 21h30

'.,
.

ILHA RÁ-TIM-BuM EMQ NlÁltráoElE VULCANO
14h15
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A-AVÉmuRP/C-CO��(A;Ó�DMNlA2Dk'DESENHoANIMA!Xi
F - FICÇÃejR - ROMANCt/Fi - ffiLiCIAL/Dc -OO::UMENTÁRIQ
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Os NORMAIS
13h30 - 15h30 - 17h30 -19h30 - 21h30

A
, "Profissional

./.'- "

� _
_

t."
'r

Letíca Sabate:I)Iã:,� Angelo Antônio decidiram
colocar um pontQ;;nn�l' '9t)/ casamento que durava
desde 1991. Ap�sar,:·diss.ó'i ,o' casal de atores fará

:, 1 �,';
-

_ .;
"

", I"

par romântico .'l'iIfl:rtiini�sér!e "Um Só Coração".

rh,:;·;;,::�::"J:;<;·;,,:�:;,;), >�,' fJ

'

:&",���tliplH .c'�pi1ar'
A bela;í��tídáLLeyY.��,t�t'á,.'na' edlição de

novembro da reJt'stâ,,"\\,6&8eli/s,iSéle'zá & Cia". A

apresentadora dd\'Jorha,1 da àari'ài'('réservou um

tempo na sua agenda para faze'r:\�m tratamento
de recuperação dos" fios, à base de

vapor. O responsável pela hidratação foi o

cabeleireiro da própria apresentadora, Ricardo
Cassolari.

SALA FILME/HORÁRIO

1
O AMOR CUSTA CARO
14hOO - 16hOO - 18hOO - 20hOO - 22hOO

A

s

c

.. ',' , .. " . , .

VIOLAÇÃO DE CONDUTA
15h45 - 17h45 - 19h50 - 21h50

FREDDY X JASON
15h45

3

A-AVEmuRP/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMA!Xi
F-FICÇÃrj R-ROMANCE/P-FGLICIAL/Dc-OO::UMENTÁRIO

, ,

o melhor da região! Ligue 371-1919
e confira.

CORREIO DO POVO'
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I
DOLORES AVILLON

Nesta semana o nosso

assunto será o chá

A palavra chá vem do chinês
mandarino \itcha", que significa
honorável, o que reflete o seu

significado e a sua importância.
naquele País. Medicinalmente, o

objetivo do chá é extrai r as substâncias
medicinais das plantas, que são

ri": solúveis na água aquecida.
Há muito tempo o uso de chás
medicinais deixaram de ser somente
"receita da vovó". Hoje, ele é
respaldado por inúmeras pesquisas
cientificas, firmando-se como uma das
mais práticas, eficientes e antigas da

fitoterapia. Lembrando sempre que o

chá não substitui .qualquer tipo de
medicamento e o médico ainda é a

melhor opcão.

Manei ras de preparar
Infusão: Usa-se as partes macias das

plantas e ervas; como as folhas, flores
e frutos. Despeje água fervente sobre
a planta, numa vasilha, tampe-a e

deixe-as em repouso durante 10 a 15

minutos. Coe antes de beber.

Decocção: Usa-se as partes mais duras

� das plantas e ervas, como as raízes,
cascas e sementes. Ferva a água com

a planta, 10 a 15 minutos, deixando
a repousar por igual período em

recipiente bem fechado. Coe antes de
beber.

Cataplasma: Soque a planta triturada
com farinha e água. Apl ique sobre o

local afetado entre dois panos, quente,
morno ou frio.

Maceração: Usa-seas partes macias
das plantas e ervas, como as folhas,
flores e frutos. Coloque de molho a.
planta em água fria durante 24 horas.
Coe antes de consumir.

Gargarejos: Prepare o chá e enxágüe
bem a garganta. Faça gargarejos
várias vezes ao dia.

Banhos: Prepare as plantas e ervas

pelo processo de infusão ou maceração
para uso externo e interno. O seu uso

apresenta um bom resultado, muito
difundido pela hidroterapia.

Inalação: É uma combinação do vapor
de água quente com o aroma das
plantas e ervas naturais. Despeje água
fervente sobre a planta, aspirando os

vapores exalados ritmicamente por 15
minutos.

Xarope
Usa-se a parte do chá ou do cozimento
da planta com uma parte de açúcar.
Ferve-se a mistura desmanchando o

açúcar até atingir o ponto de fio.

�
Na próxima semana, mais informações
sobre o chá!

I SUPER APETITE GB EDiÇÕES POR AGNÊZ HASSE

1 xícara (chá) de arroz;
3 xícaras (chá) de água;
canela em pau;
20 envelopes de adoçante;
3/4 de litro de leite desnatado;
2 gemas;
3 gotinhas de essência de baunilha;
raspas de meio limão;
canela em pó.

INGREDIENTES:

Preparo: Leve o arroz ao fogo com a água e o pau de
canela. Quando estiver quase seco, adicione o

adoçante, o leite e deixe no fogo até secar quase que
totalmente o leite. Tire do fogo, despeje o arroz numa

travessa e deixe esfriar. Desmanche as duas gemas e

misture ao arroz doce, voltando ao fogo por mais 3

minutos. Coloque a essência de baunilha e as raspas
de limão. Coloque numa travessa e polvilhe com

canela em pó.

IDICAS DE BELEZA

Sirva o Arroz Doce gelado

Diga adeus aos cravos e espinhas

Derm ..

Todos os produtos desta A linha Acne Control é composta por cinco produtos, indicados para peles acnéicas e oleosas
linha possuem na fórmula
o Bearberry, um bioativo de última geração que age
diretamente na glândula sebácea, tratando e prevenindo
eficientemente a proliferação de microrganismos. A fórmula
inclui também compostos que controlam a f tora bacteriana,
auxiliando na cicatrização, além de ter propriedades que
reduzem a inflamação e proporcionam à pele efeito
calmante. A linha Acne Control confere praticidade e

eficácia no tratamento cosmético intensivo. Composta por
os produtos, inclui:

Sabonete Dermo Equilibrante Anti-Séptico: Com

propriedades anti-sépticas do Bearberry, juntamente com

o enxofre, essências natur-ais extraídas do abacaxi e o ácido

salicílico, este produto remove as' impurezas e gorduras
excessivas, sem agredir o rosto, ao mesmo tempo em que
atenua a proliferação de bactérias inflamatórias.

Loção Tônica Dermo Equilibrante: Enriquecida com o

Bearberry, esta loção reúne também uma combinação de
ativos com propriedades adstringentes e purificantes como,
por exemplo, ervas e própolis que, juntos, promovem 'ação
anti inflamatória, cicatrizante e regeneradora da derme.

As espinhas são um

verdadeiro tormento na

vida de qualquer um. E
elas não são exclusividade
dos adolescentes.

A acne na fase adulta

parece ainda pior do que
na adolescência, quando as

espinhas são consideradas
"colsas comum da idade".
As espinhas geralmente
vêm acompanhadas de
oleosidade excessiva da

pele, mas cuidar destes
inconvenientes tomou-se

mais prático, rápido e

eficaz. Isso é o que promete
a linha Acne Control Vita

'Por conter Hamamélis, age também como calmante.
Gel de Calêndula FPS 10: Especialmente indicado para

peles oleosas, acnéicas e s e b o r r é i c a s , contêm

Sepicontrol AS, bioativo de última 'geração, que I imita
a proliferação dos germes caracteristicamente
encontrados nestes tipos de peles com maior propensão
à acne. Com base em gel e Fator de Proteção Solar la,
proporciona proteção e cuidados necessários para
atenuar a acne.

Máscara Bio Secativa: Formulada com cânfora e

calamina, componentes que possuem ação anti-séptica,
cicatrizante e levemente clareadora, proporciona efeito
secativo e descongestionante das peles acnéicas e

seborréicas. Também é enriquecida com o Bearberry.
Vita Derm Anti Acne: Ampolas com propriedades

anti-sépticas do Bearberry que agem sobre a flora
cutânea e normalizam a proliferação bacteriana de

peles acnéicas e atópicas. Tem ação sebo reguladora,
estabilizadora de processos contaminantes,
descongestiva, anti ox i dante ,suavi zanté.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4E CORREIO DO POVO SÁBADO, 25 de outubrode 2003

�írcuJo
Italiano

Reconhecimento da Cidadania Italiana (Trentinos)
Os interessados ao reconhecimento da cidadania italiana deverão apresentar aos Círculos Italianos (Trentinos)
os seguintes documentos:

. ,

1 - Certidão de Nascimento e Casamento original expedida pelos cartórios com data posterior a 1995, do
interessado e seus descendentes (filhos e netos) e ascendentes (pai, avô), juntamente com uma cópia autenticada
de cada.
Nota: Todas as certidões de nascime'nto e casamento brasileiras emitidas por Igrejas deverão ter firma
reconhecida no cartório.

2 - Fotocópia autenticada do comprovante da atual residência (la página do Imposto de Renda ou compro
vante de conta de Energia Elétrica (luz)

3 - Certidão de nascimento e casamento da pessoa nascida roa Itália (territórios das atuais províncias de
Trento, Bolzano e Corizla). .

" ,

4 - Tradução em italiano das certidões brasileiras e certificado de reservista, efetuada por um tradutor
juramentado da Circunscrição Consular.

5 - Documentação idônea (se o imigrante nasceu antes de 25/12/1867) para demonstrar que a imigração do
ascendente aconteceu entre 25/12/1867 e 16/07/1920 (passaporte' ou salvo-conduto, ou certificado de
desembarque). Se o imigrante nasceu depois de 25/12/1867, não é,
necessário apresentar os documentos indicados nesse item.

6 - Duas fotocópias autenticadas da cédula de identidade
Duas fotocópias autenticadas do certificado militar para homens
entre -18 e 45 anos.

FLORIANI
ADVOGADOS

Encontro Mensal - Jantar

No próximo dia 31 de outubro, realizaremos o nosso encontro mensal,
com o jantar típico italiano, com inicio às 20hOO, em nossa Sede 371-82'22Social.
Os ingressos estão a venda com os membros do Coral, Diretoria,
Conselho, e na sede do Círculo (370.8636). Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Os ingressos são limitados. Adquira o seu antecipadamente.

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

Reforma - Volta ao original

No dia 31 de outubro de 1517, um mongl?da ordem
90S Agostinianos, natural da Alemanha, chamado Martim

. Lutero, fixou algumas idéias na porta da igreja do Castelo
de Wittemberg, isto é, as 95 teses. A partir de sua

compreensão da vontade de Deus encontrada na Bíblia, a
igreja daquela época estaria seguindo por caminhos errados.
Não apenas isso, mas deixando também os seus

seguidores sem referências claras. Estas. idéias
desencadearam o movimento da reforma, pois muitas
pessoas foram-convencidas pela palavra de Deus que a

estrutura eclesiástica estava seguindo caminhos próprios, distantes daquilo que Jesus
havia deixado como princípios para os seus seguidores.

Entrementes se passaram quase 500 anos. Durante este mesmo período a Igreja
cristã se espalhou pelo mundo inteiro. Muita coisa bonita aconteceu a partir desta
igreja. Mas também páginas vergonhosas foram escritas em nome de uma fé cristã.
No entanto, também sempre havia um fio vermelho de igrejas, paróquias, comunidades,
obreiros, pregadores, leigos, movimentos, etc, que, mesmo inseridos às vezes em
pesadas estruturas, deixaram sempre de novo se atualizar pela vontade de Deus,
através das Escrituras Sagradas.

Lutero não quis criar nada de novo, nem tampouco criar uma nova igrejq. Estava
ciente que mesmo uma nova igreja depois de uma ou mais gerações, também seria
uma igreja velha, carente de reformas. Mas Lutero teve uma preocupação sim, deixar
novamente em evidencia aquilo que de fato importa. Destacou que somente a fé, a
escritura e a graça de Deus permitem experimentar Cristo, aquele que nos traz a

salvação. Esta espiritualidade é tremendament'e comprometedora diante de Deus e
também diante de pessoas. Não para cairmos em obras necessários para a salvação,
mas como reagimos diante de um grande amor?

O ser humano sente-se seduzido em criar seus artifícios religiosos, até por que isto
não pede um compromisso maior. Reforma se faz necessária sempre onde acabamos
aceitando coisas que nos desviam de Cristo e de sua mensagem: "Amar a Deus
acima de todas as coisas, e amar próximo como a si mesmo." Mateus 22.37-39.

A luz
vra

P.WIUIAM BRETZKE

Observação: Culto da Reforma - Dia 31/10/03
Paróquia Apostolo Pedro (Centro) às 19:30h

a

Panorama Contemporâneo das Artes

Visuais em Santa Catarina. -

Exposição de Artes
De 23 de setembro a 24 de outubro
Nas Salas de Exposição do 4Q Piso
Horário de Visitação: das 14 às, 20
horas

AOrquestra de Cordas e A Camerata
da SCAR apresentam ao público
geral o tradlcienal Concerto de
Inverno. Dia 01 de Novembro

<sábado) às 20h 30min no Pequeno
Teatro do Centro Cultural

Ingressos à venda a parti r do dia 22

na bilheteria do Centro Cultural a R$
5,00 e 2,50 para estudantes',

CORREIO DO POVO

Jaraquá do Sul recebe Família Uma

em Show Imperdível
Dia 25 de outubro, às 20h 30min no

Grande Teatro da SCAR

Ingresso à venda a partir do dia 20

de setembro na Bi lheterla do Centro

Cultural
e nas Lojas da Grafipel a R$ 20,00.

Apresenfação dos trabalhos

desenvolvidos pelo Departamento de

Dança durante o ano de 2003

Dia 13 de novembro (quinta-feira) no

Grande teatro do Centro Cultural.

Ingressos à venda na Secretaria da
SCAR a R$ 5,00 e R$ 2,50
estudantes.

Missas NOSSA MENSAGEM

A fé, antecipando as coisas que virão, acende a esperança
no coração do crente, fazendo-o perceber o sofrimento, a

perseguisão e a opressão como acontecimentos passageiros.
Para que crê, Deus é a força que o faz superar todo sofrimento.

Ela, em Jesus Cristo, abre-nos os olhos, fazendo-nos amar a
justiça. Por isso, nossa profissão de fé no Deus da Aliança
torna-nos parteiros de uma nova realidade de libertação para
todos os oprimidos.

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

Domingo
,
07hOO - Matriz
osnoo - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - Molha
08hOO - S, Francisco de Assis
09h30 - São José

"A fé gera esperança"

o RESPEITO QUANTO AO CASAMENTO

Nasfestas típicaspolonesas, semprese recebe os convidados corn broa e

sal (Chlebysól), comoforma de desejarsaúde eprosperidade. Os bolos
(ciasto) e bolachas (piernik) sempre estão presentes como guloseimas
bem apreciadas.
Os poloneses apreciam as bebidas como a wódka (vodka), Pivo

(cerveja), vino (vinho): .. -Mais adiante daremos algumas receitas de

pratos típicos.
.

Muitos desses traços estãopresentes entre os descendentes depoloneses
quemoram em Jaraguá do Sul. Vamos entãodescreverpasso apasso a
história da/migraçãoPolonesa aoBrasil.tsegueproxima edição).
Nãoperca!
HORA POLONESA com o Sr. Ignácio Arendt, todos os
domingos das 14:00 as 15:00 hs na Radio Jaraguá.
PATRocíNIO-----------------------__- --1

VEJA �
�ado PAULISTA

AUTOMÓVEIS ___:71-1577 Kazmierski VEíCULOS
370,2044/370-2385 ,- 370-4757/370-4909 370S086/370-9023

(
,..
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MALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H

SEGUNDA - Victor faz um escândalo ao ver Paulo

e Daniela se beijando. Beta afirma para Vilma

que eles dois têm que aprender a viver juntos
pelo bem de Solene. Maumau revela a Miyuki
que Cabeçâo está se fingindo de maduro para

impressioná-Ia. Solene fica radiante ao ver que
Vilma decidiu não sair de casa. Miyuki pede que
Cabeção vá ao shaw com ela e ele aceita. Bruno

não consegue dançar na apresentação. Victor
garante a Daniela 'que não vai aceitar seu

namoro' e diz que vai sair de casa. Laila e Paulo
levam Bruno para um' hospital e depois para
casa. Daniela explica para Laila e Paulo que
Victor foi embora. Victor não sabe onde vai

dormir. Kiko e Drica Combinam de não fazer
mais cena de ciúmes. Victor aparece na república
de Vinícius.

CHOCOLATE COM PIMENTA -

18 H

SEGUNDA - Olga avisa a Ana Francisca que se

casará com Danilo em breve. Margot vê Ana
Francisca chorando e se oferece para ajudá-Ia.
Danilo decide revelar a Aninha que está de
.casarnento marcado com Olga. Cetina avisa a

Guilherme que Ana Francisca irá pagar a dívida
de Reginaldo. Jezebel fica nervosa ao ver que
Ismênia já está examinando os números da
fábrica. Marieta leva Cássia para fazer
companhia a Bernardete. Vivaldo garante a

Márcia que já encomendou uma jóia para lhe'

dar, Margarido pede que Mocinha o ajude a

encontrar uma namorada para Timóteo. Olga
promete deixar Peixoto beijar sua mão se ele

vigiar nanuo. Sebástian afirma para Márcia que
sentiu saudades dela. Márcia dá um tapa nele.
Klaus aconselha Vivaldo a dar bijuterias para
Márcia. Margot convence Ana Francisca a acabar
com o casamento de Danilo e Olga.

CELEBRIDADE - Globo -20:50 h

SEGUNDA - Otávio afasta Maria Clara do

computador com sedução. Após ouvir a fita,
Fernando acusa sua mulher 'de ser sórdida, e

vai embora de casa. Maria Clara consegue ler

a mensagem, descobre que Otávio pediu a

transferência há dois meses e termina tudo
com ele. O casamento não se realiza, para
desespero de Corina. Ana Paula teme ficar na

rua. Laura registra que Renato só sai com
mulheres vulgares. Lineu fica furloso ao saber
que a fita foi gravada na sua sala. Renato
suborna o contínuo para ele confessar ter

gravado a fita pedido de Fernando. Lineu manda

que Renato �á com uma mulher direita no jantar
em sua casa. Inácio chora ao se .despedír do
pai. Vitória adora a entrevista de Vladimir.
Marcos recebe dinheiro de Leonardo. O carro

de Renato encharca Laura de água e lama. Ele

pede desculpas e ela faz charme.

POUCAS, POUCAS PULGAS-SBT20:30h
SEGUNDA - Danilo pede Alex em namoro. Bruno

leva Bibi até o salão onde são servidas as

refeições do restaurante. Miréia diz a Afonso

que Guilherme é seu primo e que está morando
com ela. Adriano, preocupado com o sumiço da

sobrinha, decide procurá-Ia na casa do Sr. Julian

e ambos saem para tentar encontrar Alex e

oanno. Alex se desculpa com o tio e pede a ele

que não deixe de amá-Ia. Julian repreende Danilo

por ter tirado Alex de sua casa sem avisar sua
família e diz que ele deveria ser como o Orlando.

DaniJo' comenta com Benito que ele e Alex já
são namorados. Logo depois encontram Max e

Bibi. Max agride Danilo. Benito propõe que o

duelo entre os dois seja decidido numa corrida
de bicicletas. Bibi pede a Danilo que seja seu

namorado. Ele não aceita e diz que já é namorado
de Alex.

CANAVIAl. DE PAlXÕES:__ S BT

SIiIIIUNDA - Clara fica triste comentários das

pessoas da cidade. João de Deus conta para
Padre Antônio o escândalo que Teresa fez na

praça. Fausto transtornado expulsa Lourdes

do escritório da sua casa. Pega uma garrafa,
bebe e fica olhando o retrato de Débora. Clara
tenta se aproximar do pai, mas ele a evita.

Mirela procura uma erva para deixar Teresa

muda, mas é repreendida por Remédios. Fausto

bêbado, invade o quarto de Raquel e a beija.
Clara observa Fausto entrando no quarto de

Raquel. Fausto revela que irá se casar com

Raquel. Clara sai correndo após a notícia. Zé

Manuel avisa Miguel que Fausto cancelou a

entrega de cana.

QUARTA - Victor fica arrasado. Maumau
convence Murilo a deixá-lo estudar com ele e

Thaíssa. Mônica não gosta de ver Sandra
chateada. Vilma leva filhotes de cachorro e gato
para casa. Carla garante a Rê que agora vai

conseguir reconquistar Victor. Daniela pede que
Victor volte para casa, em vão. Beta resolve
contratar um gerente para o Giga. Cabeção se

oferece para a vaga. Thaíssa estuda com

Maumau, mas se recusa a falar diretamente
com ele. Carla sugere a Murilo que eles
escondam a máquina de Luisa e depois finjam
que foi ele quem achou. Victor também se

interessa pela vaga de gerente do Giga. Maumau
e Cabeção começam a sentir ciúmes da atenção
que Drica e Miyuki dão a Victor. Luisa recebe de

presente um laboratório de fotografia. Daniela
avisa a Paulo que' acha melhor eles terminarem.

QUARTA - Márcia confessa para Ana Francisca

que já gostou de alguém que a tratou mal, mas
garante que conseguiu esquecê-lo. Danilo avisa
a Bárbara que vai desmanchar o noivado com

Diga. Vivaldo se insinua para Ismênia e fica
furloso com a indiferença dela. Jezebel não
conta para Ana Francisca que Danilo esteve

esperando por ela. Ana Francisca vai com Celina
e Reginaldo até o banco de Klaus, garantindo
que vai pagar a dívida. Jezebel revela a Olga
que Danilo estava atrás de Ana Francisca.' Olga
pede que Jezebel lhe ajude a fingir que está
doente. Vivaldo compra brincos falsos para
Márcia. Danilo tenta terminar com Olga, mas

ela finge que está passando mal e ele não

consegue falar. Jezebel pergunta quanto Dr.
Paulo quer para confirmar que Olga está doente.

QUARTA - Fernando, com raiva, ironiza a câmera
nova e cara e da uma lição de moral em Maria
Clara. Vladimir fica esperançoso de. ser
chamado de volta pela corporação depois da

entrevista que deu. Otávio se despede de Alcir
e viaja. Inácio pede a Lineu que consiga que o

pai volte para casa, pois teme que Beatriz
morra. Fernando expulsa Lineu. Teresa avisa

,

Bruno que está disposta a tudo para voltar a

ser capa de revista. Nelito sonha em abrir uma
firma de cerimonial. Jaqueline se excita com a

fama de Vladimir. Maria Clara não liga muito

para a reportagem publicada sobre a sua

separação. Sandra insiste em saber a relação
da tia com Lineu, mas ela desconversa. uneu
propõe uma grande festa para lançamento da
nova linha de produtos Summer Spell. Vladimir
não quer ir a um programa de TV. Eliete

pressiona Maria Clara sobre Lineu.

QUARTA - Danilo chama Julian de avô e os dois
sorriem. Renê comenta com Cláudio que Miréia
é amante de seu marido. Alex comenta com

Inês que Miréia é sua nova amiga. Julian pede
a Danilo que passe a chamá-lo de avô. Alex diz
a Danilo que seus pais se reconciliaram. Danilo

comenta com Alex sobre o roubo dos objetos.
Danilo aproveita' que Julian está dormindo e sai,

para procurar Orlando. Presunto, Chouriço e

sua turma fogem depois de assaltarem uma

mercearia. Mendez ordena a Danilo que pare,
mas ele sai correndo. Julian pergunta a Danilo

o que fazia fora da casa e ele diz que saiu para
ver porque Tomás estava latindo. Renê fica
irritada porque o marido saiu sem se despedir e
desconta sua raiva em Alex. Mendez diz ao Sr.

Julian que Danilo é o principal suspeito de ter

roubado a loja.
•

QUARTA - Paulo é encontrado por Agenor.
Teresa decide morar em São Paulo e Padre
Antônio leva Clara para casa. Raquel tenta
consolar Fausto pelo sumiço de Clara. Remédios
vê o hematoma no braço de Mirela e Mirela
conta que foi Agenor foi o responsável. Agenor
cobra promessa de Teresa. Padre Antônio chega
com Clara à casa de Fausto e padre procura
conversar a sós com Fausto. Fausto dá bronca
em Clara. Clara rebate, dizendo que ele mentiu

para ela. Teresa fala com Carlos ao telefone e

pede para que ele receba Paulo em sua casa.

Teresa ordena que Paulo se apronte para a

viagem. Remédios vai ao escritório da Usina,
furiosa, ela conversa com Agenor. Mirela pede
desculpas a Clara por revelar esconderijo a

Agenor. Zé Manuel questiona Fausto sobre seu

casamento com Raquel e se demite .

SEXTA - Carla consegue pegar a máquina de
Luisa. Beta concorda em deixar que Solene

faça inseminação artificial. Laila e Bruno decidem
levar Daniela a um médico. Beta testa Victor e ,

Cabeção para ver quem fica com a vaga de

gerente do Giga. Daniela descobre que está
tendo crise de hipertensão. Luisa vê que sua

máquina sumiu e fica muito preocupada. Paulo,

pede que Daniela tente relaxar. Thaíssa e

Maumau se olham, apaixonados, e não

conseguem estudar. Murilo fica irritado. Drica
vê Kiko pronto para ir à festa e morre de ciúmes.
Beta confessa, para Mateus que só deixou que
Solene faça a inseminação artificial para deixá-
Ia feliz.

'

SEXTA - Danilo vai até a casa de Ana Francisca
e fica surpreso ao ver Sebástlan. Danilo tenta

expulsá-lo, mas Ana Francisca não permite.
Sebástian se finge de gentil e vai embora.
Danilo exige uma explicação de Ana Francisca.
Jezebel fica satisfeita ao saber que Danilo e

Ana Francisca estão brigando. Ana Francisca
revela a Danilo que já sabe que ele está de

casamento marcado. Danilo garante que vai
terminar tudo com Olga, Timóteo se apronta
para ir passear com Margarido e Mocinha. Márcia
fica com ciúmes ao saber que Timóteo vai tentar

arrumar uma namorada. Jezebel percebe que
Danilo e Ana Francisca quase fizeram as pazes.
Ana Francisca sonha com Danilo.

SEXTA - Lineu garante que Maria Clara é a

filha que ele gostaria de ter, embora não seja
o seu pai. Vladimir é convidado para 'faz,er um
comercial. Bruno explica-lhe os macetes. Joel
e Teresa combinam um esquema para ela

aparecer. Maria Clara,manda Nelito procurar
um emprego ou ir morar em outro lugar. Inácio
teme que os pais tenham brigado por sua

causa. Bruno dá convites da festa da Summer

Spell para Vladimir. Darlene rouba um. Jaqueline
fica com ódio ao ver Vladimir e depois Darlene
entrando na festa. Os flashes espocam quando
Ma-ria Clara chega. Teresa marca encontro com

Caio.

SEXTA - Renê expulsa Miréia de sua casa. Alex
diz ao pai que sua mãe não deveria ter expulsado
Miréia pois ela é sua amiga. Bibi oferece dinheiro
a Orlando para que tntermze a vida de Danilo.
Alex comenta com Danilc o que sua mãe fez
com Miréia. Danilo conta a Alex que ganhou a

aposta que fez com Orlando e se tornou amigo
do viúvo negro. Max rasga a calça com uma

navalha e diz a Lourenço que foi atacado pelo
'cão Tomás. Julian ensina Danilo a tocar piano.
Afonso não volta a procurar Miréia e ela fica
irritada com a falta de atenção. 'Inês aconselha
Afonso a ser mais objetivo e tente resolver
seus problemas. Afonso diz a Miréia que
precisam terminar o relacion�ento.

SEXTA - Clara chora temendo que Fausto não
acredite nela. Padre Antônio vai a casa de Fausto

procurai João, de Deus, ele fica sabendo do
acidente com Raquel e do nascimento do bebê.
Na clínica, Fausto conhece o bebê e depois vai
ver Raquel. Teresa comunica a Maria que vai

viajar. Vicente pede Lourdes em casamento.

Raquel delira e fala em Amador. Fausto _fica
desesperado. Clara sai da missa 'com os

padrinhos e diz que vai ver seu irmãozinho. Hilda
conta para Teresa sobre o bebê de Raquel.
Clara e Amália vão visitar o bebê. Teresa fala

para Agenor que desistiu da viagem e pergunta
sobre os canaviais de Fausto. Lourdes pergunta
a Fausto sobre bebê e avisa que vai casar.

OS�ESUMOS OOS �íTULOS �STÃO SUJEITOS

AN,DJINÇAS EM RJNÇAO DAEDlÇAO

lNOVELAS
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NASCIMENTOS
.

•
2/10
Henrique Marquardt de
Oliveira

19/10
Mikaela Cristina dos
Santos

Jenifer de
Borchart

Oliveira

6/10
Carlos Rogério Arruda

8/10
Bruno Matheus Venera

11/10
Gustavo Gonçalves

13/10
Luís Felipe
Santos
Eduardo da

I<athellyn
Oliveira
-Taysl a
Mengarda

Maiochi dos

Silva
Lemke de

Rodrigues

14/10
Richard Keller da Silva
Larissa Brühmüller
Lucas Kenzo Benner
Adilson José Pellens Junior

15/10
Camila Fagundes da Silva

Henrique Batschauer

Thiago Mauri Venera
Gustavo Luis Felippi
Matheus Silveira de Abreu
Julia Emanuelle do
Nascimento Chaves Dias

·16/10
Thiago dos Santos da Silva
Alexia Rauane Stinghen
Ana Carolina Verteran
Enzo Felipe Alexandre
Fernando G i rardi
Cauã Guilherme Kath

17/10
Ane Caroline Müller
Jésica Camille Deretti
Erirk Eduardo Neves

20/10
Gabriela de Almeida

Thiago Alexander Correia

Daphynny I<elly Ozeika da
Luz
•

Vanessa Carolina Rocha completou
cinco anos no dia 22/10. Os pais
Ricardo e Alene desejam muitas
felicidades

r'

ANIVERSARIOU
Gabrielle

Engelhardt ani
versariou no dia

24/10. Os seus

pais Aristídes e

Sirlei desejam
muitas felicida
des. Parabéns!

Emilly Samuelli Scholl completará
nove anos no dia 28/10. Sua mãe
Alma Scholl, familiares e amigos
desejam felicidades

A gatinha Letícia Camila Siewerdt
comemora nove anos no dia 25/10.
Quem deseja felicidade são seus

pais Marlene e Sérgio Siewerdt e seu

irmão Leandro. Parabéns!

1
O esperto Lucas David Kath completará
oito anos no dia 30/10. Seus pais
Adilson e Luciana desejam os

parabéns!

A sorridente Sarah de Miranda
Saganski completou cinco anos no

dia 22/10. Seus pais Sônia e Ademar
e seu irmão mandam muitos. beijos

Ana Paula Pradi l.eutpretch, completou
ontem quatro anos. Quem deseja
felicidades são seus pais e familiares

. Ketlin Cristina Fischer completa hoje
sete anos. Os pais e seu irmão
desejam muitas felicidades.
Parabéns!

ZoornCreatiYe

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

(

www.nicolodelli.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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vanessactg@jg.com.br

REFLEXÃO•••

"O maior

erro do ser

humano é

achar
. /

queJa
. conquistou
tudo que
tinha para

conquistar. ..
"

Terra e Pampa •..Para encerar o ano com

chave de ouro ...

CTG LAÇO JARAGUAENSE - 2003
DIA 22 de NOVEMBRO de 2003
Grupo CHIQUITO & BORDONEIO'

Para fechar bem o calendário gaúcho lá na Terra do Arroz, a Academia
Terra e Pampa, promoveu no último, 18/10, em Massaranduba, o segundo baile

de formatura realizado na cidade, com a animação do grupo Tchê Campeiro.
.

O baile foi um sucesso, e como sempre a organização do evento estava

excélente.
.� .

,
Mesmo com todas essas festas que acontecem na região, o tradicionalismo

prevalece' em meio a tantas outras culturas regionais. E esse tipo de

acontecimento que nos mostra como o meio tradicionalista esta crescendo a

cada dia. Desde crianças até aos mais velhos, essa cultura já conquistou muita

gente aqui na nossa região, fazendo assim, com que essa opção de lazer e

entretenimento seje cada vez mais procurada na cidade.
Os agradecimentos a todos da Academia pela atenção prestada ao Jornal

Correio do Povo, e já aproveitando o espaço para parabenizar aos professores
que ministraram o curso na cidade, Leio e Daniela, e a toda comissão

organizadora.
Abaixo, alguns momentos do baile, que' estava "pra lá de animado":PROMOÇÃO

Comprando seu ingresso
antecipado você ganha

um cupom para concorrer

no dia 22 de novembro
a um Vestido de Prenda

e uma Bombacha.

Oferecimerito: Gauchlta e Casa tampeira, .

Valor dos Inqressos;
Antecipado: R$ 12,00
No Baile: R$ 15,00

Bombas e
Bicos Injetores

"'"

DireçãoHidráulica
Postos de Venda de Ingressos:

.

Jaraguá do Sul
Demarchi Carnes - Casa Campeira

Gauchita - Posto Marechal
Srnurf" s Lanches - Posto Marcolla

leio e Daniela com alguns formandos
do curso

ir 310-2515 - 310-2562
-----------------

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

'j��l�lal
I :, II�aqe�rasl.I : �; � ,

Indústria e comércio de madeiras

312-0280

Aguinaldo Junior e Jcão Paulo, Piquete Laço:
Catarinense/ClG Laço Jaraguàense, eles cenouístaram )
o prêmio de 2� ,íugar 'Laço em 19upla�, do CTG Alma'
Gaúcha; que -reaüzcu sew'l° Rodeio, Crioulo Nacional,
no último fim de semana, na cidade de Rio Negrinho.
Parabéns aos dois!

o casal destaque do curso juntamente
com os p!9fessores

Peões e prendas \\ia sociedade
Massaradubense

CARNES
Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
,

E OVELHA
E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Scar
No próximo dia 30, às 20h30,
a Scar apresentará ao público
os trabalhos desenvolvidos em

2003 nas modalidades ballet

clássico, jazz, dança contempo
rânea, de salão e oriental.

Show
E o Grande Teatro da Scar será

palco para apresentação da Fa

mília Lima, hoje, às 20h30.

Exposição
Até o dia 31, a Cia dos Colchões
está com uma exposição no 20

piso do Shopping Breithaupt,
com colchões de terapia mag
nética como Globo Mag Spring
Magnético, Box Articulado e

Globo Mag Espuma Magnético.

Mostra
o Centro Educacional Canquru
realiza hoje e amanhã no 20 piso
do Shoppinq Breithaupt a mos

tra Digitus, com apresentação
de construções desenvolvidas

pelos alunos, que utilizam os
.'

recursos tecnológicos associados
com linguagem artística como

forma de expressão.

Festa
A tradicional festa da comuni
dade Santa Terezinha acontece

neste final de semana. Hoje ha
verá baile com musical Estrela
de Ouro na Sociedade Alvorada
e amanhã Santa Missa às 10

horas, almoço e soarê com iní
cio às 16 horas.

Agradecimento
A Diretoria da Sociedade Recre
ativa Alvorada agradece a to

dos que trabalharam na 15a

Schützenfest e parabeniza a

Comissão Organizadora da fes
ta e as sociedades da ACSTVI
pelo belíssimo trabalho realiza
do nos 11 dias do evento.

SÁBADO, 25 de outubro de 2003

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

Fotos: Divulgação

L__

• Com o genro, Lineu Fernando Dei Ciampo, Mafalda
Doubrawa Colin durante sua festa de aniversário em

comemoração aos 80 anos completados dia 13

-- -_._-

.0 médico Nelson Eichstaedt com sua esposa Marlize e os

fiBlOS Arthur e Ana Pricila durante jantar dançante em

comemoração ao dia do médico, onde foi homenageado
pelos 25 anos de atuação

.Hemerson Hanemann também colou
g�u em Administração nesta sexta
feira

.0 casal Wilson Abreu e Lenir Schimim Ferreira,
proprietários do restaurante Tio Patinhas, que completou
10 anos dia 12

.os·nofvos Elcio·e Keila, qu��bira.:n ao altar dia 11, na
Capela Rainha da Paz. As promoters Gladis (E) e Andréia
(D) foramas responsáveis pelo cerimonial

.As amigas Ana Marisa e Neliane
colaram grau em Ciências Contábeis
dia 17

. -

.Karen Cristina da Costa colou grau
ontem em Administração. Sua família
deseja felicidades!

CUnleA �1. ClJ'IfJ'f/la 7>ltfs�leA
éstlllea I. J(,1."aJ'a��J'a

7>1'. f(lt�%tlH�J't totJ'HtJ'--..... C�S919

(47) 422-2105 ou 433-4020
r, dcwerner@uoLcom.br

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

lorganização dê Festas'"
Eventos em Gerar !,(

Reponsa6i{jdade
comyetência

QuaMade
Criatividade

ESPECIALISTA EM
ORTODONnA

E ORTOPEDIA FACIAL

275-2006
R: João PlcoUI, 153 • Centro· J uá do Sul

I

agpromoter@yuhoo.com.br I
AIII{n!ia & eÚlIfis

Il.!!l-ª!!�1�ª-L911H334 e 215-3235191�2·11411

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 25 de outubro de 2003.

www.parcimoveis.com.br

•

A imobiliár-ia Barra Sul completou dez anos

de história no mês de junho e quem ganha são

os clientes, em termos de qualidade na

prestação de serviço. Desde que UllClOU as

atividades, o sóeio-Ilroprietário do estabe

lecimento, Onésio Guido Andreatta corretor

jaraguaense formado no Rio ele Janeiro

se.lupre se preocupou e.m acompanhar as

inovações deste segmento, atender hem ao

público e oferecer diversos imóveis (casas,
apartamentos, terrenos).

O' início é complicado em qualquer área,
mas aos poucos fomos crescendo,' fazendo
visitas e conquistando o público, principal
mente as pessoas que huscam imóveis nas

proximidades do Bairro Barra do Rio Cerro ,

destaca. Na opinião de Andreatta, o mercado

imobiliário já esteve melhor, mas devido à

recessão, as pessoas não têm condições de

investir, apesar de os' preços estarem dentro

d d - ,

liA t di ,,1'os pa . roes normais. .. n es lua-se que navia
• 19 f' dimurta procura e pouca o erta,mas acre. ItO que

1• I' di h' "1'1
. "

noje PO( e-se .izer que a um eqm I }rIO ,

avalia.

A imobiliária está situada na Rua Ângelo
Ruhini, no Bairro Barra do Rio Cerro. As

pessoas que quiserem mais informações podem
entrar em contato pelo telefone 376-0015,

• •

•

•

•

•

•

•

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Residencial l�NÇAMENTO

. O Edifício: ,

* 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
* APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
* 02 SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
* AMPLA ÁREA AJARDINADA
* PLAY·GROUND
* PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO
* PROl AO CLUBE A, BAEPENDI

Projeto: Ana Heloisa PfttrerWolf

Vendas: 275-1594
\\..WOLFEPAR

.

Empreendimentos e Partidpaçóes Lt"do,

• .,- . • • • •

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

vilson@parcimoveis.com.br

Fone 371-2357

LOCAÇÃO
102 - 110 -

VILA RAU- VILA LENZI-

casa de sobrado em

alvenaria com
r

alvenaria com

APTO - Res. Jardim das
100m2, 500m2, com

terreno com 1 apto e sala
Mercedes. vila Nova. R$ 322m2. Rua comi. terreno

280,00 Bruno corri 450m2.

Mahnke,93

CASA EM ALVENARIA - cj R$ 210.000,00
2 quartos e demais

dependências. Rua Félix

Richert, lote 45, Estrada SCHWARTZ-
106-SANTO

•

Nova. R$ 180,00. lotes com
ANTONIO -

448m2,
casa em

alvenaria em

CASA EM ALVENARIA - cj pronto para
fase de

contruir.
3 quartos e demais acabamento

dependências. Ilha da cf 4 qtos,e

Figueira. R$ 300,00.
demais dep.
terreno com

R$ 13.000,00 R$ 55.000,00 351m2.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FQiJe: (47) 373-0283
,;' , ranchotâparclmcvels.ccm.br
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

�RANCHO
rGfIIMOVEIS

Cód. 1173 - Terreno com

360,00m2 Infra
Estrutura completa -

Plano - Rua "O" -

Loteamento Jardim
Santa Rita - Bairro Avaí -

R$6.500,00 +

f i n a n c i a m e n to .i
Negociável com moto ou

caro no valor do imóvel.

Cód. 1091 - Casa em

alvenaria com 96,00m2'
- 02 quartos - 01 bwc -

01 garagem - cozinha -
.

lavanderia - sala de estar
e sala de jantar -

varanda - Terreno com

746,00m2 Rua
Verdolino Camer - Bairro
Rio Branco

R$40.000,00
Negociável com

apartamento em

Jaragua do Sul.

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

R$280,00 (Incluso o

condomínio).
Sala Comercial com 210,00m2 -

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

R$650,00.

Cód. 1129 - Casa em alvenaria com 126,00m2 - 03 quartos
- 01 suíte - garage - copa - cozinha - depósito - lavanderia
- varanda - Terreno com 900,00m2 - Rua Vergílio Nart -

Bairro Amizade - R$80.000,00.

Cód. 1128 - Casa de madeira com 99,00m2 - 02 quartos
- bwc - cozinha - lavanderia - varanda - Terreno com

297,00m2 - Rua Gustavo Kinas - Bairro Beira Rio -

R$16.000,00.

Sala Comercial com

aproximadamente 300,00m2
Rua 28 de Agosto - Centro -

Guaramlrim - R$1.800,00.

Sala Comercial com 100,00m2 -

Rua 28 de Agosto - Bairro Avaí -

Guaramirim - R$550,00.

Casa em alvenaria com 01 quarto
- sala - copa - cozinha - bwc -

garagem -' varanda - Rua
Francisco Painstein - Bairro João

Jaraqua do Sul -

www.parcimoveis.com.br

{?{:i
Assoclaçao das Imobiliárias

de Jaraguá do Sul

MARIMAR IMÓVEIS Fone/Fax: 275-0051
.

E-mail: marimar@parcimoveis.com.br
Rua FritzBartel, 77 - SL 03 - Baependi -

www.parcimoveis.com.br Próx. Recreativa Marisol

. PRESTAMOS ASSESSORIA PARA O SEU FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

Arquiteta
Isabel Tascheck

I Barra do Rio Cerro - Ref.1
I 86- Casa Mista, com 02 dor-I
I
mitóriosêdernais dependên-Icias. Valor R$ 24.000,00
L__ -'- ...J

Benjamim Magalhães'
Engenheiro Civil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DÊ ESTA tEGORA"ÇA PflRA SOA FAMíLIA.

õSilô Segu ro
,. 01 suíte, 02 dormitórios
,. Sacada com Ghurros�eira
,. 01 ou 02 VQgcu de garagem
.. Sala'o de festas
'" Play"groU'ld
'" Localização: Vila�
*_l_andares

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

Rei. 508 • CZERNIEWICZ· sobrado na com 250m2 de área

construída, terreno com 363,00m2 próximo ao Pama, no valor de
(Í)

. RS 150.000,00
,

.

. CENTRO - Rua Felipe Schimit, prédio comI. e res, cl
.

440m2• RS 230.000,00

REF� 5012

CENTRO

Sala comercial na Av. Mal.

Deodoro, 903 Edifício Pícolli.

RS 20.000,00

Rei. 3806 opto Edifício Menegotti, Av.
Mal. Deodoro da Fonseca com 208,59m2,

OI suíte, 02 dormitórios e demais
dependências com -garagem

R$ 97.000,00

Rei. 5008 2 salas comerciais com

85,00m2 If'o Edificio Chiodini/Av.Marechal
Deodoro do Fonseca
R$40.S00,00

•

reI. 1706 casa alvenária O 1 suite, 02 dormitórios
centro Schroeder RS 90.000,00.

CENTRO - Ed. Klein, Rua Barõo do Rio Branco,
sala comercial c/; 53,50m2• RS50.000,00

aceita imóvel de menor valor

VOCÊPODE TERUMA
BELAVISTA

h
l;'

•

wou:

. A Wolfepar Empreendimentos e Participaçoes Ltda com

a "Imobiliária A Chave" apresentam um

empreendimento na Vila Nova com 07 andares, ploy
qcound, 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
I

• •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r CORREIO DO POVO 5
CADERNO PARCIMOVEIS � .

BAEPENDI - Casa em

alvenaria c/ 4 qtos, 2
salas, cozo lav. gara
gem e terreno c/
195m2• Terreno c/

1580ril2. Rua Domin

gos Sanson.
R$ 200.000,00

TERRENO
ÁREA CENTRAL
GUARAMIRIM
com 350m2,
Guaramirim.

R$ 19.900,00

CASA LOCAÇÃO - BARRA -

coso novo, cf 3 quartos, 2 bwc, sele,
coz., Iov., garagem, lov. R$ 450,00

SALA COMERCIAL- cf 76m2 cf 2

vogas de garagem. Ed. Morketing
Ploce.Vendo R$ 35.000,00
ou Locação R$ 250,00

l.ot. Morado do Sol (Vila Rcu}
terrenos com 580m2 - entrado R$
5.000,00 + 60 parcelas de R$

283,00

JARAGUÁ ESQUERDO- 10

pavimento Zqtos.. sola, coz. bwc, lov.
20 pavimento, 2qtos, solo, coz. bwc.

R$ 60.000,00

CENTENÁRIO - coso olv., 3 qtos,
sola, coz., bwc, cf 197m2 construido.

R$ 49,.000,00 +porcelos

RIO MOLHA - o 50mts do Prefeitu
ra, solo comercial + coso cf 2 qtos,

solo, cOZ., bwc, disp., lov. R$
69.000,00 negociáveis

BARRA DO RIO CERRO - Ruo
Abramo Prodi, 117, 1 a ruo o esquer
do após entrado Parque Molwee, cf

820m2• R$ 30.000,00
VILA RAU - Coso alvenaria, 3 qtos,
1 solo, cozinho, bwc. R$ 35.000,00

Galpão Industrial
- área privada, c/
3.000,OOm2 +

3.000m2 de área
comum.

R$ ,6.300,00
negociáveis •

VILA LENZI -

COSI!) alvenaria,
2 qtos, sala,
cozinha, bwc,
lavanderia,

garagem .. R$
18.000,00 +

parcelas .'

•

CENTRO .- coso alto padrão, 1 suite
,

master +5 qtos, 3bwc, 3 solos,
escritório, dep. empregado,

churrosq., coz., lov. e demais dep.,
terre no cf 842m2• R$ 280.000,00

CHAMP,'\GNA - coso alto padrão,
1 suite master +2 qtos, 4bwc, salas,

escritório, dep: empregado,
churrosq., piscina, coz., lov. e demais

dep. R$ 420.000,00

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

cf 1400m2. R$ 98.000,00

SÃO LUIS - Sobrado cf 1 suíte + 3

qtos, 2 solos, coz., copo, lcv., bwc, gor.,
R$ 135.000,00 ou R$ 80.000,00

. + porco

CENTRO GUÀRARMIRIM - 1 suíte
moster + 2 qtos, 2 solos, escritório,
coz.; lov., dep. de emrpegodo + 2

bwc, churrosq., canil, energia solar e o

gás, portão elet., semi-mobiliado .

,

R$ 125.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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fiirassol
•

ifPABX

IMÓVEIS
371-7931

•

•

•

•

IMOBILIÁRIA
ARq��TETURA
DESIGN
ÁDM. DE OBRAS

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

,

girassol@parcimoveis.com.br

Cód. 1167 . Centro - Casa alvenaria com

400m2.- terreno 1.000 m2 - 01 suíte +

05 quartos e demais dependo Com 05

vagas de garagem. R$ 300.000,00 -

aceita troca por apto menor valor.

Cód. 1173 - Santa Luzia - Casa de alvenaria

-154m2, 01 suíte + 02 quartos e

demais dependências. R$ 48.000,00
Cód. 3122 - Rio Molha -"terreno 329 m2

(12 x 23,50) -R$ 20.000,00
Rio Cerro:' 01 suíte + 02 quartos e

demais dependo R$ 85.000,00

a CÓd. 3001 Lotes em Santa Luzia Cód.�066 - Apto 01- 02 qtos + dep. Cód. 1162 - Centro - casa 154,89m2,
480 m2 R$ 10.000,00 ou R$ 1.000,00 Empregada - 02 vagas garagem. - centro- 4 qtos e demais dep. Terreno 342,60.

entrada + 84x de R$ 220,00 R$ 85.000,00 - permuta imóvel menor valor. R$ 115.000,00

,',,,",,,
,,-�-. 3155 - Terreno-

cf 483m2 14x34,60,
Lot. Versailles II.

R$ 35.000,00
------------

Cód. 3127 - Terreno

com 425 m2 - 15x25 -

;t

Guaramirim -

Cód. 1077 - Figueira - casa em alvenaria com
R$ 16.000,00cód. 3119 - Terreno - 13.651 m2 - 144m2, 2 dormitórios e demais dep.

Amizade. R$ 60.000,00 R$ 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A Uni!!biliári a da El arra
RUA ANGELO RUBINI, 1046

376-0015
b o rros u I@netuno.com. br

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. com 202,00m2,
sendo 99,00m2 averbada, terreno cl 594,00m2
(22x27), 1 suite mais dois qtos, sala, copa, cozo

Banheiro social, garagem.piso cerâmico, pare
superior com mais 80,00m2 cl 2qtos, BWC, em
fase de acabamento, Rua Adolfo Volkmann, 44,
R$ 90.000,00, negociável, ou 70% entrada saldo
a combinar, ou ainda aceita terreno ou casa em

Pomerode. ,

SÂO LUIS - casa alv, com 168,00m2, terreno
528,20m2(15x36), ,1 suite, 2qtos, sala, copa,
cozo BWC social, lavanderia, garagem,
churrasqueira, com salão de festas com banheiro,
piso em cerâmico, toda murada, construção
averbada, Rua Francisco Hruschka- 670 - R$
75.000,00

BARRA DO RIO CERRO - sobrado semi-acabado

c/234,00m2, terreno com 405,00m2
(13,50x30,00), piso inferior com 138,00m2,
garagem, sala de estar, copa, coz, lavanderia,
BWC, churrasqueira, totalmente pronto, toda
murada e parte superior 96,00m2, c/03 qtos,
sendo uma suíte, sala, BWC social, Rua 522 si
Nome, R$ 70.000,00 - aceita carro até R$
10.000,00 ou terreno comercial ou casa até 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

SÂO LUIZ - Sobrado com 504,00m2, terreno
465,00m2(15x31), 'Iº piso área comercial com
234,00m2, 4 BWC, piso superior com

270,OOm2, 4qtos, sendo um suíte com

hidromassagem, 3 BWC, sala, copa, COZo

lavanderia, despensa, sacada, salão de festas
com Churrasqueira, garagem para dois carros,

instalação a.gás pronta, localizada na Rua João
Franzner nº 400 - Sâo Luiz - R$ 210.000,00
- aceita outra casa até R$ 70.000,00, Vila
Nova, Jaraguá Esquerdo ou na praia de Itajubá,
Barra Velha até R$ 50.000,00, carro até R$
15.000,00, terreno até R$ 20.000,00.

•

JARAGUÁ 99 - casa alv.c/ forro 150,00m2,
terreno cl 368,00m2(16x23), 3qtos, sala,
copa, coz, 2BWC, lavanderia, churrasqueira,
piso cerâmico, toda murada, Rua Alvim

Butendorff, n 80 - 34.000,00 - aceita
caminhâo mercedes 608

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ed. Hortencia apto 303 c/ 3 qtos,
sala de estar/jantar, cozinha e

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

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

•
Ed. Petúnia Rua, José
Emmendoerfer, 1533 - Apto c/ 2

qtos e demais dep. Área total de
112m2 R$ 65.000,00.

Dom Lorenzo - Apto c/ suite
+ 2qtos' e dern ai s dep.
Incidência de sol da manhã.
Rua Leopoldo Malheiro, 173.
Apto 301.

R$105.000,00 ( troca-se por
casa de igual valor).

Jaraguá Esquerdo - Casa c/
140m2, c/ 1 suíte, 3 qtos e

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

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

apto menor valor como parte
do pagto.

ALUGA-SE,OU VENDE-5E

GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

c/ 1300m2 e terreno c/
10.000m2, localizado na BR

280 - Km 84. Corupá (em
frente a Marisol). Valor de

locação: R$ 5.000,00. Valor
de venda: R$ 500.000,00.

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.

ENDESE apartamento com suít'
+ 2 quartos, Rua Emil Burow - Ed.

ulipa. R$108.000,00 ou troca-s
por apartamento em Balneário

Camboriú

TERRENOS

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

dep., semi-mobiliado. Aceita
apto de menor valor como

parte do pagamento.
R$ 140.000,00

SÃO LUIZ - terreno c/364m2•
Rua Arduino Pradi. R$ 22.000,00

BARRA DO RIO CERRO - Rua
Pedro Winter, c/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. RS 65.000,00

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

BARRA DO RIO MOLHA -

sobrado cj 3 suítes e demais

dep. R$ 130.000,00

APARTAMENTO

CENTRAL

REFORMADO

apto 23 - Ed. Caetano

Chiodini, Rua

Valdemiro Mazurechen
- cj suíte + 2 quartos

e demais

dependências.
Valor: R$ 85.000,00

r----:-------.,
I LOCAÇA0 RESIDENCIAL I• Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) -

IRua Adofto Saeani, 36, apto c/ suíte

I master + 2 qtos e demais dep., 2 vagas de

Igaragem. A partir de R$ 1.100,00
• Ed. Vila Nova - Rua Guilherme

[wackerhagern, c/ 03 qtos e demais dep.,

leoz mobiliada. R$ 400,00
• Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, c/

I suite + 2qtos, dep. empregada. R$ 750,00

I. Ed. Petúnia - Rua José Emmendoerfer, c/
2 qtos e demais dep. R$ 360,00
I. Casa alvenaria - Rua Wilmar Spieker -

I Próx. ao Rodeio - c/ 2 qtos. R$ 250,00

I• Ed, Isabela - Rua Procópio Gomes de

Olivéira, c/ suite + 2 qtos e demais dep. R$
1450;00
I. Ed. Petúnia (Jaraguá Esquerdo) - Rua
José Emmendoerfer, 1533 - apto c/ 01 qto

I e demaiis dep. c/ cozinha mobiliada, R$I
1300,00 I ..

I• Ed. tower Center (Centro) - apto c/ 011suite + 1 qto e demais dep. R$ 480,00
I. Ed. Amarylis - Rua Angelo Torinelli, 78 -I
I apto c/ 1 suíte + 2 qtos e demais dep. R$I •

1380,00 -

I• Ed. Emili - Rua Epitáeio Pessoa, 421

I (próx. Shopping Breithaupt) - apto c/ 2 qtos I
I e demai dep, R$ 380,00 I
I, LOCAÇÃO COMERCIAL I
I.

' Loja - c/400m2. Rua Pref. Waldemar I
I
Grubba, 5070, (próx. Portal) R$ 1.000,00

I• Terreno na Walter Marquardt c/450m2,
I para garagem ou loja de carros. R$ 600,00 I
I'. Terreno na Rua Feliciano Bortolini (fundos IBrelthaupt Barra), c/450m2. R$ 300,00
I. Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo I
Ide futebol), R$ 220,00 I
I• Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 -Isalas, c/40m2, 12 andar - R$ 400,00 •

I. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 -I
I salas, c/40m2,

22 andar - R$ 350,00 I• Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer,
11549 - 1 saia térrea - 36m2 - R$ 200,00 I
I. Ed, Tower Center - salas de 101m2 a I

..

1138m2, c/ garagem. R$ 400,00 a R$I600,00
I. Centro Comercial - R. Mal. Deodoro, I
11594 - salas diversas, c/32m2 cada. R$I280,00/250,00
I. Sala comi., na Rua Epitácio Pessoa, 570, I
Ide 30 a 48m2. R$ 300,00 a R$ 470,00 I
I VENDAS RESIDENCIAIS I
I. ED. Argus - c/ suíte + 2 qtos, e demais I
I dep.

- semi-mobiliado - bom acabamento. Rua I
•

Jorge Lacerda, 270 .. R$ 100.000,00
I. Centro - Casa c/164m2. Terreno c/ I
1900m2 - R. Mal. Deodoro - R$ 211.000,00 I
I
(próp. p/ comerciai). Aceito parte pgto, 11apto central, 3 qtos

I. Casa em alv. - Champagnat - R. Celestino I
I Depine, 394

- c/200m2 de área eonst. c/ Isuíte + 2 qtos e demais dep. - R$
1130.000,00 I
I. Apto, 1 quarto, sala, eoz., área de I
Iserviço. 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$I200.000,00
1. Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep. -I
ITrês Rios do Sul. R$ 35.000,00 I
• Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep.,

I piscina, salão de festas, terreno c/ 800m2• I
I �ua Adilio Esbardelathi, 97. R$175.000,00 I
I• Casa c/ suíte + 3 qtos e demais dep., I

•

terreno c/680m2• Rua Max Wilhelm, 901.
IR$ 170.000,00 I
I VENDAS TERRENOS

I
I. Terreno - R. Marajó - liha da Figueira - c/ I •

1450m2 - R$ 35.000,00 I
..

I• Terreno em Guaramirim, ioeal nobre para Iresidência. R$ 22.000,00
I. Terreno c/786m2 no Cond. Azaléia - R$I
158.000,00 I
I• Terreno - Rua Wille Bartel - Baependi, c/

I420m2 - R$ 40.000,00
I. Terreno em Ubatuba - Praia Grande, c/ I •

0�m� R$ .!!:_OOO,OO .J

LITORAL EM PiÇARRAS
Aptos c/ suíte + 2 qtos,
sala estar/jantar, bwc soei

ai, cozínha/chur., sacada,
área de serviço, c/ 2 vagas
de gar. Prédio c/quadra poli
esportiva, salões de festa"

Rua Nereu Ramos.

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

(próx. Justiça Federal) -

Rua Adolfo Sacani, .36,
apto c/ suíte master + 2

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

garagem.
Aluguel R$ 1.100,00

Venda: apto no 12 andar

R$ 233.000,00
apto no 22 andar

R$ 245.000,00
apto no 52 andar

R$ 260.000,00

Sala Comercial -

Ed. Centro Médico

Odontológico. Área
aproximadamente 40m2,
c/ 1 vaga de garagem.

R$ 45.000,00

OFERTA DA SEMANA
APARTAMENTO (Amizade) •

c/ 3 qtos e demais dep. Rua
Arthur Guinter,225.

R$ 45.000,00

• •
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Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.imr:nenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br CRECI W 550-1

({{:i
AssociaçãodasImobiliárias

deJaraguádoSul

I M o 8 I 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== 5475 CASA - CHICO DE PAULA - RUA-454 JOSÉ POMIANOWSKI
; 246. CASA DE ALVENARIA COM 148,00 M2 TERRENO COM 445,00 M2.
02 QUARTOS; 01 SUITE; SALA DE ESTAR; CNA ;COZINHA;
CHURRASQUEIRA; GARAGEM; 018WC; 01BW; LAVANDERIA.
Área do terreno 445.00 m2 Área Benfeitorias 148.00 m2 Preço venda:
110,000.00

==VENDA== 5466 CAS� - jARAGUA 99 - RUA 737 - JOÃO MAASS, 191. CASA EM
ALVENARIA 02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO, 01 GARAGEM,
DESPENSA TODA MURADA COM PORTÃO ALUMíNIO EM TERRENO DE 460,00M2.
ACEITA ENTRADA DE 33.000,00 + FINANCIAMENTO PELA CEF
Área do terreno 460.00 m2 Área Benfeitorias 100.00 m2 Preço venda: 53,000.00

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

QUARTo"S, SALA, COZINHA, BANHEIRO E GARAGEMTERRENO COM 300,00M2
(12X25)

.

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

==VENDA== 5496 CASA - JARAGUA 99 - R. ELISA VOLKMANN MASS, 43. CASA DE
ALVENARIA COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, CHURRASQUEIRA E
GARAGEM + EDíCULA COM 01 QUARTO E DISPENSA.TERRENO COM340,40M2
(17,00 X 20,00)
Área do terreno 340.40 m2 Área Benfeitorias 100.00 m2 Preço venda: 53,000.00

==VENDA== 5418 CASA
BARRA DO RIO CERRO II

RUA 1009 - PROXIMO DA CHOCO
LEITE

ÓTIMA CASA DE ALVENARIA.COM
160,00M2, TODA MURADA, 01
SUíTE + 01 QUARTO, SALA, .

COPA, COZINHA,
LAVANDERIA,BWC, GARAGEM

PARA 02 CARROS

.
Área do terreno 770.50 m2 Área
Benfeitorias 160.00 m2 Preço

venda: 55,000.00

==VENDA== 5498 CASA - CHICO DE PAULA - RUA ERICO NEGHERBOM.
CASA DE ALVENARIA COM 93,60 M2. 01 SUITE ;02 QUARTO;OlBWC;COPA
COZINHA;SALA TV.
Área do terreno 420.00 m2 Área Benfeitorias 93.60 m2 Preço venda:

55,000.00

==VENDA== 5488 CASA
SAO LUIS

RUA ARDUINO PRADI,
968

.......... IMPERDívEL CASA

ALVENARIA 60,00M2
2QUARTOS, SALA,
COZINHA, BANHEIRO

COM ESTRUTURA PARA
SEGUNDO PISO, EM.

TERRENO DE

323M2 .

Área do terreno 323.00
m2 Área Benfeitorias

60.00 m2 Preço venda:
R$ 37,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



AGENC
da Reinoldo Rcu: completa
Inau.gurada no. dia 26

de outubro de 1993, a

Agência de Correio Fran

queada Reinaldo Rau

completa este mês 10 anos

de atividades.
A agência foi fundada

pelo casal Rúbia e Wilson
Antônio Rebelo, primeiros
proprietários da empresa}
que permaneceram na ge
rência até ano passado,
quando Nêmora G láucia
Colares assumiu o negó
cio, no dia 11 de julho de
2002. A empresária é ge
rente e também atua no

setor de vendas. já seu

sócio, Tomoya H otta, é

responsável pela parte
administrativa.
Localizada na Rua

Reinaldo Rau, 263 e com

uma área de 150 metros

quadrados, a AC F Rei
naldo Rau presta inúmeros

serviços, entre eles, en

comendas, sedex lO, sedex
hoje, telegrama, carta

simples e reqistrada, além
de impresso normal e es

pecial, entre outros.
A agência .funclona de

segunda a sexta-fel ra, das

homenagem:
r------

--- - --- - .. --_ .- .. -----

---�-----:---l:
Dr. Marco Antônio

I WunderliChlESPECIALISTA

IIMPLANTES DENTÁRIOS I

! jARAGuÁ DO SUL G U A R A M I R I M II 371-9309 371-9309 Il.w .. __ .... ""' .....,.,.. "',.. �,,""',�"' .•. y"",",.� ." �_.·.·.,·.,,·_·.·.,,·.·,".· .• ,· •. ·.·_'"'v.�·.�. ,.,-,�·.�.-.' ....N','.Y"y".j

.. ;""_;,,,> ..

'i

veículos diversos

Nestes 10 anos

de atuação,
Gláucia e toda

equipe da
ACF Reinoldo

Rau agradecem
aos clientes por
utilizar os

.

serVlços

da agência.

8 às 17 horas, e conta com uma equipe
de nove funcionários. G láucia expl ica
que quando são admitidos funcionários e

um novo serviço é implantado na agên
cia, eles passam por treinamentos.

E para aprimorar ainda mais os ser

viços prestados, o sistema de infor
mática da agência está sendo mo

dificado, com a instalação de programas
atualizados e sofisticados, que deve
entrar em funcionamento no início de
novembro. \\0 objetivo é manter a qua
I idade no atendimento", afi rrna G láucia.

•••••••••••••••••••••••••••••••••• y •••••••

nlPPOn [�
Bijouterias ��

. Membro titular da Sociedade Brasileira ,.

de Ortopedia e Iraumatoloçia
.

I Consultor!»: '

: ;((:: ��·71��:�:;;rt1{1��1.echcl'. ': i

ESCRITÓRIO CONTABIL
BUCHMA 1 SIC LTDA.

-

Dr. Pedro Cfi0i!
Nishimori I

Frango
e Fritas

371�3924
Mal. Deodoro da Fonseca
nº 141- do Sul
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o QUE VOCÊ PROCURA PARA
CONSTRUIR OU REFORMAR...

370-0800
Av. Wa/demal' GI'ubba, 1555
Vila la/au - Jal'aguIÍ do Sul

'Materiais lIara Construção
,

ForragelJS e ferramentas
• Material Elétrico

375·1183
Construindo o seu Sonho!

Rua: Jaraguá, 50 - Centro
Corupá - SC

'III'

.•.ESTA AQUI!.!!
Consulte nossos anunciantes

Fone: 376-0897
/9975-0131

Rua PastorSchnetder, 83!í!
Borro do RIo Cerro

lllOARIE
MAl DE CONSTRUÇÃO

1··SANTi·····CRUZ·!
IMaterial de Construção!
I
I
I,

370-3232
370-2315

/�".�.�"r�,;;;"",
'

ii . ',: '-'_' .

\, - i
i

1275-37271
I i

i R: Alberto Santos Drummondt, I
i .. 1I2 .. :t,.?:t, .. �... \l111I ...�l!l.1I.Il::)glllÍ .. cI().$IlI ....

1

..

I .

I J"ão Jonu.ario Ayroso, n? 341 Q•.,J.......,""....·k.2100·
. ( l'''' Nf11:>J. (.m(� da D,Il.!lidtoólU

\��.��9.��m.�_��:l��.!!�.:... �:�.��n.�.�.���.�/ ' Jamguo d# Suf·�dJ) Utarina' rj�11t':. (47) 21�·a04a

AV. PREFEITO WALDEMAR

GRUBBA, 4386 • CENTENARIO
JARAGUA DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 25 de outubro de 2003 CLASSI

A tHOEtLtÁRtA CAHPEÃ
CASA de ALVENARIA CI 54,00 m2, contendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc + CASA de

MADEIRA CI 24,00 m2. TERRENO CI 360,00 m2. Localizada no Loteamento Casa

Nova II, Próximo ao Salão 25 de julho, Bairro Garibaldl. R$ 16.000,00 (ACEITA-SE
AUTOMÓVEL).

APARTAMENTO CI 75,00 m2, contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
bwc, garagem. Localizado no Edifício Residencial e Comercial Sônia Magali, Bairro Vila

Lenzi. R$ 62.000,00.

CASA de ALVENARIA CI 91,00 m2, contendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc, TERRENO CI
374,00 m2. Localizada no Loteamento Garcia, Bairro Estrada Nova. R$ 20.000,00 (ACEITA
SE AUTOMÓVEL).

CASA de ALVENARIA CI 160,00 m2, contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozlnha,bwc,
garagem para 02 veículos. Terreno cl 450,00 m2. Localizada na Rua Paulo Klitzke, lote

02, próximo ao Samae, Bairro Vila Lenzi. R$ 72.t>00,00.

CASA de ALVENARIA CI 30,00 m2, contendo 01 quarto, sala, cozinha, bwc. Terreno cl
300,00 m2. Localizada na Rua 765, Loteamento Corupá, Bairro Chico de Paula. R$ 22.000,00. _,

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

Jaraguá do Sul SIC

Ref. 0013 Casa
terreno 470,00 m2 casa

176,00 m2 Centro
R$ 130.000,00

Ref. 0005 Nereu Ramos - Terreno 857,00m2 casa 200,00m2
R$ 120.000,00

Ref. 0009 BR-280 - Terreno 282m2 Guaramirim

R$ 220.000,00

Ref. 0011 Barra - Terreno 850,00m2 casa 130,OOm2
R$ 105.000,00

Ref. 0018, Estrada Rio Molha - Sítio 698.435,00m2
R$ 400.000,00

Ref. 0026 Guaramirim - Sítio 162.500,00m2
2 casas em alvenaria, excelente localização
R$ 500,000,00 Aceita contra proposta e troca por apto.

Ref. 0003 Três Rios do Norte - Casa 150,00m2 com 4 dorm.

R$ 25.000,00

Ref. 0032 Barra - Terreno 320,00m2 casa 63,00m2
R$ 50.000,00

CORREIO DO POVO 3

COO 011- CHÁCARA -Med!o 120,000,00m2-200
X 600 - Águo corrente em abundância, varias nascentes,
palmitos e palmeiras plantadas, área plana de fácil acesso
- Valor RS 35.000,00.

'

•••••"."'.11•• COO 012 - CHÁCARA - Medindo 1.000,000,OOm2-
sem benfeitorias, com mota nativa - o 10 Km do Centro
- ValorRS 140.000,00.

Email: julio_trindade@brturbo.com.brCODOI4 _ CHÁCARA -Medindo IB4.000,00m2-sem
benfeitorias, próximo o prefeitura de Jaraguá - Valor
RS 80.000,00.

ÚLIO CÉSAR TRINDADE

COO o 1O - PICARRAS - Residênáa em alvenaria
com três quarlos, selo, cozinha, lavanderia, banheiro, edícula
com dois quarlos e banheiros, três vagas de garagem- A 50
metros da praia - Valor RS 105.000,00.

COD017 - VILA NOVA -Coberhmmedinda 276,00m2
- 2 suítes, quorio, sala em 3 ambíentes, {pode se lazer mais um
quarlo, dois banheiros, cozinha, área de festas privativa, sacoda,
dependênOO deempregada, dais vagas degaragem, área«m céu
aberto - F"�o mr até 36X sem entrrKla.

COO 024 - BARRA - Sobrado Residencial- um
suíte, dois quartos, duas salas, cozinha, lavanderia, dois
banheiros, área de festas, dispensa, escritório, àquecimento
a ás - Valor RS 100.000,00.

COO 013 - VILA NOVA - Residência mista, três
quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem,
terreno todo murado - Valor RS 55.000,00.

COO 018 - ILHA DA FIGUEIRA - Residên(ia em

alvenaria, com três quarlos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - Valor RS 35.000,00.

COO 037 - CENTRO - APARTAMENTO - 1 suíte,
dois quartos, sala em 2 ambientes, cozinha, lavanderia,
dois banheiros ara em - Valor RS 95.000,00.

COO 015 - CENTRO - Aparlamento com três quo rios,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro- ValorRS55.000,00.

COO 019 - CHÁCARA - Barra do Rio Molha -

Medindo 3.500,OOm2 - escriturada, residência com cinco

quartos, sala, cozinha lavanderia, banheiro - 2 lagoas
com peixes diversos - asfalto até a entrada - a 3 KM da
Prefeitura - Valor RS 120.000,00.

COO 038 - JARAGUÁ ESQUERDO -LANCHONETE
- PREDIO EPONTO - Restaurante, lanchonete e loja de
conveniências - Clientela já formada -estoque completo
excelente localizacão - Valor a combinar.

;.�*:�:. ,�, �

Terreno com 1.218,00m2
_..-....,. Rua Expedicionario Antonio

Carlos Ferreira

R$ 265.000,00

Compra, Vende e Aluga... Encontre aqui seu imóvel!

COO 016 - VILA LENII- Sobrado Residenáal- dois
quo rios, solo, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem,
piscina - Próximo 00 Supermercado lenzi - Valor RS
80.000,00.

COO 020 - VILA NOVA - Excelente Terrenomedindo
15X30 450,00m2 - Valor RS 60.000,00

COO021- VILA NOVA - Terreno de esquinomedindo
15X60 - Valor RS 55.0l'9,00

COO 022 - BAEPENOI-Excelente terreno, com 16,OOm
de frente para ruo sem saido - Próximo ao Clube Boependi
- ValorRS 55.000,00.

COO .023 - JARAGUÁ ESQUERDO - Terreno com

500,00m2 aproximadamente - Próximo ao Quartel -

ValorRS25.000,00 •

COD025- VILA NOVA -Resldênáa nova-um su�e,
dois quartos, sala, copo, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Valor RS 130.000,00.

COO 026 - VILA LENII- Terrenomedindo 470,OOm2,
com asfalto no frente - Valor RS 17.000,00.

COO 027 - VILA NOVA - Aparlamento - um suíte,
dois quartos, solo, cozinha, lavanderia, banheiro, dois
vogas de garagem - Valor RS 130.000,00.

COO 028 - CENTRO - Apartamento - um suíte, dois
quartos, solo, copo, cozinho, lavanderia, banheiro,
garagem - Valor RS 150.000,00.

COO 029 - VILA RAU - Aparlamento - dois quarlos,
sola, cozinho, lavanderia, banheiro, garagem - Valor
RS 64.000,00 - Financiamento direto com a

construtora. Edifício Bruna Mariana

COO 030 - VILA RAU - Apartamento - um quo rio,
sala, cozinho, lavanderia, bonheíro, garagem - Pode
se fazer mais um quorto - Valor RS 49.000,00
Finanáamento direto com a construtora. Edifício Bruno
Mariana

COO 031 - VILA NOVA - Residência em altopadrão
- 4 suítes sendo uma máster, sala em 2 ambientes,
copa, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, dispensa,
área de festas, dois vagas de garagem - Valor RS
380.000,00.

COO 032 - CHÁCARAS - Manso -diversas áreas com
diversos tamanhos, Valores apartir de RS 30.000,00.

COO 033 - VILA NOVA - Residência em alvenaria
- uma suíte, dois quartos, solo, cozinha, lavanderia,
banheiro, dois vogas de garagem - Valor RS
130.000,00 (inacabada).

COO 034 - VILA RAU - Residência nova em

alvenaria - uma suite, dois quartos, solo, cozinho,
banheiro, garagem - Próximo li faculdade - Valor RS
95.000,00.

COO 035 - JARAGUÁ ESQUERDO - Residência
medindo 360,00m2, uma suíte, dois quo rios, sala, copo,
cozinha, dispensa, lavanderia, banheiro social, duas
vagas de garagem, área de festas coberta e aberla com

piscina, churrasqueira e banheiro - teto em gesso, mosso
corrida nas paredes, piso porcelanato, portõo eletrânico,
aquecimento, estrutura poro dois pisos,

COO 036 - TRES RIOS - CHACARA . Área de aprox.
320.000,00m2, 310goas, golpõo oberlo 900,00m2, resíd,
alv. 440,00m2 inacobodo, quiosque no beira da lagoa,
nascentes dentro da propriedade com águas abundantes,
diversas árvores frutíferas, 70% de área aproveitável,
20,000 pés de bananas, estacionamento poro dezenas de
veículos, local ideal para turismo ecológico, distante 10
km do centro de Jaraguá doSul- ValorRS 400.000,00.

Rua: Reinoldo Rau, nO 60 sala 06 t,aleria do Edificio Mar �t Place.

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

\

.

www.lepetit;com.brC1
.

Mude seu conceito de viver
'Dr!

rjarc!en� }Towers

Lazer: Prédio:

Sala de jogos, Sala de ginástica. Sauna cf 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.

Apartamehtos

LE PETIT
..Ao. __

para voce que e

Fácil acesso V"

Excelente localização y'

Privacidade y/

Totalmente funcional v'

Design moderno y'

Esquadrias de alumínio v'

5 opções de planta v

Uso do FGTS V'

Plantão no Local

C;r-�ECI1527· j

Localização do Prédio: Rua Leopq_ldo lvIalulkc,
Perto do. Clube Beira Rio. .

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 enrrada

saldo diret-o c/ tl COIL... tru tora

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

R lvlarechal Deodoro da Fonseca, 972
ROy/ll Bnrg Ceuiet - Jaragl/(í do S1Il- SC

CONSTRU.
"Inovando Conceitos de Viela"

qualidadeV
segurançaV'

satisfaçãoV
acabamentoV

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



REF 1119 - AMIZADE - R: ARTUR GUNTHER,
225 COND. BAIRRO AMIZADE - APTO COM 2

.

DORM, BANH, SALA, COZINHA, ÁREA SERViÇO. RS
38.000,00

REF 2405 - BARRA RIO CERRO - R: MARCOS
VALDIR GIROLLA, 450 - CASA ALV 140 M2, 1 SUíTE,
1 DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO 1600 M2.
RS 140.000,00

REF 2346 - CZERNIEWICZ -R: MAX EUGENIO
ROBERTO ZlEMANN, 91 - CASA ALV 115,50 MZ, 4
DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO 473 MZ. RS
90.000,00

REF 2170 - VILA LENZI - R: JAIME GADOTTl,
774 - SOBRADO ALV,4 DORM, 2 BANH, GARAGEM.
TERRENO 450 MZ. RS 110.000,00

REF 2431 - AMIZADE-R: HEROLD HESSE, 45 - CASA

ALV, 148 MZ, 1 SUíTE, 3 DORM, 2 BWC, GARAGEM 2
CARROS. TERRENO 450 M2. RS 75.000,00

REF 3111 - SÃO LUIS - R: EDSON CARLOS GERENT
- TERRENO 323 MZ. RS 18.000,00

REF 2428 - NOVA BRASIL/A - R: JOSE
REF 3259 _ SÃO LUIS - R: FRANCISCO

REF 3152 - JGUÁ 99 - R: BERTHA WEEGE - EMMENDOERFER - TERRENO 1.800 MZ COM CASAAlV
HRUSCHKA _ TERRENO 536 MZ. RS 35.000,00TERRENO 20.000 MZ. RS 106.000,00 100 MZ E UM GALPÃO COM 70 MZ. RS 160.000,00

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

REF 2434 - ILHA FIGUEIRA - R: ANGELO TANCON, 191 .

SOBRADO ALV 300 M2, PISO INFERIOR: GARAGEM 2 CARROS, REF 2411 - JGUÁ ESQUERDO - R: BAHIA, 103-
SALA JOGOS LAVAND, ÁREA FESTA COM PISCINA, COZINHA. PISO COM DUAS CASAS EM ALV, SENDO UMA COM 130 M2, E
SUPERIOR: I sUÍTE COM HIDRO, 2 DORM, COZINHA COMMÓVEIS, OUTRA COM 56 M2. TERRENO 800MZ. RS85.000,00
SACADA. RS 200.000,00. ACEITA·SE CASA OU APTO

REF 2393 - TlFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH, REF 3263 - CENTENÁRIO - R: LTO. JARDIM REF 3243 - BARRA RIO MOLHA· R:
1482 -CASAALV139 M2, 1 SUíTE,2 DORM, BANH SOClA� FRANCISCO _ VARIOS LOTES RS 26.000,00 CADA UM OU LATERAL WALTER MARQUARDT _ TERRENO 360
GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00 ACEITA PARCELAMENTO DIRETO COM IMOBILIÁRIA. M2. RS 22.000,00

REF 2422 -ILHA DA FIGUEIRA - R: 911· BERTOLDO
DREWS ·LTO .. DIVINÓPOllS -LOTE 77 - 2 CASAS DE ALV.
SENDO UMA C/ 70 M2, 2 DORM, BANH, COZ, LAVAND E
GARAGEM, OUTRA 70 M2, 2 DORM, BANH, COZ.LAVAND,
GARAGEM. TERRENO 395,10 M2. R$ 56.000,00

.

REF2438 - SÃoLUIS -R: JOÃO FRANZNER,400
- SOBRADO ALV 504 M2, PISO INFERIOR: ÁREA
COMERCIAl2341#,4 BWC PISOSUPERIOR: 270 1#,
1 sUÍTE COM HIDROMASSAGEM,3 DORM, SACADA,
SALÃo FESTACOMCHURRASQ, GARAGEM2 CARROS,
INSTAlAÇÃOAGÁS PRONTA EDEMAISDEPENDENaAS
- TERRENO 465 MZ. RS 210.000,00. ACEITA
IMOVElS MENOR VALOR.

REF 1115 - CENTRO - R: PRESo EPITACIO PESSOA,
III . ED JARAGUÁ . APTO COM 123 M2, I SUíTE, 2
DORM, LAV,.DEP. EMPREGADA E DEMAIS DEPENDENCIAS.
RS 11 0.000,00. FICAM MÓVEIS EMBUTIDOS, COZINHA,
LAVANDERIA E DORMITÓRIOS

REF 2436 - BAEPENDI- R: NEY FRANCO - CASA
ALV 90 MZ, 3 DORMII BANH, GiAGEM. TERRENO
513,77 MZ. RS 55.000,00

REF 3210- JGUÁ ESQUERDO - R: JOÃO CARLOS
STEIN - TERRENO 457,42 M2. RS 35.000,00

REF 3255 - ILHA FIGUEIRA - R: 725 -

TERRENO 867 M2. RS 47.000,00

REF2430 - JGUÁ ESQUERDO- R: OllVIA

CHIODINI PRADI, 34 - CASAALV, 228,50 M2,
3 DORM, 2 BWC, ESCRITÓRIO, GARAGEM 2

CARROS, ÁREA FESTA C/ FOGÃO A LENHA E

DEMAIS DEPENDENCIAS. TERRENO 465 M2.

REF3242 - JGUÁ ESQUERDO - R: 254 - ANGELO RS 87.000,00
SPÉZIA - TERRENO COM 8.210,60 W. RS
110.000,00

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

REF3007 - VILA RAU-LTO ESIO �NKE- TERRENO SEM NOME-LOTE 13 - CASAAlV, 1 00 M2, 3 DORM,
BANH, GARGEM. TERRENO 378 M2. RS 55.000 00

=:·��:�;wmw.ry;:-<:"1{<���",;:��>",smg·_}'<;\':y>_'x.';,�
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LOTES FINANCIADOS

Constnre-nos e reserve seu lote!

s

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

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

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

275-0606

Ed. Aléssio
Berri �

Centro - 1 suíte
+ 2 dorm.

(206m2).
lo R$ 75.000,00
+ pare. pelo Cub

Ref. 101 -
. VILA LENZI - casa Alvenaria,

155m2, com 3 quartos, piscina.
R$ 120.000,00

Ref. 103 - TIFA MARTINS - casa

alvenaria, 3 pavimentos, 212m2•
R$ 80.000,00

Ref. 102 - CORUPÁ - casa Madeira,
120m2, com 4 quartos.

R$ 28.000,00

Ref. 119 - PIÇARRAS - 250mts da praia,
casa cf 130m2, terreno esq. cf 315m2, cf

1 suíte +2qtos. R$ 90.000,00

Ref. 124 - BARRA - casa alvenaria,
96m2, com 3 quartos e demais dep ..

R$ 45.000,00

ELETROM VEIS
,

De20a25

I

cf{_oupeiros, Camas, estofados, cJ>uffs, Mesas
e vários outros produtos apreço.de custo!

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

dependências de serviço
Salas de estar e jantar
Todos ambientes com

iluminação natural

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 acabamento
#)

Super Localização:
Rua Cabo Harry Hadlich
lateral da Reinoldo Rau

Sem juros de bancos

Construção, pelo Sistema
da Condomínio Fechado
a Preço de Custo

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

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

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

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

Ref. 5368 - Barra Velha - Sobrado
misto cl 150,00m2 - 03 dorm -

02 bwc - R$45.000,00

Bairro Rio do Peixe - Parque
Aquático \ cf área
281.415,65m2 Áres
verdes c] trilhas para
caminhada - piscina - tobo
águá - 12 quiosques cl
churrasqueira - lagoas cl
peixes playground
lanchonete - banheiros -

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

Ref. 5373 - Agua Verde - Sobrado cl
207m2 - 1 suíte + 2 dorme, 2 bwc,
terreno cl aprox. 628,66m2 -

R$178.000,00

Ref. 5362 - Vila Rau - Casa alv. cl
81,93m2 -�2 dorm - bwc - Terreno
c] 372,41rm2 (14 x 26,60) -

R$53.000,00

Ref 4349 -

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

bwc - d ep.
empregada cl
bwc - piscina
Negociável

Ref. 5365 - Rio da Luz - Casa alv. cl
96,83m2 - suite + 2 dorm., bwc social,
terreno cl 400m2 � R$ 68.000,00
(aceito imóvel de menor valor)

Ret. 5134 - Vila Rau - Lot. Renascença -

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

02' dorm - bwc - copa/cozinha cl armários
- Terreno c/ 364,70m2. Negociável

Ref 7021- Jaraguá
Esquerdo - Imóvel

Comercial e

Industrial - Galpões.
cl 1.700,00m2 + 01

Casa Alv. cl
200,00m2 - Terreno

cl área aprox. de
8.272,00m2 -

R$1.200.000,OO

Ref 5371- Ana Paula - Casa Alv. cl
112,00m2 - 02 dorm - 02 bwc -

cozinha c] móveis - Terreno cl
350;00m2 - R$48.000,OO

Ref. 5358 - Amizade - Tifa
Schubert - Casa alv. cl 65,00m2 -

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

Ref 4318 - Vila Nova - Ed. Porto Bello .

cl 230,06m2 - 01 suíte + 03 dorm -

lavabo - bwc social - cozinha cl
móveis embutidos - R$145.000,OO

5180 - JARAGUÁ ESOUERDO
Sobrado cl 3'46,00m2 - 'suíte
rnaster + 04 dorm - 02 bwc -

Terreno cl 826,00m2 - Negociável

Ref. 4353-
Centro- Ed.
Res. Arion

Apto cl
156,35m2 -

suíte cl hidro,
sacada + 02
dorm- bwc -

sala estar/
jantar cl
sacada,
churrasqueira
-R$115.000,OO

-

LOCAÇA0
Ref B-174 - Casa Alvenaria - Vila Baependi - cl 02 suítes +

.

03 dorm - 04 bwc - Valor negociável -(ótimo para
e escritório)

Ref B-176 - Casa Alvenaria Comercial - Centro - cl 200,OOm2
- Valor negociável -(ótimo para clínica e escritório)

Ref B-177 - Casa Alvenaria/ Antiga - Amizade - 03 dorm -

01 bwc - R$3S0,OO

Ref A�14S - Apto - Czerniewicz - Ed. Jayce Adriano - 01

suíte + 01 dorm - 02 bwc - R$400,OO

Ref A-139 - Apto - Centro - Ed. Maguilú - 01 dorm - 01
- garagem - R$23'O,OO

Ref C-27 - 01 Sala Comercial cl 80,OOm2 - Vila Lalau -

R$270,OO
I

Ref C-33 - Sala Comercial cl +1- 300,OOm2 - Centro -

R$I.600,OO por mês

Ref 0-4 - Galpão Comercial cl 150,OOm2 - 01 bwc -

Lalau - R$1.200,OO por mês

* Consulte-nos! mais imóveis para

Ref. 5345 - Vila Baependi - Casa alv.

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

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

Ref. 2548 - João Pessoa - Terreno

cl 11.757,30m2 (frente 150,70ml
fundos 168,50m/lado direito

90,00m/lado esquerdo 87,00m) -

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

partes menores

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

- suíte + 02 dorm - 02 bwc -

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

R$127.000,00
.

Ref 5343 - Czerniewicz - Casa alv. cl
135m2 - 1 suite+ 2 dorm., bwc

social, terreno cl 443,25m2 -

R$89.000,OO

•
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Realizando seu sonho imobiliário

/

COD 902 - CZERNIEWISCZ - PROX. AO fAMA -

RESIDENC/A medindo 280,00 m2 - 4 quartos, 2 banheiros, 2
salas, copa, cozinha, lavanderia, deposito, área de festas - terreno

medindo 500,00 m2 - Valor RS 15.000,00

COD 5230 - SÃO LUIZ - RESIDENCIA em alvenaria, 3
quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, área de lestas - Valor
RS 68.000,00

FONE/FAX (047) 275-2990
E-mail: dejaimoveis@netuno_com_br

001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - se
:�:\1m;i!mm�;f\;;:::�o:;;.:�'jziijl];lt%11&lilliiiiEB;;:2": �.

W>:,""ifu]'E;%r'�11\��; ",y;�>�r'�WllWk:'
�A� -'-;m

COD 021 - VILA LENZI - RESIDENCIA em alvenaria medindo
100m2 - 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, lavanderia e garagem
Valor RS 60.000,00

COD 420 - FIGUEIRA - RESIDENCIA medindo 208,00m2, 4

quartos, sola, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 3 garagens - Valor
RS 95.000,00

COD 502 - FIGUEIRA - RESIDENCIA em madeira, 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, bnnheíro, garagem - Valor RS 30.000,00

:±JiUrlmmnI
COD 5203 - ESTRADA NOVA - 2 APARTAMENTOS + 1
RESIDENCIA EM ALVENARIA - Residência medindo 105,00m2 3

quartos, sola, copo, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, área de festas
- 2 apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia - Valor RS
55.000,00

COD 5234 - SÃO LUIZ - RESIDENCIA em alvenaria, 1 suite, 2

quartos, 2 sala, copo, cozinha, lavanderia, banheiro, 3 vagas de garagem
área de lestas com banheiro, dispensa, dep. de empregada, escritório
Valor RS 110.000,00

COD 151 - VILA NOVA - RESIDENCIA em alvenaria medindo
191,00m2 - 1 suíte, 2 quartos, demais dependências, licam moveis
embutidos - Valor RS 130.000,00 negociável

COD 436 - ANA PAULA - RESIDENCIA em alvenaria 3 quartos,
3 salas, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem'" lalto terminar - Valor
RS 50.000,00

COD 503 - BARRA - CHACARA medindo 6.000,00m2 - Atras do
CILUMA - residência em alvenaria, 3 quartos, sala, copa cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - Valor RS 140.000,00

•

COO 5210.,.. CHAMPAGNAT - RESIDENC/A

em alvenaria medindo 187,OOm2 - 1 suite com

doset, 2 quartos, solo em dois ambientes,
escritório, dispenso, cozinho, lavanderia, 2

banheiros, 2 vogas de garagem, éren de festas
com churrasqueira -"Valor R$150.000,OO

COD 901- VILA NOVA - RESIDENC/A estilo colonial medindo
120,00 m2 - 2 quartos, 2 solos, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
varandas e garagem terreno medindo 1.000,00 m2 excelente vista

panorômica - Valor RS 100.000,00

COO 5228 - VILA LENZI- RESIOENCIA
medindo 200,OOm2 -,4 quartos, 2 solo, 2

banheiros, cozinho mobiliado, lavanderia,
dispenso, óreo de festas com banheiro, solo
de jogos -terreno medindo 3.767,OOm2-
ValorR$ 95.000,00

, Departamento Jurídico Deja Imóveis
Dr2• Maisa R. de Moraes Inella - OAB 15940 - Telefone: (47) 275-0037. "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,:Oiedifício cohtacom:7 áhdares=Salêo"
g!� Fi,�Sl€is,,�pisciQa;;:,�,uJ]1 diferencial dos
,��8r��:,Qd!.tp..�ptq� da FLl.turo:.�peQa�il ,ou2
apaname�Jos'\pqr a�2a�i�,� .. ár�as internas {,'ii;: 'dos;�P%rt��eDto� ep9o�tr�m-�e �?nCluLçJaey,• �? ,�u�as ár��s �omuns e ,ext�rn� d?

'

é't"Jifício estão na fase final de acabamentos.
"_',-

,'o,
.

'JAlem'tClo ReSidenci?1 Jade, a FUTURO'
mlclôu duas novas obras: o ROYAL PALACE
CONDOMINIUM, que foi vendido 100% na

planta, demonstrando a confiança dos
clientes na empresa e oEDIFíCIO DIAMANTE
que ,�stá sendo comercializado. pela CHALÉ
IMOBILIÁRIA (371-1500)�

A fUTURO ea GHt\LÉ também já estão

cptpercializando no pré-lançamento, os
apartamentos de um quarto (suít� do
AMETISTA LOFT RESIDENCE, um
empreendimento no moderno conceito de loft
sem paredes internas fixas. Este edifíéio será
construído na Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
em grande localização estratégica da cidade.

Também está sendo desenvolvido um

Igllç9mento com apenas 2 apartamentos por
andar, de alto padrão, com aproximadamente .

;. ::.,': ,.,,: :. ,>' ,\
230 mz, tendo suíte, doi� dormitórios e

, dependênciasde empregada, na lateral da
rua Reinoldo Rau.

:

, A FUTURO possue atualmente
apartamentos de 1 dormitório (suíte); de 2
dormitórios; de suíte mais 1 dormitório; de
suíte mais 2 dormitórios; de suíte mais 3
dormitórios; de duas suítes mais 2
dormitórios; de 3 suítes mais 1 dormitório e de
4 suítes; em empreendimentos dístíntos,
prontos com escritura em Registro de
Imóveis, em construção (início, meio e final -

acabamentos) ou na planta nos pré
lançamentos.

A empresa é LíDER DE MERCADO EM
EDIFíCIOS COM 7 ANDARES e administra
as obras pelo Sistema' de Condomínio

Fechado a Preço de Custo.

CLASSI SÁBADO, 25 de outubro de 2003

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'REF 180 - São Luís -Iusn em alvenaria contendo 02
dorm, solo, coz., bwc, lavanderia. RS43.000,00

contendo 03 dorm., solo, copo, coz., bwc, garagem.
RS48.000,00

REF 193 - Juvenfus - Coso
contendo 01 suíte + 02 dorm,

solo, garagem pi 03 outmóveís,
205m2 área construído,

R$90.000,OO

REF 118 - ED DON ARCANJO - Vila loleu- Apto com

02 e 03 darmo Entrado + parcelamento

2170 - RtO C.ERRO - rua Augusto G,J.

Hanemann, casa em alv., cj 200m2 e terreno
cj 345m2• RS 55_000,00 troca por Imóvel em

Brusque ou Jaraguâ do Sul

9011- JARAGUA 84 - terreno com 30.000m2
e contrução de 140m2 RS 80_000,00

2172 - JOÃO PESSOA - Cond. Resid. Dona

REF 134 - Víla Lenzi - Coso contendo 03 dorm., solo,
cozinho, bwc. RS55.000,00

REF 188 - Ana Pau/a III-Sobrado conslendo 230m2.
Sendop 01 suite + 02 dorm. RS95.000,00

ED MORADA DO SOL - Vila Novo - Apto com 01 suite
+ 02 dorm. Socado com churrasqueira.RS95.000,00

CORREIO DO POVO 11

REF 17 - Czerniewcz - (aso contendo 01 suite + 02
dorm. RS55.000,00

REF 168 - Centro - Coso com 274m2. Conlendo 01
suile + 02 dorm. RS170.000,00

REF 187 - São Luis - lotes com RSl 0.000,00 emrodu
+ porcelomento.ou RS24.000,00 o visto. Próximo colégio
Coique

REF 110 -= Lot. Sat/er -Barra do Rio Cerro -

Lotes com entrado + parcelamento ou RS21.000,00 o

visto

\;=r'ê��'''''�'l:Tmíf�,&�1@T'��%%'''=''�' ._�,=�-�-

1031 - ESTRADA NOVA - Terreno Lo.rirtravera, c/469,35m'
1036 - ILHA DA FIGUEIRA - R: Sergipe, terreno C/21.33t,16m'
1040 - ESTRADA NOVA - Terreno na Rua l.eopoldo Blese, 406,OOm'
1045 - NEREU RAMOS - Lot. Zanguelini, área de 391,OOm'.
1046 - NEREU RAMOS - Lot. Zanguelini, área de 321,OOm'.
1048 - NOVA BRASIUA - Rua José Emmendoerler, lerreno c/484,50m'.
1049 - VILA LENZI - R. João Meurer, terreno cl 364m'.

l[C.ÁS��.�_
.

2000 - VILA RAU - casa de alv. C/117,OOm' e terreno c/2.407,OOm'. Próx. a Unerj, ótima locaãzaçâo. RS 145.000,00
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv c/ 202m' Terreno de 450m' RS 116,000,00
2031 - CZERNIEWICZ - ótima localização, c/ 155,OOm' RS 120.000,OG
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv., cl 176m', terreno c/ 450m' RS 45.000,00
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L. Sanlana, sobrado c/186m' e lerreno c/ 350m' RS 70,000,00
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin, c/100m' e terreno c/ 360,72m', aceito apto RS 25,000,00
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno cl 345m' e conlr. C/163,OOm'. RS 43.000,00
2084 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno cl 360m' e constr. C/202,00m'. RS 200.000,00
2087 - TIFA SCHUBER - R: Exp. Ewaldo Swartz, 1381, terreno C/560,00m' e casa C/240,00m'. RS 80.000,00
2092 - TIFA MARTINS - R: Paulo Leoni, terreno C/325,00m', casa c/45,37m' RS 30.000,00
2095 - NEREU RAMOS - R Angelo Floriani - Lot. Zanguelini, Terreno c/ 378,00m' e casa C/70,00m'. RS 35.000,00
2101- CENTRO - R. Guilherme Weege, ótima localizaçâo- imóvel resd., c/ comercial Sobrado c/7oom' e terrenoc/570m'. Vaklr a combinar.
2122 - TRÊS RIOS DO SUL - casa em atv. C/142,00m' e terr. c/l0.880,00m' RS 300.000,00

.

2124 - ÁGUA VERDE - Rua Frederique b. Henque, terreno c/ 367,50m' e construção c/ 175m'. RS 110.000,00
2127 - RIO MOLHA - Rua Leocádio Cardoso da Silva, casa c/ 92m' e terreno c/ 323,75m'. RS 48.000,00
2126 - VILA RAU - Rua Joaquim Nabuco, casa.c/92m' e terreno c/300m'. RS 43.000,00
2129 - VILA LALAU - casa de alv., c/142m' e terreno c/594m'. RS 88.000,00
2132 - JARAGUÁ ESQUERDO - Campo Sampiero I, casa c/127m' e edicula de 70m'. RS 115.000,00
2133 - GUARAMIRIM - casa de alvenaria c/130m' e terreno c/ 300m' RS 55.000,00
2142 - VIEIRAS - R. Guilherme Koeler, Cosntr. 140m' masi um aedicula de 80m' e terreno com 650m'. RS 80.000,00
2143 - ÁGUA VERDE - R. Teodoro Roeder, casa de madeira de 100m' e terreno com 400m'. RS 42.000,00
2145 - VIEIRAS - Rua Guilherme Koeler, casa de alvenaria com 240m' e terreno com 450m'. RS 70.000,00.

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

(vende ou troca por outro imóvel)
2149 - VILA RAU - R. João da Cruz e Souza, uma casa com 9Om' e outra com 70m'. Terreno c/ 360m' RS 32.000,00
2150 - JARAGUÁ ESQUERDO - R. João Carlos Stein, casa de alvenaria c/100m' e terreno c/ 488m' RS 45.000,00
2152 - VILA LALAU - R. Carlos Hegert, casa de alvenaria c/145m' e terreno c/456m'

.

RS103.000,00
2154 - GUARAMIRIM - R. Jaime Bordim, bairro Amizade, casa c/90m' e terreno c/435m'. RS 35.000,00
2160 - NEREU RAMOS - BR 260 KM 75, área comercial c/ vários imóveis. terreno c/20.000m' RS500.000,00
2163 - NEREU RAMOS - Rua Adolfo Menel - Construção de 64m' e terreno de 503m'. RS 38.000,00
2165 - ESTRADA NOVA - R. Felix Hichert. Construção de 80m' e terreno de 435m'. RS 25.000,00
2169 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Rodolfo Sanson, casa de madeira c/110m' e terreno c/444m'. RS 45.000,00

(vende ou troca por chácara)
RS 75.000,00
RS 37.000,00

2173 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Nereu 'asei, casa alvenaria c/160m' e terreno c/ 850m'
2175 - JARAGUÁ 99 - tot. Casa Nova, casa c/ 72m' e lerreno cl 360m'.

r:.A�AatAMJ;ijtQJ
3024 - JARDIM DAS MERCEDES - Apto Vila Nova
3030 - CaNO. AMIZADE - Rua Arthur Gunther, bairro Amizade
3045 - NOVA BRASiuA - Condominio Leutprecht
3048 - CENTRO - Cond. Phoenix.
3051 - CENTRO - Apartamento

g SALA:CQMERÇiAU .

4003 - SANTO ANTÔNIO - Padaria com equipamentos, construção de 185m' e terreno com 634,50m'.
4005 - Vende-se Panificadora completa, com carteira de clientes, ótima localização

�ítlol!l
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) RS 65.000,00
9014 - NEREU RAMOS - Chácara c/ área de 156.800m' RS 45.000,00

2002 - AMIZADE - Lot. Versalis II, casa
alv. cj 150m2 - terreno de 450m2• (em
const.). Aceita nego cj sala comI. no centro
da cidade. Valor a combinar

- 2127 - RIO MOLHA - Rua Leocádio Cardoso
da Silva, casa cf 92m2 e terreno cj
323,75m2. RS 48_000,00

<

>«<-----"'''''''''''''''''-'�._,.'=:�
RS 12.000,00 �
RS 100.000,00 IRS 16.000,00
RS 13.000,00
RS 11.000,00
RS 38.000,00
RS 20.000,00

RS 27.600,00+ financ.
RS 46.000,00
R$ 60.000,00
RSll0.000,00
RS100.000,00

RS 65.000,00

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

Engetec
Fone/Fax: (047)

370-0919/370-0819
E-mail:

engetec@engetecimoveis.com:br

SÁBADO, 25 de outubro de 2003

Terreno c/ 7.2 I 1,00 m' frente p/ o asfalto.

75.000,00

)( BARRA

Lot. Papp . Casa de 500,0001' c/ terreno de

1.495,00m'. R$ 360.000,00
Terreno na Rua Camila Andreatta. R$32.000,00
Casa mista na Rua Ana Karsten, 184. R$ 45.000,00
Casa em alvenaria 126m2, copa, cozinha, 3qlOs, bwc,
sla, garagem, churrasqueira. R$ 65.000,00 (próx.
Tritec)

)( CENTRO

Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo da Silva - c/ I

suíte + I qto. - R$ 62.000,00
Apto. Ed. Leuprccht - Rua José Emmendoerfer, c/2

qtos e demais dep. - R$ 58.000,00
Casa em alvenaria, Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira,
c/ 2 suítes, 2 qtos e demais dep. R$ 400.000,00/
Apto cobertura Catarina Erching c/300m', c/ 2

suítes, 2qtos, e demais dep. Valor a combinar. Aceita
se carro ou terreno até R$30.000,00.

)( CZERNIEWICZ
1021 - Terreno Rua Roberto Ziemann (próx.
Canarinho) c/ 3.120,00m' (39x80) - R$ 250.000,00

)( GARIBALDI

Sítio, local Ribeirão Cacilda, Rua Vitor Schaldam,
área de terreno c/85.800m', c/2casas de madeira. R$
65.000,00. Aceita-se carro até 10.000,00. Próx. ao
Mercado Furlan

)( GUARAMIRIM
CENTRO - Casa em excelente estado c/ 270,00m'.
R$ I 10.000,00
CENTRO - Casa alvenaria I 33,45m', terreno 364m',
bairro Avai. R$ 85.000,00
Casa 170m', terreno 460m'. R$ 100.000,00
Terreno cl 979m2, cl construção em alv. R: Luiz I

Palistieri , próx. Fameg. R$ 400.000,00

)( ILHA DA FIGUEIRA
Ref. 1025 - Casa em alvenaria. rua426 n" ln, próx.
Poato Saúde. R$ 70.000,00
Ref 1027 - Casa de 70m' de madeira, terreno 25xloo
= 2.500m', próx. Nossa Senhora Aparecida. R$
40.000,00
Ref. 1028 - Casa em alvenaria, 3 qtos e demais dep.,
garagem p/ 3 carros. Rua José Panstein. Terreno

450m', área construída 190m'. R$ 85.000,00 (próx.
Bonaui Mal. Constr.)

)( JARAGÜÁ ESQUERDO
Apto, rua Bahia, próx. Madri. R$ 58.000,00

)( LOTEAMENTO CENTENÁRIO
Ref. 1024 - Casa em alvenaria, c/ 3 qtos, e demais

dep. R$ 45.000,00 (próx. ao Portal)

)( LOT. CHAMPAGNAT
casa de alv., cl suite + 2 qtos, cozo cI móveis sob

medida, lav., churrasq., garagem pI 2 carros. R$
180.000.00

)( SCHROEDER I

Casa alvenaria, 196m2, cl 3 qtos, copa, COZ., sala, 2
bwc, garagem pi 3 carros, churrasq., murada. R$
30.000,00

)( JOÃO PESSOA
Área com 2.ooom', frente para a rua principal, em 40m.

R$ 25.000,00, em condições a combinar

)( TERRENOS
terreno na Rua Vitoria Pradi, 27,50x 29,70 =

816,75m'. R$ 28.000,00
R: Arduino Pradi, c/ 450m'. R$ 32.000,00
Próx. Prefeitura, c/4 17m'. R$ 40.000,00
R: João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, c/480m'. R$
40.000,00
R: Adolorata Davi Pradi, c/450m'. R$ 32.000,00

)( TRÊS RIOSDO NORTE'
casa, bairro Santo Antonio. R$ 23.000,00
casa alvenaria. R$ 18.000,00
Casa no Loteamento Santo Antônio no Valor de R$
28.000,00

)( 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. c/ I n.OOm' e terreno de 675.00m'. R$
85.000,00

)( VILALENZI
TERRENO com uma área de 442.28m'. na rua Epídio
Martins. R$ 18.000,00
Casa em alvenaria, 3 qtos e demais dep. Rua Eupídio
Martins. R$ 100.000,00
Apartamento Ed. Floresta, 2 qtos e demais dep. R$
40.000,00 Fundos Carinhoso

)( VILA NOVA
Casa em alvenaria, c/ 3 qtos e demais dep. R$
45.000,00 + finan.

Ref. 1003 - Casa alv., c/270m', terreno 450m', c/
suíte + 2 qtos., sala conjugada, coz., lav., garagem p/
2 carros, piscina. R$ 96.000,00

)( PRAIA DO ERVINO
Jardim Curitiba 11, quadra 126, terreno 15x20 =

300m', com casa de madeira, 60m'. R$ 17.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 25 de outubro de 2003 CLASSI CORREIO DO POVO 13

Imobiliária Jardim Jaraguá _Ltda.
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582 / PLANTA0: 9997-9471

e-mail:
.

imobiliaria@jardimjaragua;com.br
HÁ 22 ANOS, GARANTINDO BONS NEGÓCIOS
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OFERTA SEMANA
Vila Nova _;_

excelente casa em
alvenaria com área
de 18�OOm2-
terreno (15x31)

510/00m2 - Valor:

R$ 75.000,00.

OPORTUNIDADES:

CASAS:
-Vila Rau: (próx. UN'ERJ)-clpiscina área
200,00m2, terreno 500,00m2 - RS
11 O.000,00.
-Jguá Esquerdo: (próx. Urbano)-Nova:cl
área 100,00m2, terreno 380,00m2-RS
65.000,00.
-Vila Lalau: casa com área 130m2, terreno
520,00m2 - RS 95.000,00 (próx. MarisoO.
- Vila Nova: casa com área 140m2, terreno
c/piscina 470,00m2 - RS78.000,00.
-Vila Nova: casa nova com área 180m2,
terreno 600,00m2 - RS 130.000, 00 (próx.
Circulo Italiano).
-Nova 8rasília: casa nova com área 175mZ
terreno 450,00m2-RS 140.000,00.
-Vila Lenzi (Lot. Piermann): casa nova com
área 140m2, terreno 420,00m2 - RS
130.000,00.
-Figueira: ótima casa com área 245m2,

.

terreno 1.400,00m2-RS 160.000,00.
-Lot. 8lumengharden: casa nova com área

120mZ terreno 380,00m2 - RS80.00�00.
-Baependi: sobrado com área 350m2,
terreno 380, 00m2 - RS 180.000,00 (aceita
apto no centro).
-[entro: casa nova com área 100m2, terreno
750,00m2-RS 100.000,00.

Vila Rau: (próx. Posto
Cidade} " casa em alv. c/
área total de 1 02,OOm2, 03
dorm., sala ampla, banheiro
sodnl, cozinha, área serviço,
garagem - terreno esquina

462,OOm2•
Valor:RS 70.000,00

- Obs: aceita apto no centro

de Jaraguá.

Amizade: (Lot. BlumenghardenJ - casa

nova em alv. cl área total de 80,00m2- terreno
350,00m2 - Valor: RS 58.000,00 - aceita

apartamento até RS 80.000,00 no centro.

3 dormitórios (uma suíte)
Suíte cl opção para hldrornassaqem •

copa e cozinha
sala pi 2 ambientes
sacada cl churrasqueira
2 vagas de garagem
Alto Padrão de acabamento

'

•

Área total de 176,12m2

Localização Nobre.
na Vila Nova

Prédio
12 apartamentos
Terraço cl piscina na cobertura
Revestimento externo cl detalhes
em pastilha
Salão de festas com churrasqueir
na cobertura
Rua Constância Ronchi
(Luiz Marangoni)

Vila Nova (próx. ao FORUM)
bonito coso em construção cl áre

2WOOm2 - suíte + 02 dorm.
sola amplo, lavabo
cozinho, bwc-social

área serviço, gorage
pi02 corros - terreno 400,00m2

Valor:RS 130.000,00 a
onc/uir ou pront
RSI55.000,00

Centro -ótima casa em uma localização privilegiada
prôx, DuasRodaslndusfrial- com área de 300,00nr,
suíte + 05 dorm., 03 solas, 04 banheiros, cozinha com
armários, área serviço, dep. empregoda, garagem pi
02 carros, área de festa ri churrasqueira - terreno

700,OOm2 - valor a combÍlar- acena imóveis em

Rorianópolis.

Ilha Figueira - casa em.alvenaria (Fundos Weg I/)
- com área de 14Z00mZ suíte ridoset+ 02dorm.,
sala ampla, banheiro, cozinha, área serviço,
churrasqueira- terreno esquina 4BO,00m2- Valor:
RS 50.000,00 (entrada) + parcelamento CU
(aceita imóvelde menor valor na entrada).

Vila Nova..,. ótimo sobrado comercial e residencial no Ruo 25 de Julho, 454 - com área
de 360,OOm2, suíte + O:eJorm., 02 solos, 02 banheiros, cozinho, área serviço, área
festa, piscina, garagem p boa solo comerciol- RS 270.000,00 (negociáveis).

APARTAMENTOS:
-[entro: (Ed .Maximun Center) t/ área
21O,OOmZ suíte + 02dorm. - RS 135.000,00.
-[entro: (Ed.Schiochet) riárea 155,00m2, suíte
+ 02dorm., cozinhomobiliada- RS 95.000,00.
-[entro: (Ed.Marajó) riárea 135,00m2, suíte +
02 dorm., cozinhamobiliada - RS 65.000, 00.
-(entro: (Ed.Klein) t/área 130,00m2, suíte +
02dorm., aptonovo-RS 106.000,00.
-[entro: (Ed.Talismã) i/área 140,00m2, suíte
cl banheira + 02 dorm., 02 sacadas - RS
130.000,00.
-[entro: (Ed.(arvalho) riárea 140,00m2, suíte
+ 02 dott«, cozinha mobiliado - RS

.

100.000,00.
-(entro: (Ed.lmperiall riárea 267,00mZ suíte

c/ banheira, 02 vagos garagem - RS
170.000,00.
-[entro: (EdJlorenca) riárea 150,00m2, suíte
+ 02 dorm., cozinho mobiliada - RS
130.000,00.
-Vila Novo: (Ed.Porto Belo) c/área 200,00rffl,
suíte+02 dorm., 04 vogas garagem - RS.
145.000,00.
-Vila Lolau: (Ed.Giovana) clárea 130,00m2,
suíte+ 02 dorm., 04 socadas - RS 65.000, 00.
-Vila Novo: (Res.Jardim Mercedes) t/ área
60,00m2, 02 dorm., c/ garagem - RS
40.000,00.
-Baependi. (Res.Barfell c/área 100,00m2, suíte
+ 02dorm., clgaragem - RS 60.000, 00.

-[entro: Ed. SanMiguelclárea 70,00m2, 03
dorm., t/,garagem - RS 63.000,00.
-[entro: (Ed.Silvio Pradil i/área 130,00m2,
suíte + 02 dorm. (acabamento de"lº) - RS
120.000,00.
-Barra RioMolho: sobrado (piso superior) R:
Walter Marquardt com área 100m2 - RS
50.000,00.

TERRENOS:
-Vila Rou: (ao lado da UNERJ) - c/ área·
530,00m2 (14x37) - RS 35.000,00.
-Vila Novo: (Próx.lgreja Rainha Paz) clárea
392,00m2 (J4x2B)- RS 45.00'0,00.
-Vila Nova; i/área 456, 00m2 (J2x3B) - RS
50.000,00 (negociáveis).
-Baependt terreno com. R: Bemado Dorbusch
cl área 1.19B,00m2 (30,50 frente) valor
negociável.
-Guaramirim: terreno industrial, 117m frente
piBR - riárea 57.000,00m2 - aceito imóvel
Jguá ou entradomaisparcelamento.
-Nova Brasília: c/área 375,00m2 (J5x25)
RS45.000,00.
-[entro: terreno comercialR: Procópio Gómes
t/ área 562,50m2 (/2,50x45,00)
(negociáveis).
-São Luis: terreno (próx. CAIC) (J2x38)riárea
de 456, 00m2 - RS23.000, 00.

.

-[zemiewicz: terreno comercial R: Jorge
[zemiewiczclárea de 13.501,00m2 (valor a
combinar)

lOCACÁO:
Centro: Cobertura (duplex) - Ed. Dianthus cj 400m2 - 02 suítes + 02 dorm., dep. empregada cj
bwc, 03 salas, cozinha mobiliada, bwc-social, lavabo, sacada coberta cl churrasqueira, área 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.
Barra Rio Molha: casa mista - 03 dorm., sala, cozinha, bwc-sode], lavanderia, garagem - RS
330,00 (ao lado Prefeitura Municipal).
Centro: ótima casa ampla cqmercial- com varias dependências - RS 1.800,00 (ao lado Smurfs
lanches).
Centro: Ed. Savi - suíte + 01 dorm., sala cl sacada e churrasqueira, cozinha, banheiro, lavanderia,
garagem - RS 320,00.
Centro: Ed. Itália - 02 dorm., sala cl sacada e churrasqueira, cozinha, banheiro, lavanderia,
garagem - RS 320,00.
Centro: Ed. Barão - suíte + 02 dorm., sala cj sacada, cozinha, área serviço, banheiro, dispensa
e garagem - RS 420,00
Vila Rau: casa em alvenaria com 03 dorm., sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem - RS
250,00.
Jaraguá Esquerdo: Apto térreo - 02 dorm., sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem - RS
250,00 (ao lado estádio João Marcatto).
Centro: casa em alvenaria - 02 dorm., sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem - RS
600,00 (próx. Angeloni).

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

.

VENDE-SE

BLUMENGHARDEN - ÓTIMA CASA NOVA - COM ÁREA DE 125,OOM2, SUíTE + 02 DORM.,
SALA, BANHEIRO, COZINHA, ÁREA SERViÇO, GARAGEM COM CERCA EM ALUMíNIO - RS
BO.OOO,OO.

UM ÓTIMO PONTO COMERCIAL NO CALCADÃO, LOCALIZADO NA MARECHAL DEODORO DA

FONSECA, COM GRANDE ESTOQUE DE ROUPAS E MÓVEIS. PREÇO A COMBINAR.

ÓTIMA CASA AMPLA CPMERCIAL PARA FINS DE LOCAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE. COM
VÁRIAS DEPENDÊNCIASE ESTACIONAMENTO PRÓPRIO, VALOR A COMBINAR.

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMÓVEIS

CLASSI

Iro a

1994 - SOBRADO EM JOINVILLE - BAIRRO NOBRE -

cl 310m2 em terreno de 714 m2 (21 x 34), semi-mobiliado,
tendo suíte c/ hidro + 3 qtos, escritório, lareira, lavabo,

churrasqueira, piscina, garagem pi 3 corros.

LOCACAO

l T DA. www.girolla.com.br E-mail: girolla@netuno.com.br

R. DOMI�GOS DA NOVA, 449

Plantão: 9131-0174

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

1171 - CASA DE ALVENARIA - CZERNIEWICZ - cl
66,13 m2 em terreno de 357 m2 tendo 1 qto, bwc, copo,
cozinho, solo, despensa e lavanderia = RS 49.000,00

1441 - SOBRADO - SANTA LUZIA -c! 300 m2em
lerreno de 750m2 (25 x 30) tendo 3 qtos no parle de cimo e

no parle de baixo PONTO COMERCIAL.= RS 90.000,00.
Aceito imóvel.

3055 - COBERTURA DUPLEX - EDIFíCIO ARGUS - ri 192 m2 de
área útil e 2 vagas de garagem. Parte de baixo: Sala íntima, suíte de casal ri
doset,1 suíte solteiro, 2 quartos e bwc. Parte de CIMA: salas de estar e jantar,
lavabo, sacada ri churrasqueíra, cozinha, área de serviço, dependência ribwt
{) Imóvel semí-mobílíado. Aceita apto ri 3 qtos como parte de pgto.

601- CASA ALV. - Czern;ew;czc/2 quartos, garagem p/ 1 carro. RS 350,00
603 - CASA MADEIRA - CENTRO - c/3 quartos. RS 330,00

'

606 - CASA MADEIRA - VILA LENlI- c/3 quartos. RS 240,00
611 - CASA DEMADEIRA - JOÃO PESSOA (perto do ponte de Schroeder) - c! 2 quartos.
RS 220,00
,613 - CASA AL V. - CENTRO c/2 quartos, garagem. RS 400,00
616 - CASA (TIPO QUITINETE) - BARRA DO RIO MOLHA prox. à Prefeitura = RS

180,00

1113 -' CASA EM ALVENARIA - ClERNIEWICZporte
alia, cl 148m2, tendo suíte c/ closed e hidra + 02 quarlos =

RS 90.000,00.

1461 - SOBRADO À 2 KM DA MALWEE - c/260m2,
lendo suíle + 3 qucrtos, sacada, churraqueiro,garagem para

03 carros. Aceita imóvel. RS 100.000,00

672 - SALA COMERCIAL - VILA LALAU - c/ 250 m2 e estacionamento = RS 900,00
671- SALA COMERCIAL - CENTRO prox. à Joa Vídeo locadora. no 1 º piso e/30 m2 = RS

270,00
685 - SALA COMERCIAL - BARRA DO RIO CERRO -IDEAL PARA CONSULTÓRIO
DENTÁRIO- c/70m2, 2 ambientes. RS 300,00
688 - SALA COMERCIAL - CENTRO (00 lodo Wisdom) c/ 123,88m2 = RS 580,00 .

701 - SALA COMERCIAL - CENTROMÉDICO ODONTOLÓGICO c/ 70 m2 = RS 250,00
709 - SALA COMERCIAL - ED. SAINTSEBASTIAN (EM FRENTESCAR) - c!50m2. RS 350,00
802 - GALPÃO - ClERNIEWIClc/ 140 m2, 2 bwes e 5mt de pé direito = RS 400,00
806 - GALPÃO DEALV. - RUA ERWINOMENEGOTT/e/ 100m2. RS350,00

carros. RS 160.000,00

1001 - CASA DEAL VENARIA - CENTRO - c/200m2, 4 quartos, 2 bwc' s, garagem p/ até 3

4003 - SALAS
COMERCIAIS aRES} -

ED. MENEGOTTl - cl
100,61 m2. Podem ser

vendidos separadamente.
Aceita imóvel em Joraguá

ou Itaioí e carro.=
RS 65.000,00

1253 - CASA DE ALVENARIA SEMI-NOVA - PARTE
ALTA - PROX. ANTIGA SCAR - - cl 204 m2, tendo suíte cl
closel mobiliado e hidro, 2 quartos, cozinha semi-mobiliada,
churrasqueira, garagem pi 2 carros. RS 155.000,00.

1986 - CASA MISTA NO CENTRO DE GUARAMIRIM
PARTEALTA - cl 200m2, terreno cl 616,87m2 - (17,60 X

34,70) c/3 qtos, 2 bwc, churrasqueira, garagem 2 carros. RS
60.000,00. Aceila imóvel em Jaraguá.

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

pronta) tendo churrasqueira, bwc, quarto e salão de
festas.Aceita corro. imóvel e parcelamento = RS 100.000,00.

2011 - TERRENO - CENTRO - - c/317m2 (12 x 26,50) = RS 55.000,00
2Ó18 - TERRENO - AMIZADE - - c/ 378,75m2 (15 x 25,75) no loteamento Bella Visto =

RS 28.000,00
2092 - TERRENO - BAEPENDI- - prócimo à Rodoviória 420m2. RS 40.000,00 o visto, ou

Entrado de RS 5.000,00 e 45 parcelas fixos de RS 1.100,00.
2112 - TERRENO - BARRA DO RIO CERRO - PRÓXIMO AO BREITHAUPT c/468m2 = RS

18.000,00
2192 - TERRENO -ILHA DA FIGUEIRA - c/ 2.018,50m2, prox. Hotel Panorômico = RS

50.000,00
2199 - TERRENO -ILHA DA FIGUEIRA - de frente poro R. José Theodoro Ribeiro - Próx.

Supermercado Kasmierski c/ 412,40m2. RS 34.500,00
2215 - TERRENO - JARAGUÁ ESQUERDO -(esquino próx. Campo Juventus) c! 612m2 (18 .�
x 37). RS 42.000,00 (podendo desmembrar em Zlotes de 306 m2 (18 x 17).

2299 - TERRENO - VILA LALAU - (próx. Weg) c/ 630me e edícula nos fundos = RS

55.000,00
2442 - TERRENO - SÃ9 LUIS- prox. 00 CAIC - frente p/R. Framisco Hruschka, c!900,00m2
( 15,OOm X 60,OOm ) . RS 40.000,00
2460 - !ERRENO - GARIBALDI - próximo 00 Wigando Meier - 3 km do Malwee - c/

6.322,50m2.(40 x 250). Frente para o calçamento e fundos para o rio = RS 65.000,00
3005 - APTONOVO - ED. PHOENIX= c!+ ou - 100m2 de órea útil- suíte + 2 quartos, socado

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

3057 -APTO DE COBERTURA - ED. CATARINA ERSCHING -- (próx. Rodízio Pizzas

Canneri) c/ 4 suítes, escritório, solos de estar e jantar, socado c! churrasqueira, lavabo, cozinho,
despensa, órea de serviço, dependência c/ bwc, 2 vogas de garagem. Área útil: 185 m2. - Aceíta

imóvel e parcelamento.
3062 - APTO - ED. JARAGUÁ - c/2 qtos = RS 55.000,00
3064 - APTO- ED.ISABELLLA - CENTRO -c/ suíte + 2 quartos. Cozinho mobiliado e piso de

madeira nos quartos e solo. RS 76.000,00.
3353 - APTO - VILA NOVA - JARDIM DAS MERCEDES c/ 02 qtos. Entrado RS

23.000,00 + 50 X 0,72 Cubs.

1004 - SOBRADO - CENTRO -c/270 m2, terreno 899 m2,(31 X 29) tendo 2 suítes, 2quartos,
dependência, cozínha e despensa mobilíadas, churrasqueira, garagem p/2 carros, aquecimento

_

solar:. Aceíta opto como porte do pgtó.
1116 - CASA DE ALVENARIA - BARRA DO RIO CERRO - c/180m2 em terreno de

472,50m2 tendo suíte, 4 quartos, dependência, churrasqueira, garagem p/2 carros. RS 70.000,00
1192 - CASA DEALVENARIA NOVA - ILHA DA FIGUEIRA-c/120m2, tendo suíte, 2

quartos, garagem p/2 carros. RS 88.000,00
1196 - CASA DE ALVENARIA-ILHA DA FIGUEIRA - c/240m2 em terreno de 870m2

tendo suíte + 3 quartos, - Aceíta outro ímóvel = RS 120.000,00
1356 - CASA DEALVENARIA - VILA NOVA -c/ 420 m2 em terreno de 1.200m2 (30x

40) tendo suíte (c/closed + hidro) + 3 quartos, lavabo, piscina, caníl e garagem p/3 carros. Edícula

c. churrasqueira. Aceíta ímóvel.

2004 - TERRENO - CENTRO - - c/ 4.511 m2 c/ 1 galpão de 900m2. Aceito imóvel ou carro
= RS 500.000,00

618 - CASAS ALV. - Guaram;r;m- Próx. 00 portal. 909 - TERRENO - VILA LENZI-c/ 2.500 m2 = RS 350,00
622 - CASA ALV. - Czern;ew;czc/2 quartos = RS 250,00
623 - CASA DEMADEIRA - CENTRO (PRÓX. 2 RODAS}-c/2quartos. RS 220,00 VENDA
627 - APTO - CENTRO c/ 2 qtos e píso cerômíco = RS 300,00
630 - APTO CENTRAL - ED. GUILHERME TRIBESS - c/2 quartos, não tem garagem. RS

300,00
632 - APTOS - SANTA LUZIA (próx. Mat. Construção Sta.luzía) c/ 2 qtos = RS 180,00 **

c/3 qtos = RS 280,00 ** c! 1 qto = RS 150,00
634 - APTO - ClERNIEWICZ (próx. CoI. Alberto Bauer) - c/ suíte, 1 quarto. RS

420,00 \li)

638 - APTO - GUARAMIRIM - CENTRO c/ suíte + 2 qtos, garagem p/ 1 corro, piso
cerâmico, portão eletrônico= RS 395,00
648 - APTO - CENTRO Ed.lsabella - c/ suírte + 2 qtos, garagem = RS 500,00
658 - APTO - VILA NOVA Res. Jardim dos Mercedes - c! 2 qtos, piso cerâmico e garagem. RS

300,00
\

660 - APTO (tipo qu;t;nete) - ÁGUA VERDE c/ 1 quarto: RS 220,00
661 - APTO NOVO(TOWER CENTER - CENTRO c/ suíte, 2 qtos, solo em 2 ambientes c/

sa.cada, churrasqueira no socada, garagem p/ 2 corros. RS 600,00
667 - SALA COMERCIAL TÉRREA - GUARAMIRIM c CENTRO c/60m2. RS 300,00

"

671-SALA COMERCIAL - VILA NOVAprox. ao Posto Mime-c!50 m2, 1 bwc=RS250,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ende: Sobrado (I suite c/ hidra +

orm.), c/ área 300 m2, em terreno d
450 m2. Preço: R$ 100.000,00

aceita apto/ terreno

..JI

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

Aluga e Vende: Casa de alvenaria

(3 dorm. e demais dep.). Rua
Paulo Freire - lote 09 (São Luis)
Aluguel: R$ 300,00
Preço: R$ 40.000,00

Aluga: Casa em alvenaria, 3 dorm.
e demais dep. Rua 'LuisSpézia, 80
(próx. Acaraí). Aluguel: R$ 500,00

CLASSI

Vende: Apartamento contendo 2

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

CORREIO DO POVO 15

Aluga: Apartamento (2 do rm.
demais dep.). Rua Joã

Planincheck

Aluguel: R$ 330,00

Vende: Chácara, terreno

com área de 57. 322m2,
contendo 2 casas de

madeira, pastagem,

plantações e Tagoas de

peixes. Ribeirão 'Grande do

Norte.

Preço: R'$ 55.000,00

Vende: Casamista (2 dorm.), c/área
100m2, em terreno de 378m2. Preço:
R$ 21.000,00
aceita carro /moto

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

Vende: Sobrado (4 dorm. e demais dep.), área construída 170m�
em terreno de 1.237 m2 ( com piscina). Possui área comercial
com 85m2• (Centro) Preço: R$ 150.000,00 (aceita casa na praia)

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

� Terrenos cf área de 420 m2 (Próx. Posto Cidade). Vila Rau. Preço: R$
23.000,00
� Terrenos cf área de 27.434 m2. Tifa Martins. Preço: R$ 25.000,00
� Terrenos cf área de 42.976 m2

.•Tifa Martins. Preço: R$ 35.000,00
� Terrenos cf área de 12.120 m2. Rua Manoel Fco da Costa. João Pessoa.

Preço: R$ 70.000,00
-'> Casa mista (3 dorm.), cf área 106m2, em terreno de 500m2• Vila Nova.

Preço: R$ 55.000,00
-'> Casa madeira (3 dorm.), cf área de 65m2, em terreno de 392m2• Vila Lenzi.

Preço: R$ 33.000,00

,
Rua Jõãó �'�c�lIi, 1 04' � CEP :89251-590 - Jaraguá do Sul -.se '

.

E-mail: interimovelsnetuno·�·com.br/-.imoveis�sc.com.br .,

Fone:
31rl-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Pick-up Corsa 1.6 01 G R$ 13.500,00
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 G R$ 16.800,00
Gol Special, a.c. 00 G R$ 12.500,00
Corsa Wagon 00 cinza G R$ 16.500,00
Caminhão 710 00 branco D R$ 46.000,00
Ka 99 prata G R$ 11.500,00
Palio El, cl ar 1.5 97 bordô G R$ 11.800,00
Gol 1.0 compl. 97 branco G R$ 11.900,00
Corsa Sedan, ct. 1.6 97 branco G R$ 13.500,00
Blazer 2.2 97 branco G R$ 22.800,00
Corsa Wagon 97 bordô G R$ 15.500,00
Palio EX 96 laranja G R$ 10.200,00
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
Chevette Dl 91 branco G R$ 5:800,00
MB 1313 truque e baú 83 amarelo D R$ 45.000,00
Moto CG Titan KS 01 vermelha G R$ 3.800,00
Uno SX 4p 97 branco G R$ 9.200,00
S-10 96 verde G R$ 14.500,00
MB 1513 caçamba 79 amarelo D R$ 32.000,00
Saveiro 1.6

'

90 azul G R$ 6.500,00
F-400 90 cinza D R$ 24.800,00
Goll.6 92 branco G R$ 6.800,00
Courier Clx 98 vermelho G R$ 12.800,00

� 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

CG 125 KS
UNO 1.0
CELTA A.C., GNV
ESCORT GlX, COMPLETO
KA Gl 1.0
GOL SPECIAl
CORSAWIND
GOL MI LO, 4P
PALIO ED
SAVEIRO MI CIAR + TRIO
GOL MI 1.8 CI D.H.
CORSA SUPER 4P - TRAVAS E ALARME
GOL PLUS
ASTRA GlS
SAVEIRO Cl 1.8
ESCORT HOBBY
GOlF Gl COMPl. (-AR)
UNO ElX
UNO ElX, 4P COMPl.
ESCORT HOBBY 1.6
GOL 1.0

_

FIORINO FURGAO
OMEGA GlS 2.0 COMPL. + TETO
KADETT SL/E
SANTANA ci

PRATA
BRANCO
VERMELHO
PRETO
PRETO
CINZA
VERDE
BRANCO
CINZA
VERMELHO
BRANCO
VERDE
VERDE
VERMELHO
CINZA
CINZA
AZUL
VERMELHO
GINZA
CINZA
BRANCO
�RANCO
CINZA
BRANCO
BRANCO

2003
2003
2002
2000
2000
1999
1999
1·998
1998
1998
1998
1997
1997
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1994
1994
1994
1993
1990
1986

Preta

Celta
Vectra GLS cornpl.
Vectra GlS compl. CI air bag
Corsa Wind MPFI
Corsa Sedan
Chevette Dl
Chevette Dl

Vermelho
'Vermelho
Branco
Cinza
Prata
Prata
Cinza
VW
Vermelho
Branco
Preto
Branco
Prata
Branco
FORD

Vermelho
Prata
Cinza
FIAT

Cinza
Cinza

02
99
02
02
95
95

98
94
90

02
98

96

275-3711
372-1919

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

Palio EX 1.0 1.\., d.t., a.c. 99 'branco
Uno Mille SX, 2p, I.\., d.t., a.q, 97 prata
Uno 1.5 I.t. 91 azul
Tempra 2.0 cornpl. 95 branco

VW
Gal MI LO, 2p, compl. 99 branco
Gol S 1.8, álcool 85 bege E
Gal MI 1.6 a.q., desemb. 97 branco

" 'l\\\GM
Corsa Sedan, 11.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco �lCorsa Sedan LO, alarme, t.e .. a.q., d.t. 00 cinza
Corsa Sedan t.e., d.t. 99 prata ''1,' F
S-10 Deluxe, compl. 98

UKadett Sl, 1.8, álcool, I.t., d.t .. a.q. 92 vermelho.
Vectra GlS 2.0 97 cinza.
Corsa wind, 4p, I.t., d.t .. a.q. 99 verde F
Corsa Wind 99 branco
Vectra 2.0 Gl compl. GNV 98 branco rvChevy 500 89 prata
Monza SlE 2.0 88 verde FFORD
Escort 1.8l 93 cinza

Fê�gg� gtx\��:'i.8 92 azul rnet,
97 bordô

Gol Special
Gol Special
Gol Special cf a.c., trio, alarme
Gol Special
Gol Cl
Gol Rolling Stones

Escort Gl SW 4p
Escort Hobby
Escort Gl

Uno Mille Fire
Palio Ex

BMW 328i automática

VEfcULDS

OMEGA CD 3.0 completo
VECTRA GlS completo
S-10 2.2 standard personalizada
CORSA wind c/opcionais
CORSA wind c/o cs + trio eletrico

93
97
97
01
95

�
>

GOL mi 16v 4p c/opcs
GOL Cl 1000
GOL CLI 1.6 c/o cionais

98
95

TEMPRA HlX COMPLETO
PALIO ED 4p c/opcionais
PALIO ED 4P c/opcs + trio eletrico
UNO mille elx c/o cs + trio eletrico

YBR 125 gasolina 02 preta
Gol G11116v, cf a.c., 2p 00 branco

Corsa Wind, 4p, 1.0, gasolina 99 branco

Veetra GL, eompl., 2.0, gasolina 98 cinza

Seooter 500ee', cf partida, gasolina 97 roxa

XLR 125 97 vermelha

Veetra CD 2.0, eompl., cf teto, gasolina 96 branco

Santana 1.8 cf a.c. e d.h., gasolina 93 cinza meto

Kadett 1.8, álcool 93 verde musgo
Elba Weekend 1.5 IE 4p, cf a.c., gasolina 93 verde musgo
Gol CL 1.6� gasolina 92 Prata meto

Monza SLE, 1.8, eompl., 2p, gasolina 87 dourado

Chevette SL, 1.6, gasolina 87 prata
Brasilia toda originai 80 verde

Fusca 1300 78

FIAT PalioED,2p 97 Branco ·R$ 9.700,00 Parati 99 branca 4p,l.0, 16v, cl opc. VW Gol8v4p Branco G 2000
VW PassatAlemão, compl.+ Aut.. 95 Cinza R$15.900,OO

F-250 03 prata
Gol 16v4p Verde G 1998Twister 02 vermelha cf partida, 22 dono

GolMI 98 Branco R$10.500,00 Titan ES 01 verde Go11.02p Cinza G 1998 C
KaGl 00 dourado motor zetec, cf opc. Go11.0M12p Branco G 1997 SGo11.0 93 Branco R$ 6.600,00 CorsaWind ,99 branco 2p Golf2.04p Cinza G 1995

OGol 95 Prata R$ 7.500,00 Astra 99 branco 2.O completo Logus 1.8 GL 2p Cinza G 1993
rvKombi envidraçada 93 Bege R$ 6.700,00 Kadett 97 cinza c/opc. FIAT Pick up Fiorino 2p Cinza A 1988

PalioCl 97 branco Tempra 16v4p Azul G 1996 U
GM Omega 93 Grafite R$12.500,00 Gol1.6 CU· 96 branco c/ opc. Un01.0SX4p Cinza G 1997

I �Corsa pick-up 96 Bordô R$10.500,00 ' S-10 deluxe 96 branca cabo est .. GNV, compl. Uno 1.6 turbo 2p Preto G 1994
lempra 93 preto cornpl, FORD Verona2.0,4p Vermelha G 1994Monzacompl. 92 Bordô R$ 8.500,00 Omega 93 grafite GNV

Escort L 1.6, 2p Azul G 1994
Omega GLS GNV 97 Preto R$19.000,OO MonzaGlS 92 cinza compl. Escort Hóbby 1.6 2p Azul A 1993

�
D-20 gabinada 89 bordô compl.

FORD Verona GL «clv», 96. Azul R$ 9.500,00 Belina GlX 89 bordô álc., d.h .. 1.6 Ranger 1.0 2p Branca G 1995

EscortGL R$ 9.000,00 F-l00 89 branco carroceria madeira Blaser2.24p Cinza G 199694 Prata
Escort GLX euro 96 azul 1.8, d.h., a.q., I.\., d.t. Del Rey 1.6, 2p Marrom A 1987

EscortHobby 95 Cinza R$ 6.700,00 GolG11I 01 preto cf opcionais, 4p HONDA XLR 125 Preta G 2001
Versalles 4p compl. 94 Branco R$ 7.800,00 GolGTS 94 bordô compl. Titan 125 KSE Vermelha G 2003

Blazer 97 cinza 4p, cornpl., Gasolina Tilan 125 KSE Vermelha G 2001
GolMI 96 vermelho 1.6 Tilan 125 Azul G 1994

Besta GS compl. 99 Prata R$ 34.000,00 UnomilJe 91 branco 1.0
Barraca para camping completa 1994Monza 92 bordô 4p

LD veíeulos 373-4047
310-3021BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG) \W'�\í

FIAT Uno Eletronic 2p Bordô 96 R$ 7.900,00
Av. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - Centenãrio - Jaraguã do Sul

Parati Gil Sumer Vermelho 2001 R$ 23.500,00 Tipo IE2p (-a.c.) Preta 94 R$ 7.800,00
. Caminhão Mercedes 709 90 azulClio RN Sedam 1.6 Prata 2001 R$ 23.500,00 Tipo IE 4p, compl. Azul 95 R$ 9.400,00

Palio EX 4p Branco 2001 R$ 15.500,00 Uno álcool Prata 86 R$ 3.500,00 Gol4p 99 branco
Fiesta Gl Prata 2001 R$ 12.500,00 FORD Escort Zetec 4p, compl. Bordô 97 R$13.500,00

Gol, 2p, comp. 97 bordoFord Ka Gl Branco 2000 R$ 11.800,00 EscortGL2p Praia 95 R$ 9.600,00

Parati 16v Cinza 1998 R$ 12.800,00 Escort Conv. 2p compl. Bordô 94 R$11.900,00 Uno, EP 4p compl. (-ar) 96 azul
Siena El + GNV Cinza 1998 R$ 16.500,00 Escort Hobby 2p Prata 94 R$ 7.300,00

Kadett, 2p, com opc. 95 branco
Kadett GlS compl. Branco 1998 R$ 13,000,00

GM S-10 turbo diesel4p Bordô 98 R$39.700,00

Kadett Gl Prata 1997 R$ 10.800,00 Omega Suprema Azulmet. 94 R$13.500,00 l.ogus compl. 94 prata
Gol 1000l Vermelho 1996 R$ 9.800,00

Monza Classsic cornpl. Cinza 89 R$ 6.400,00
Escort Hobby 94 bordôVW Gol8vMI4p Vermelho 99 R$13.500,OOCorsa Wind Azul 1996 R$ 9.600,00 Van furgão J .6, gas. Branco 99 R$13.500,OO. Monza, rodas 93 bordôAstra GlS Vermelho 1995 R$ 12.500,00 Parati CL 1.6 Branco 85 R$ 3.500,00

Vectra GlS Azul 1995 R$ 12.500,00 Voyage CL 1.6 álc. Prata 88 R$ 5.300,00 Kadett compl., (-Ar) +rodas 90 preto
Corsa Wind Cinza 1995 R$ 8.800,00 Fusca 1.6 Branco 86 R$ 3.500,00 Chevette + rodas 97 branco 't
Escort l 1.6 Vermelho 1993 R$ 7.800,00 MOTO Kagiva Ducale 750 Branco 95 R$10.500,OO

Fusca 1.500 73 begeFusca Br ,CO 1983 R$ 3.300,-00 TitanKS Prata 01 R$ 3.900,00

KA c/opcionais + trio eletrico
ESCORT Gl c/opcionais
ESCORT hobyy

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEíCULOS
370-7516

Compra Financia
RuâWaltêfMarciuâr�tJt,!i9'.. B�rr� "ª�)ljo MoIM'*,'�a'râg�á,III1':�ijl H�ç:m
Gol GIII plus, gasolina, 4p Branco 01

S"10 cabo Estendida, 6cil., GNV Azul 98

Santana 4p, compl., v.e. 2.0 Azul 98

Escort GL 1.8 Azul 96

'�� Fiorino Furgão Branco 96
- .. 1 ,

'v F-1000 duplatropical, 4p Branco 95

Uno CS 1.3, gas. Amarelo 91

F-1000 cabo Dupla compl. Azul 90

Monza SL Cinza 90

F-1000 Amarela 86

Cinza

Corsa Sedam 4p
S-10 GNV
0-20 custam S
Monza SLE
Uno 2p

I
Fiat eletr. 2p
Courier
Kadet c/ trio, a.c.

�
Corsa Sedan
Tornado

fí
2����0
CBX 200
Biz
Biz
ML

372-0676

00
96
91
89
96
94
98
96
02
02
00
95
98
98
01
91

branco
cinza
branca
prata
verde'
verde
branco
bordô
grafite
branco

prata
roxa

vermelha
verde
preto
vermelho

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

R$ 14.900,00
R$ 17.500,00
R$ 19.000,00
R$ 5.500,00
R$ 8.600,00
R$ 6.900,00
R$ 11.500,00
R$ 10.500,00
R$ 16:500,00
R$ 7.000,00
R$ 4.600,00
R$ 3.500,00
R$ 4.200,00
R$ 2.900,00
R$ 3.700,00
R$ 2.000,00

ZÉCA AUTOMÓVEIIS
275-3507

I Handa Civic LX autamá!. 00/00
Saveiro CL 1.8. d.h. 00/01
Gal 2p, MI 1.6 97/97
Esccrt Habby 96/96
S-10 4x4 cabo Simples 99/99
Uno EX • trio 95/95
Fusca L 1300 77 /77
Gol Plus 16v 4p, a.c .• trio 98/98
Gal MI 16v 00/00
Gal Plus MI 8v campl. 97/98
Gol 2p CU 1.6, a.c., d.h. 96/96
Gal MI 8v 98/98
Monza Classic 86/86
Kadett SLE, d.h. e trio 93/93
Vectra CD ABS, air bag 98/99
Escort Habby 1.6 93/93
Clic Sedan.icompl. (·d.h.) 01/01
Vayage CL 1.6 92/92
s-i Deluxe CS - trio 98/98
Parati GL, a.c, 93/93
Chevette SL 2p 88/88
corsa Sedan GLS 1.6 16v 97/97
Ford F·250 CD tropical 00/00

G
G
G
G
O
G
G
G
'G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
O
G
G
G
O

branco
branco
branco
prata
prata
cinza
branco
prata
branco
vermelho
branco
branco
prata
branco
prata
prata
branco
verde
azul
bordô
branco
cinza
branca

R$ 32.500,00
R$ 19.500,00
R$ 12.500,00
R$. 8.500,00
R$ 32.500,00
R$ 9.500,00
R$ 2.700.00
R$ 15.300.00
R$ 16.800.00
R$ 14.800.00
R$ 11.800,00
R$ 11.500,00
R$ 5.500,00
R$ 8.500,00
R$ 27.500,00
R$ 7.500,00
R$ 21.500,00
R$ 7.800�00
R$ 28.500.00
R$ 9.800.00
R$ 4500,00
R$ 17.500.00
R$ 75.000.00

IEIHAlaIlA

Dakotacab. Simples, completa, ,equipada O

Uno EX, 4p verde 99 G

Mercedes conversível 450, 6cil .amarela 72 G

Vectra GLS compl. branco 98 GNV

Logus CLll.8 bordô 95 G

CorsaWind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

0-20 dupl,a, compl., +Couro, tv, cd, turbo branca 86/92 O

0-20 cabo Simples bordô 85/94 O

Voyage CLll.8 prata 95 A

Unol.0 verde 94 G

GoICL1.6 preto 94 G

Escort Hobby dourado 94 G

Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98

�----------------------------�----------------------

WILLIAM UeícUIOS
Rua Marechal Castelo BraNCO (47) 374-1117
3549 - Centro - SChroeder' 9975-0117

Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00
Uno 1.0 Branco 97 R$ 8.900,00
Del Rey Azul 91 R$ 6.500,00
Opala Diplomata 4p Bordá 91 R$ 8.900,00
Vectra GLS 2.0 4p Grafite 98 R$ 19.000,00
Uno 1.0 2p Bordo 96 R$ 7.500.00
Gol 1.6 Branco 96 R$ 10.500,00
Gol Special Branco 02 R$ 11.900,00
Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 3.900,00
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
Gol LO Branco 94 R$ 7.500,00
Siena Prata 01 R$ 18.000.00

R$ 14.000,00
R$ 18.000,00

#
BONDA lIJMotos

BIZ KS
BIZ KS
BIZ ES
CG 125
CG 125
CG 125
CG 125
CG 125
CG 125
CG 125
NX 350 SAHARA
TlTAN KS
TlTAN KS
TITAN KS
TITAN KS
TITAN
BRaS ESD
TORNADO
STRADA

2001/2001
2000/2000
l'i99/2000
1987/1987
1995/1995
1997/1997
1997/1998
1998/1998
1998/1998
1994/1994
1995/1996
2001/2001
2001/2001
2001/2002
2001/2002
2002/2002
2003/2003
2001/2002
1999/1999

Gal16v Plus cornpl. 4p
Gal1.0Ml2p
Caurier 1.6L
Ducato Furgão 2.8 diesel
Gol MI1.0

-

Gol 16v4p
Corsa 1.04p
Pampa 1.6L
Ranger CS 4cc campl.
Corsa 1.0 c/ a.c.
Corsa 1.0

Omega GLS 4.1 cornpt.
Uno EP 1.0 4p campl.
Uno ES 1.0 4p
Gol CL1.6·
Gol CL 1.8
Gol CL 1.6
Kadet SLE 1.8
Ipanema SL 1.8
Saveiro CL 1.6
Belina Ghia 1.6 campl.
Saveiro CD diesel

cinza
branco
branco
branco

preto
cinza
prata
branco

prata
cinza

occ/preto
verde
preto
vermelho
prata
branco
branco
vermelho
dourada

preto
Azul
branco

VERMELHA
PRETA
PRETA
PRETA
VERMELHA
VERDE
VERMELHA
VERMELHA
AzUL
VERMELHA
VERMELHA
VERMELHA
PRATA
VERDE
VERMELHA
AZU.L
AZUL
BRANCA
VERDE

01
01
01
99
99
00
99
97
97
96
96
95
96
97
94
93
92
93
91
88
88
91

Corsa Sedan - modo novo Prata 03

Gol Power cf trio +ar Cinza 02
Celta cf opc. Branco 01

Scenic RT 1.6 càmpl. Cinza 01

Clio RN cf trio + ar Preto 01

Golf 1.6 compl. Air bag Vermelho 01

Corsa Wagon GL cf trio+ar Verde 98

Corsa 2p, c/ropc. Prata 98

Honda Civic LX Prata 98

Palio Weekend Style compl. Vermelho 97

Omega GLS, compl. + teto Branco 96,
Fiesta cf ar + d.h., 4p Vermelho 96

Uno ELX 4p cf trio Vermelho 95

Exp, Antônio Carlos ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

Rua João Planínchek, 293 - NovÇI Brasília - Tel.:370-0 164G
G
G
o
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
A
D

Brasilia
Gol LO
Gal1.6
Parati LS
Fusca 1300
Fusca 1300
Voyaget.S
Kombi Furgão
Astra GLS Sedan
Vectra GLS
Monza SLE EFI
Chevette DL
Uno Mille Fire 4p
Uno CS
Tipo 1.6 IE
Tempra IE 4p
Pick·up fiat
F-l000 C. Dupla
Corcel I
Xr3 conversível
Courier 1.6L
Pampa 1.6
Biz 100cc
Mercedes Benz 1113

Bege G
Branco A
Vermelho A
Preta A
Branca G
Branca G
Branca A
Branca G
Vermelho G
Prata G
.Verde G
Azul G
Azul G
Preto A
Vermelha G
Azul G
Bege G
Prata O
Verde G
Branca ·A
Branca G
Branca A
Verde G
Azul

78/78 R$ 2.000,00
94/94 R$ 6.500.00

86(86 8��g3000,00R$1�X�6Ó:gg
74/74 R$ 2.500,00
78/78 R$ 2.500,00
83/83 R$ 3.500.00
87/87 R$ 3.800.00
99/99 R$ 27.000.00
98/98 R$ 20.500,00
92/93 R$ 8.800,00
91/91 R$ 4.600,00
01/02 R$ 13.000,00
88/88 R$ 4.300,00
95/95 R$ 8.500,00
94/95 R$ 9.500,00
91/91 R$ 5.000.00
88/89 R$ 18.000.00
76/76 R$ 1.500,00
87/87 R$ 5.500,00
01/01 R$ 15.500,00
88/89 R$ 5.500.00

01/01 R$1.300,00 + 15x159,16
69/84 R$ 23.000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ÁGUA VERDE - vende-se, próx.
Paróquia São Judas, alv., e/3
qtos, 2 banh., sla de visita, eoz.,
lav. e garagem., el ter. de

500m2, todo murado c/ cerca
de alumínio, livre de enchente.
R$30.000,00 entrada + 30x

R$500,00. Aceita-se casa no

valorde R$300,00 (aI., e mad.),
no bairro Nereu Ramos, Santo
Antônio e prox. de Jaraguá.
Tratar: 371-6069.

ALUGA-SE - quarto pI moças
no centro, próx. ao Kohlbaeh.
Tratar: 371-4577 ou 9975-'
5643 el Dulce ou Vanessa.

ALUGA-SE - na praia de

Enseada, pI temporada. Tratar:
276-1101.

ALUGA-SE - no Bairro Santo
Antônio, Rua Hilda Friedel Latin,
40, de mad., el 2 qtos, sala,
eoz., banho e lav. R$200,00.
Tratar: 273-6246 manhã ou

275-1160 el Gertrudes.

ALUGA-SE - alv., el 3qtos, sala,

eoz., banho e lav., no bairro São
Luís. R$250,00 fora água e luz.
Tratar: 376-1701.

ALUGA-SE - quarto no centro.

R$100,00. Tratar: 9124-7309.

ALUGA-SE - casa estilo

germânico, el 1 suíte jr, 1 qto
jr, wC social, sala, eoz. el aquee.
a lenha, circuito de tv,
parabólica, escritório, el rede
para internet, garagem el área
de festa, eanil,pátio todo
cercado el jardim, em

condomínio ecológico rural,
entrada privativa. R$600,00 e

energia elétrica. Para casais si
filhos ou no máximo 3 pessoas.
Com bom cadastro, si avalista.
Rio Molha, el,ônibus no portão.
Marcar hora el proprietário.
Tratar: 370-8563.

ALUGA-SE - quarto e cozinha
mobiliados na Rua Arthur
Aldrovandi. Rio Molha, à 1.500m
da prefeitura. Tratar: 370-7698.

ALUGA-SE - no bairro Chico de

Paula, el luz e água. Valor à
'combinar. Tratar: 370-7703.

((.'
ALUGA-SE - qtos mobiliados.

Apartamento - 2 Dormitórios - Garagem - Sacada - Mobiliado - situado no

Centro R$ 60.000,00
Apartamento - 2 Dmmilórios (Suíte) - Garagem - 2 Sacadas - Novo R$
75.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) + Dep, Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens - Situado no Centro R$180.000,OO

• Garagem para 2 carros;
• Salas de estar e jantar;
• Lavabo;
• Churrasqueira:
t, Cozinha € Copa;'
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep, De empregada;
• BWe Serviço;
• Sala íntima;
• 1 Suíte Simples;
• 1 Suite cl Closet;
• 1 Suite Master cl ctoser e
Banheira;

.

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

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

Projetos / Execução /
Administração

e Gerenciamento da obra

b. MaI.,Deodoro da Fonseca, 97,
E Dlonor, sobreloja· Ja,aguã do Sul

SÁBADO, 25 de outubro de 2003

VENDE-SE - próx. Igreja 'São

Judas, bairro Água Verde,
alv., el 3 qtos, 2 banh., sala
de visita, coz .. lav. e

garagem. Terreno el 500m2,
todo murado, el cerca de

alumínio, 1.300m do centro,
R$30.000,00 entro + 30x
R$500,OO ou R$38,800,OO
à vista. Aceita-se proposta,
Tratar: 371.-6069 ou 9;L37-
5573.

el VENDE-SE - ótima casa em alv.,
c/ doc. em dia, el 1 suíte, 2

qtos e demais dependências.
Toda murada, em boa

localização. Aceita-se carro e

terreno como parte de pgto.
Tratar: 9997-2020. Creei
7402

CASA PRÓPRIA - REALIZE SEU SONHO
FUJA DO ALUGUEL USANDO SEU FGTS!

11.245,00 R$ 98,80
2L130,73 R$ 185,65

s 30.850,87 R$ 271,05
s 42.261,47 R$ 371,30

R$ 6U80,a3 R$ 537,53
R$ 88,923,07 R$776,43
$ l03.923,07 R$ 913,06

POSSUIMOS OUTROS VAl.ORES E OU1'ROS PRA;lOS
SI'ONCHIADO

Trflball"tan� com Al.rt.crí1.a.r;ãà da BACEN
D�sp(in!bilizamos credito para Automóveis e !-tatos, CorifWat

Informa ôes: 47 3360506 - 9124-1409

Tratar: 370-3561

VENDE-SE,... Casa el 72m2 e

terreno el 420m2, no Ana Paula'

II, Rua José Narloeh, 1849.
,

Tratar: 273-0530.

VENDE-SE - alv., próx. Unerj.
Tratar: 273-007 4�

.ALUGA-SE - el 3 qtos, próx. da
Verdureira da Raquel.
R$380,OO. Tratar: 275-0585
manhã ou 371-5320 tarde.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

el proprietária.

ALUGA-SE no Cond.

I
CASAS

I• Casa de madeira com 65m2 na Rua Arthur

,

Breithaupt, loteamento Firense. Lote' 48, R$
15.000,00 + 50x R$ 330,00
• Cose de madeira com 35m2 na Rua Osccr Elhert,
loteamento Firense I. Lote 228. R$ 13.000,00 +

42x R$ 285,00 I
• 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

proprietária.

BARRA VELHA - vende-se, de

mad., boa, cl 40m2, toda

mobiliada, boa localização.
R$11.000,OO. Aceita-se carro,
terreno ou casa em Jaraguá.
Tratar: 371-6238.

BARRA VELHA - vende-se,
mobiliada, 50m da praia.
R.$55.000,OO. Tratar: 371-
0244 el Evandro,

CZERNIEWICZ - vende-se,
localizada na R. lido Formigari,
197, el 3 qtos, alv.

R$45.000,OO. Tratar: 9997-
2020. Creei 7402

JOINVILLE - vende-se, ou troea
se poreasa em Jaraguá do Sul.
Tratar: 370-1657 ou 9974-
8468.

PROCURA-SE - casa ou apto el
no mínimo 3 qtos, de particular.
Tratar: 371-5643.

PROCURA-SE - casa ou apto pI
alugar, que possuam 2 camas

de casal, pI temporada, Tratar:
9137-3083.

SÃO Luís - vende-se, alv., el
90m2, 3 qtos, sala, eoz., banh.,
lav., toda murada. Aceita-se
carro no negócio. Tratar: 376-
1701 el Jaime.

Residencial' Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

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

Loteamento Ouro Verde.

R'$250,OO. Tratar: 9957-7545.

CENTRO - divide-se, el moças.
Tratar: 371-5503 ou 9902-
3397.

GUARAMIRIM - vende-se, el
88m@, próx. a Fameg, el peças
amplas, estilo sobrado, el parte
ideal de terreno nos fundos.
Aceita-se troca por casa em

Jaraguá do Sul. Tratar: 275-
3708 ou 9909-0502.

PRECISA-SE - de moça ou rapaz
pI dividir apto. Tratar: 275-

I
• Casa de alvenaria com 174m2, nova, Vila Lenzi,

I
em frente, a academia Corpo e Mente. R$

! 4����ig°l:J� de alvenaria na Barra, perto do'

.

mercado Ouro Verde. R$ 25.000,00

TERRENO
• Lotes no Loteamento Firense I. R$ 18.000,00
• Lotes no loteamento Campossampiero II, c/900m2•
R$ 45.000,00
• Lotes no loteamento Campossampiero I, c/420m2.
R$ 25.000,00'
• Lote na Rua Waldemiro Schmidt, com 600m2, R$
28.000,00

SCHROEDER - vende-se, el 3
qtos grandes, 3 qtos peq., 2

salas, eoz. e demais dep., ter.
e/562m2, bairro Rio Hem, Rua
Dom Pedro, 829. R$45.000,OO.
Tratar: 372-3922 ou 9122-
4198 el Walter. Creei 9238

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, alv., bom estado, toda
murada, el 3 qtos. e demais

dependências. R$26.000,OO,
'Tratar: 9997-2020. Creei
7402

VENDE-SE - nova, ótima, alv.,
el deto em dia, el 1 suíte, 2

qtos e demais dependéneias.
Toda murada em boa

localização. Aceita-se carro e

terreno como parte do pgto.
Tratar: 9997-20.20. Creci
7402

I
CONDOMíNIO FECHADO
• Lotes a partir de 790m2

FIRENZE II
• Lotes a partir de 350m2

A MARCATTO IMÓVEIS FINANCIA COM UMA
ENTRADA E O RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES.

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Oedoro, 1179

,

tir371-1136
385� el Rose após 14:30.

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a
combinar. Tratar: 9133-3476.
Creei 3476

VENDE-SE - próx. do centro,
ótimo, novo, el 1 suíte, 2 qtos,
bwe, sala, copa, eoz., lav.,
sacada el ehur. e garagem.
R$70.000,00 negociáveis.
Tratar: 9137-5573. J

\
VENDE-SE - na Rua Ana Zaco,
el 2 pisos, 15 peças. Valor à
combinar. Tratar: 370-7594.

VENDE-SE.- el 2 qtos e demais

dependências. R$18.000,OO
entro e assumir pare. na caixa.
Tratar: 9122-7399 el Levi.

VENDE-SE - próx. do centro,
ótimo apto, novo e financiado,
no res. Mercedes, el 2 qtos,
banh., sala, copa, eoz., lav. e

Creei 0418-J

'ü" Terreno com 420m2, lado Rodoviária,
R$ 5,OOO,OO+45X R$l.lOO,OO ou ii vista R$ 40,000,00
,ir Terrenos com 350m', bairro Amizade.

R$ 3.000,OO+60x R$250,OO ou à vista R$ 10.000,00
eü" Terreno com 329m', Lot. Zanguelini.
R$ 3,000,00 + 60 x R$ 250,00,
<Jr Terrenos com 380m", bairro Amizade.
R$ 20,000,00

<Jr Chácara com 200.000m', 100mts da Igreja
do Rio Molha. R$ 70,000,00 negociáveis
qj" Chácara com sss.oooos. 600rnts dá Igreja
do Rio Molha. R$ 80.000,00 negociáveis
''ir Apartamento c/4 qtos, 135m', Centro,
R$ 60.000,00
<li>" Casa alv. c! 3 qtos, 230m', Lot. Juventus.

J

Vendas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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51 entrada e
12 pagamento em

60dias
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311·8814

CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO
f®I

ADEMILAR
Com parcelas a partir de R$ 199,44 você viabiliza
seu projeto de reforma, construção ou compra do
seu imóvel na cidade, praia ou campo.

Cartas de crédito de R$ 20.000,00 a R$ 120.000,00

Lances podem ser também embutidos ou com

FGTS (de acordo com norma do SFH)

Consulte-nos!

.'

Empreéndim�ntos
Imobiliários· Ltda

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇÃ,O

DE JARAGUA7

ROY�

SÁBADO, 25 de outubro de 2003

VENDAS/LOCAÇÕES
Laias e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- CentroFONE: (41)275-3070

CONSTRuSeL �
"Inovando Conceitos de Vida" �

garagem. R$23.000,00 entro +

4 anos de R$650,OO. Tratar:
371-6069 ou 9137-5573.

VENDE-SE - apto central, cj 1
dorm. Ótimo preço. Tratar: 372-
1395.

VENDE-SE - no Condomínio
Amizade, ej 3 qtos.
R$23.000,00 + fncto. Tratar:
9997-2020. Creci 7402

VENDE-SE - próx. do Centro,
novo, financiado, cj 2 qtos, sala,
copa, coz., lavand. e garagem.
R$23.000,00 de entrada + '<

financ. de 4 anos R$650,00 t�
corrigido pelo Cubo Tratar: �"

9137-5573. (proprietário)

o Melhor consórcio de
terrenos, casas,
apartamentos,

salas comerciais e

reformas de imóveis

Plano de Opção no

Contemplação
Prestaeões até -

o (ont�mplação

1 RS 30.000,

RS 40.000,00 RS 214,16

\, Consórcio Bottísteão
QUEM CONHECE, CONFIA.

Reprosontante �
autorizado: �MA.��lm

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
cj 3 dorm. sendo 1 suhe,
sacada cj ehur., eoz. mob.
Entrada + pare. em 50 meses

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

BARRA VELHA - vende-se,
centro, todo murado, de

esquina, à 200m da praia, próx.
Igreja matriz. R$16.000,00.
Tratar: 371-6238.

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

PiÇARRAS - vende-se, três, na
BR 101, cj 24.000m2,
13.000m2 e 2.000m2. Tratar: :l

Mini System
HIFI stereo

Bicicleta
Aro 16

Bicicleta
Aro 12

/(tI,emtl'
,

Rua Epitácio Pessoa, 415 - ]araguá'do Sul

Comoda
Sapateira Star

lfJ
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, si 02.- em frente ao BESC - Tel: 378-1975

��.----------------------�----------------------------�
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372-1395.

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

R$150.000,00. Aceita-se casa

ou apto no negócio. Tratar:

9112-5501. (proprietário)

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

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

VENDE-5E - de esquina, 425fl]2,
localizado na Vila Rau.

�
,

R$22.000,00. Tratar: 9997-
2020. Creci 7402

VENDE-SE":' com uma casa.

R$9.000,00. Tratar: 371�8664
ou 370-7594.

VENDE-SE - cj 20.00m2, área
rural, exclusivo pj res. ou lazer,
cj toda infra-estrutura, lote

pronto pj construir, riacho,
nascente, árvores frutíferas,
secundárias e nativas, local

tipo condomínio, entrada

privativa. Visite este mini
. paraíso no Rio Molha.

R$70.000,00. Marque hora c/
proprietário. Aceita-se carro e

contra-proposta. Tratar: 370-
8563.

VENDE-SE de

97.850m2(39.14 morgo s),"
arrozeiras. Tratar: 370-6624.
Creci 8844

VENDE-SE - na Rua da

Faculdade, cj 530m2, cj água,
luz, esgoto e escritura. Tratar:
372-1359 dia e 274-8050
noite.

ALUGA-5E- na Av. Mal. Deodoro
da Fonseca. Tratar: 9112-5501.

(proprietário)

BANCA - vende-se, de revista,
anexo ao posto Marcolla, por
motivo de doença. Valor à
combinar. Tratar: 276-3170:--'

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, cj 3.900m2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 2'75-3070. Creci 8950. LOJA - vende-se, de confecções

adulto e juvenil. Tratar: 370-

1657 ou 9974-8468.VILA RAU - vende-se, de

esquina, cj 425m2, plano, cj
escritura, livre de enchente.

R$22.000,00. Tratar: 9997-
2020. Creci 7402

VENDE-SE - bazar e papelaria
na Marechal, centro, cj
estoque. Tratar: 9131-7018 ou

371-0452 cj Dario.

VENDE-SE - loja de produtos
fotográficos e estúdio completo,

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

Carga Horária: 15h #
Horário: 19h às 2211s #

Período: 02, 04, 09, 11 e 15/12/03
Invest.: 130,60 ou 1 + 1 R$ 70,00

o Senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mínimo de participantes

CORREIO DO POVO 21

Valorizando
seu ambienteI

$açw�nOiYtUna/
tU:Uta//

79
na Vila Lenzi. R$8.000,00.
Tratar: 275-2634 ou 371-

6238.

VENDE-SE - salão de beleza,
compl., cj ponto a mais de dois

anos no local. Valor à combinar.

Tratar: 371-8676 ou 9131-

5044.

VENDE-SE - no centro. Tratar:

370-0783 manhã.

VENDE-SE - posto de venda de

panificadora, no bairro Amizade.

Tratar: 371-0175.

VENDE-SE - galpão pj retirar
do local, cj estrutura met.,
cobertura em alumínio cj

llx8 e alt. de 3,5. Acompanha
calha de 11m de com�, 5

fluorescentes duplas
grandes, uma janela
basculante grande e toda

fiação e tomadas, todas,
novas. R$5.000,00. Tratar:

429-7591 após 19:00.

371-0175.

VENDE-SE -loja de confecções,
cj estoque e móveis, ótimo
ponto, aluguel acessível. Tratar:
371-5512. (proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, cj
mercadorias e mobiliário.
Defronte pj Marechal. Tratar:

275-3070. Creci 8950.

ItII
Microlins
centro de Formação Profissional

VENDE-SE - ponto de venda de

panificadora, no Bairro
Amizade. R$17 .000,00. Tratar:

empregos

ESTÂNCIA RIBEIRÂO GRANDE
está recrutando recepcionista,
sexo masculino. Tratar: 275-

7995 cj Juarez.
'

CONSÓRCIO UNIÂO
precisa-se de vendedores

externos com experiência na

área de consórcios, salário
fixo + comissão. Tratar: 371-
8153._

TELE-MARKETING - precisa-se

cj experiência na área de

consórcio, cj telefone em casa

(trabalho domiciliar), salário fixo
+ comissão. Tratar: 371-8153-

Consórcio União.

Precisa-se de

MOTOQUEIRO que
possua moto, para
entrega de água
(disque água),
deve residir em

Jaraguá do Sul.

Tratar: 372-1363
ou 372-2944

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

Operador de Computador irjmeiros Passos Operador de telemarketing
da Informática

INFO

CarocitaçáJl ProfiS$ional em
Telefonista e Recepcionísta

Webdesigner atinas Administrativas Inglês - New Generation

Mo,=e Manutenção
Capac�o ProfiS$ional Bannanem'kndas

de puladores Turismo e Hotelaria Garçom ,

Rua Exp .. Cb. Harry Hadlich, 35 • Centro Telefones: 372-3575/372-1299

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ensino Médio

articulado com

Educação Profissional

Inscrições: a partir de
20 de outubro de 2003

Inicio das aulas:
fevereiro de 2004

Rua Isidoro Pedri, 263 i
Rio Molha - Jaraguá do sul/se
Site: www.sc.senai.br
email: jaragua@se�ai-sc.ind.br

P'R E C I 5 A - 5 E U R G EN T E
o

.

Professor para área de montagem e

manutenção de computadores com

experiência, para o período diurno.

Comparecer com currículo na rua: Jorge
Czerniewicz nº 665

COMPROCONSÓROO
contemplado ou não,
mesmo em atraso,
pago à vista, em

dinheiro.
Fone OXX 47522256

ou 9968 0588,
cf José Carlos.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista em residências ou

escritório, o dia todo ou meio

período. Tratar: 370-6188.

.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar de
estagiário em comércio exterior.
Tratar: '9993-7857 ou pelo e

mail neilarmistrong@unerj.br.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista. Tratar: 370-6444
el Sônia.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar,
experiência como

eolorimetrista, aux. laboratório,.

J

laboratorista, aux. tecelagem,
possuo eur�o de Desenho
Técnico e Auto Cad R14. Tratar:
275-6292 el Anderson.

GANHOS DIÁRIOS

Excelente
Oportunidade!

Vendemos canetas

que detectam notas
falsas. Contratamos

Representantes.
(12) 3933-1408.

SENHORA - se oferece pI
trabalharei idosos ou crianças
(enfermeira). Tratar: 376-4020
e/lvonete.

veículos

ASTRA - vende-se, 2p, 99,
verm., GL, 1.8. Tratar: 275-
0020 ou 9963-1558.

ASTRA - vende-se, GLS, 16v,
99, cornpl., top, vermo Tratar:
9973-9654 el Sérgio.

CHEVETTE - vende-se. 78/79,
.

impecável, prata. Valor á
combinar. Tratar: 275-3549 ou

-\

9905-3714 el Alessandro.

CHEVETTE - vende-se, 83.

R$2.500,OO. Aceita-se troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-

9510 hor. comi.

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

SÁBADO, 25 de outubro de 2003

IMPERDíVEL!!!
-CURSO •

PATOLOGIA DAS CONSTRUÇOES
o curso tem a finalidade de transmitir fundamentos sobre problemas decorrentes
da má qualidade, aplicação e utilização de materiais e serviços em obras de

construção civil. Identificar a manifestação das patologias visando a prevenção
das falhas e adoção de técnicas de reparo.

Programa:
1. Et�pas d()pr()Gessoconstrutivo e uso na construção civil.

Dúrábilida�e de-materiais e componentes dás'edificações.
3:" Origens dá Patologia.

. .

.........

····4. Problemas pái6loglcÓsem:
..............................

�
.....

Fundaçõés
Estruturas
Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos

Instalações elétricas e hidráulícas
Pintura

Manifestações:
Umidade
Corrosão
Desagregação
Destacamento
Fissuras e trincas

5.

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Trata r: (4:1) 334-5729

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

Tratar: 275-2848.

A entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número de inscritos

iCom. de Peças Antonio,

i Fone: 370-2764 '

ICeI.: 9104-2070/9957-6099:
l�v,.�o',,�"'�r.�rubb,?, .. 4.4.0<>.. (T�V?.,,� ... S<:I1.coed.')1
automotivo e película. Entrada travas elétr., IPVA 04 pago.
R$6.000,00 + 18x R$292,00. R$12.300,00. Tratar: 9973-

ou R$10.000,00 à vista. 2603.

Tratar: 376-2206 cl Alex.

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

CORSA-vende-se, piek-up, 96,
vinho, rodas esp., alarme, trava
elétr. R$10.600,OO ou

financiado. Tratar: 370-3574 ou

9123-n55.

CORSA - vende-se, super, 971
97, c/ trava elétrica, bom

estado, 2p. Tratar: 376-0168
el Amilton.

CORSA-vende-se, 96, el limp .

e des. traseiro, a.c., alarme.

R$9.3ÓO,00. Tratar: 373-
8042.

CORSA - vende-se, 95, el trava,
vidro e alarme, preto.
R$9.000,00. Tratar: 370-1804
el Valmir.

CORSA - vende-se, sedan, 981
98, 47.000km, cinza, vidro e

IPANEMA -:' vende-se, 90,
eompl. R$3.000,OO + fneto.

Tratar: 9909-0502 ou 275-
3708.

KADETT - vende-se, 92, SL,
vermo R$7.800,00. Aceita-se
troca por carro de maior valor.

Tratar: 9905-3900 el Marcos.

MARAJÓ-vende-se, 81, prata,
dcto em dia. R$1.900,00.

MARAJÓ - vende-se, :1,..6, prata,
88, álcool. R$2.600,00 à vista .

Tratar: 273-0779.

ÓMEGA - vende-se, 93, GLS,
teto solar. R$12.500,bo ou

financiado. Tratar: 9123-7355
ou 370-3574.

ÓMEGA - vende-se, 95,
hidramátieo, GNV.

R$18.800,00. Aceita-se carro

de menor valor. Tratar: 372-
0068 cl Ademar.

ÓMEGA - vende-se, CD, 9§-96,
4.1, cinza escuro, ótimo,
particular. Aceita-se troca.

Tratar: 9979-1437.

OPALA - vende-se, 91,
diplomata, GNV, eompl.
R$11.500,OO. Tratar: 27,6-
6242 ou 9133-9510.

S-10 - vende-se, cabine

______:2.7...5.:2,2.7..3w.·.__�
! A;v, Prefeito .�aldernarGr�bba', .2:4"r; -·J�rag�á ..

dO
...

SUI
.. /. E:<nal.I-Ikelbe.rt.li'uo..I.,.Corn·br'
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�OTOS

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

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

II;�A4�{.·\'
I

�_.. _.,,- ·'cc, ·'_",.c, --'--.-_/'

Vulcan 750

CB-450S Vermelha 1986

.............
Sahara Vermelha

Vírago 250cc Preta

XT225 Vermelha 2001

,@ eh

CBX 200 Strada Roxa

YBR 125 E Bege

Titan ES Azul

Titan ES Prata

Titan KS Azul

Titan Vermelha

ii

Titan Azul

CG 125 Vermelha

ML 125 Prata

Biz ES Azul

Escort L 1.6 Prata

1_(&_ IItb.:B'

CORREIO DO POVO 23

estendida, branca, 96, bancos
de couro e película nos vidros,
cornpl., equipada c/ kit gás
natural. R$22.000,00. Tratar:
9131-6243.

TEMPRA - vende-se, 92,
cornpl., Bv, R$7.700,00. Tratar:
371-7542 ou 9965-7547.

VECTRA - vende-se, GLS, 97,
GNV, compl., preto.
R$19:500,00. Tratar: 9123-
7355 ou 370-3574.

VECTRA - vende-se, GLS, 2.2,
cornpl., ótimo. R$21.000,00.
Tratar: 371-0626.

FIORINO - vende-se ou troca-se,
furgão, 94, por carro 1.000 de
maior valor. Tratar: 370-1161.

FIORINO - vende-se, 97/97,
verm., c/ injeção eletr., aro

esportivo, carroc. longa, ótimo
estado. R$9.000,00
negociáveis. Tratar: 273-0476.

PALIO - vende-se, 00 cornpl. -

ar, 4p. R$ 7.500,00 + consórcio

(25 parc.). Aceita-se carro na

troca. Tratar: 371-1970.

PICK-UP - vende-se, 84, city.

Escolha o seu modelo, nova ou usada com entrada e saldo em até

�ONDAC 100 Biz vermelha 99/99 Crypton T 105 E vermelha 2001/01
C 100 Dream vermelha 97/98 NX 350 Sahara azul 98/98
CG 125 Titan cinza 96/97. NX4 Falcon prata 2001/01
CG 125 Titan KS vermelha 2001/02 Pálio 50CC vermelha 99/00 TODOS OS
CG 125 Titan KS vermelha 2001/02 Pálio Sundown vermelha. OKm MODELOS
Crypton T 105 E azul 98/98 Virago V 250S preta 97/98 Okm

YBR 125 E roxa 2002/02
Suzuki GSXR roxa/preta 96/96

-OllSÓR(''!CG 125 Cinza 97/97 ,
t mp\açao

CG 125 Azul 2003/03 con e .

ti se')(.ta.felfií� LOJA 1, AV. WAlDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999
LOJA 2: RUA JOÃO JANUARIO AYROSO 65 FONE 370-9995

Dia J5 de Novembro, vamos todos
pedalarpor uma grande causa!

Dia 15 de Novembro, Sábado a partir das 8h, leve
sua bicicleta e 1 kg de alimento não pereclvel até
a Praça Ângelo Piazera. Vai ter sorteio de brindes,
atividades física, brincadeiras e muito maisl
Chegada: Parque da Malwee.

ÁPOIO

CIAÃ",
81'F"'f
_.......

REALlZAÇA.o

ROTARY CLUB

JARAGuA DO SUL

P-e:ROLA iNDUSTRIAL

SDN

Sundown Leader
aro 26

1+3 de

R$J34fO
à vista 538,00

Ciclo Belinha aro 16

1+3 de

RS3S;O

..

verde
branco

Fusca

Saara
Pointer
GolGT

à vlsta J40,°0

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

Todos os modelos Sundown e Ci,lo em até 4X sem juros.
Ciclo Free Style

-

aro 20

1+3 de

R$631S
à vista 255,00

Ciclo
Maroto aro 16

1+3 de
R$

36,00
OANO
TODO
SEMPRE
PRESENTE

à vista J45,00 LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999
LOJA 2: RUA JOÃO JANUARIO AYROSO 65 FONE 370·9995

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



24 CORREIO DO POVO

Fone: (47)
370-8622

Corsa Sedan
Gol MI2p
Uno Mille
Escort 1.6
Kadett 1.8
Monza 4p
Versailles 2p
EscortXR3
Golf.GTI
Uno Mille 4p
Gol CL 1.6
Gol CL 1.6
Monza 2p
Kombi Furgão
Jeep JPX diesel

Monza 4p
Parati 1.6
Escort 1.6
Escort 1.6
Corsa 2p

CXl Q Corsa 2p 97
98 Corsa 2p ffi
91 Vectra CD 97
93 Vectra GLS 95
94 Ford Ka 98
95 Ford Ka CXl
92 S-10 cabo Dupla 98
ffi Godge Dakota ffi
94 CG 125 92
98

CG 125 01
87

Kawasaki ZX-9 98
ss
86

Blazer DLX 98

86
Palio 4p 97

95 Clio 1.0 4p 01

92 Besta GS 01

87 Santana 4p 98

87 Vectra CD 94

95 Courier 1.3 98

95 Escort 1.8 97

UNO - vende-se, 89, álcool.
R$4.500,00. Tratar: 371-6520
ou 371-0618.

UNO - vende-se, 01, compl.
Tratar: 9962-9363.R$2.500,00. Aceita-se troca.

R$2.500,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510 hor. comi.

UNO - vende-se, ELX, vinho, 4p,
cornpl., 95. Valor à combinar.
Tratar: 9133-3476.

UNO - vende-se, CSL, 93, 4p,
alarme, vidro/trava elétr., prata.
R$7.200,00 ou financiado.
Tratar: 9123-7355 ou 370-
3574.

UNO - vende-se, fire, 02, azul.
Tratar: 998:1,-4378 c/ Bier.

UNO - vende-se, 01, 4p, preta,
compl, Tratar: 9962-9363.

UNO -vende-se, 00, EX, cornpl.,
menos ar. R$10.200,00.
Tratar: 9962-0135.

UNO-'vende-se, turbo, compl.,
95. R$4.500,00 entro + presto
Tratar: 9133-3476. BELlNA -, vende-se, 84,

impecável, álcool. Aceita-se

troca. Tratar:' 276-6242 ou

9133-9510.

BELlNA - vende-se, 81, bom
estado. R$1.600,00. Tratar:
276-6242 ou 9133-9510.

COURIER - vende-se, pick-up,
1.6, L, 01, branca, ar quente,
impecável. R$14.700,00.
Tratar: 371-7910.

CORCEL-vendê-se, II, GT, 79/
80. R$2.000,00. Tratar: 274:
8550.

DEL REY - vende-se, 82.

R$2.200,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510 hor. comI.

SÁBADO, 25 de outubro de 2003 .�

-------------------------------------------------1
-

DEL REY - vende-se, 82.

R$2.200,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510 hor. comI.

ESCORT - vende-se, hobby, 95,
ótimo estado, limp. e des.

traseiro. R$6.500,00 ou financ.
Tratar: 9123-7355 ou 370-

3574.

ESCORT - vende-se, 90, 1.6, L.
R$6.000,00. Aceita-se troca por
maior ou menor valor. Tratar:
376-1772.

ESCORT - vendê-se, europeu,
93, cinza, gas., 1.6.

R$8.500,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-1001.

ESCORT - vende-se, XR3, 90/
90, cornpl, R$4.000,00 entro +

Você ainda vai ter esta marca no seu carro!!!

Mudamos: R. Barôo do Rio Bronco, 230 - Centro

Fone/Fax: 372-1777
Site: www.usagos.com.br

Homologada pelo

'I_INMETRO

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em lnjeçdo eletrônica, mecânica geral
multi marcas.

• Temos financiamento.

13 parco Tratar: 275-6455. 6238. dono, 4p, a.c., limp. e des.,
alarme, trava. Aceita-se carro

de menor valor. Tratar: 9952-

7796.
ESCORT - vende-se, XR3, 93, ESCORT - vende-se, hobby, 1.0,
compl., ar, direção, película, 94. Entrada R$2.500,00 + 27x

alarme inteligente, acento R$251,24. Tratar: 370-0070

recarro, modo europeu, trio hor. comI. ou 375-2480 à noite

elétrico, lindão. R$9.000,00. c/ Luciano.
Aceita-se carro de menor valor.

Tratar: 275-2634 ou 371- FIESTA - vende-se, 01, único

F-1000 - vende-se, 90,

impecável, prata. R$

21.000,00. Tratar: 273-1001

cy Odir.

"

• • • •

60 :meses

Crypton C 100----R$ 88,25
C 100 Biz ES------R$ 88,25
YBR 125 K---------R$ 95,70
CO 125 K-----------R$ 92,12
C 100 Biz +-------R$ 98,04
XTZ 125 K---------R$ 123,25
NXR 125 .KS-------R$ 116,41
XT 225--------------R$ 169,74
Twister 250--------R$ 162,69
Tomado 250------R$ 177,68

79 meses

R$ 10.126,00-----R$ 152,53
, R$ 11.082,OO-----R$ 166,93
R$ 12.717,OO-----R$ 191,55
R$ 14.000,OO-----R� 210,88
R$ 15.337,OO-----R$ 231,02
R$ 16.144,OO-----R$ 243,18

67 meses

R$ 18.470,OO-----R$ 328,04
R$ 21.853,OO-----R$ 388,13
R$ 24.020,OO-----R$ 426,62
R$ 26.907,OO-----R$ 477,90
R$ 28.597,00·----R$ 507,91
R$ 30.581,00-----«.$ 543,15
R$ 36.870,00-----«.$ 654,85

56 meses

R$ 14.000,00-----K$ 290,00
R$ 14.412,OO-----K$ 298,53
R$ 15.808,OO-----K$ 327,45
R$16.876,OO-----K$ 349,57
R417.961,OO-----K$ 372,04 Dis�)omos de créditos ele

R$ 4.565,00 àR$ 85_898,00 ••, �

ià'371-8153

Rua: João Januário Ayroso, 80
Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do SulConsórcio

UNIAO uniaosilver@ibest.co111.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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F-l000 - vende-se, cabine

dupla, 86, modo Souza Ramosm

cornpl., prata. Tratar: 376-0168
cl Amilton.

F-l000 - vende-se, 95, azul,
MWM, caixa grande, d.h., a.c.
R$26.000,00. Aceita-se carro

de menor valor. Tratar: 9902-

5620.

VERONA-vende-se, 92, LX, 1.6,
prata. R$6.800,00. Aceita-se
troca por menor ou maior valor.
Tratar: 273-1001.

VERONA - vende-se, 92, azul,
compl. Tratar: 376-1718 cl
Reinaldo.

BRASíLIA - vende-se, em

perfeito estado, 80, cl rodas
esportivas. R$2.800,00. 273-
1001.

FUSCA - vende-se, 76, verm.,
ótimo estado. R$2.500,00.
Tratar: 276-6242 ou 9133-
9510.

FUSCA - vende-se, 78, brigo
R$2.500,00. Aceita-se troca.

Tratar: 276-6242 ou 9133-
9510.

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

Dicave

FUSCA - vende-se, super
inteiro. Aceita-se troca por
opala. Tratar: 9145-6570 cl
Chqrles.

'

GOL - vende-se, 97, 1.8, bola.
R$11.400,00. Tratar: 375-
1984 ou 375-0561.

GOl-vende-se, Cl., 1.6, 93, cl
rodas esp. Entrada R$1.500,00
e assumir parcelas. Tratar: 376-
1772.

GOl-vende-se, CU, 1.6, 96, cl
manual, todo revisado, 2º dono.
Tratar: 276-0397.

GOL - vende-se, Star, 89, 1.8,
gas., limp. e des. traseiro,
película, ar quente e alarme.
Valor à combinar. Tratar: 376-
1702 cl Salete ou Jean.

GOL - vende-se, 81, cl rodas
esp., ótimo estado.

R$2.400,00. Aceita-se troca.
Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510 hor. comI.

GOl·- vende-se, 1000, 93,
branco. R$6.500,00 ou

financio. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355.

GOL, - vende-se, 81, aros

� esporte, ótimo estado.

R$2.200,00. Tratar: 9909-

050;2 ou 275-3708.

GOlF - vende-se, 01/01,
compl., estado de Okm. Aceita-

. BLUMENAU
322-8800

ITAJA(
348·8460

CLASSI

se troca. Tratar: 373-4581 ou

9979-1285.

KOMBI - vende-se, 93,
excelente estado. R$6.700,00
ou financiada. Tratar: 9123-
7355 ou 370-3574.

QUANTUN - vende-se, 95/96,
completa. R$13:000,00.
Tratar: 274-8550.

SANTANA - vende-se, 89, Cl,
1.8, gas., aro de liga leve, ar

quente e frio, porta mala

elétrico, impecável.
R$5.500,00. Aceita-se carro de

menor valor. Tratar: 371-6238.

SAVEIRO - vende-se, 85, motor
AP, 1.6, bancos couro.

R$3.800,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510 hor. comI.

VOYAGE - vende-se ou troca-se,
88, por carro 1.000. Tratar:

370-1161.

VOYAGE-vende-se, 85. Aceita
se troca por moto. Tratar: 2713-
1007.

BESTA - vende-se, GS, 99, 12
lugares, a.c., compl., muito
nova. R$29.500,00. Tratar:
373-5030 ou 9957-3751.

JOINVILLE
435· 3700

SÁBADO, 25 de outubro de 2003

COMPRA-SE - carro financiado

até R$3.500,00 e assume-se,

fncto. Tratar: 370-7703.

COROlLA-vende-se, 94, banco
,

de couro, compl. R$14.000,00.
Tratar: 9906-9109.

CLlO - vende-se, RT, 1.0, 16v,
compl., 02/03, 7.000km.

R$20.000,00. Não aceita-se
troca. Tratar: 372-4296 ou 371-
5999.

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.

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.

1113 compra-se, de

preferência financiado. Tratar:

372-0108.

VOlKSWAGEN - vende-se, ano
85, modelo 6.90, branco,
revisado sempre na Breitkoft,
carroceria de madeira. Valor à
combinar. Tratar: 276-2240 cl
Marcia.

JARAGuA DO SUL
370-6006

BIZ - vende-se, 99,' cl
11.000km. R$3.000,00.
Tratar: 274-8497.

BIZ - vende-se, 00, cl partida,
preta. Tratar: 9962-9363.

BIZ - vende-se, 00, cl parto
elétr., preta. Tratar: 9962-

9363.

CB - vende-se, 500, 98.

R$6.500,00 + consórcio.
Aceita-se troca. Tratar: 376-
1772.

CBX - vende-se, 200, strada,
bom estado. R$3.700,00.
Tratar: 374-1935 cl Adélcio.

CG -vende-se, 03. R$1.600,00
entro + 24x R$213,00. Tratar:

. 9952-2420.

CG - vende-se, 01. R$3.600,00.
Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510 hor. comi.

CG - vende-se, 95; grafite.
R$2.200,00. Tratar: 37Q-1804
cl Valmir.

CG - vende-se, CG 125, Titan,
97/97. Barbada. R$2.500,00.
Ótimo estado. Tratar: 371-
8153.

COMPRA-SE - yamaha, Virago

250, financiada. Tratar: 374-
1117 ou 9975-0117.

COMPRA-SE - moto modelo,
honda Biz I Sundown I sccoter
em bom estadõ. Tratar: 370-
1801 cl Sandro após 18hs.

DT 180 - vende-se, 90, na cor

branca, cj os documentos em

dia. R$1.700,00. Tratar: 375-
2235 cl Pablo.

RD 350 - vende-se. Tratar:

9905-3644.

TITAN - vende-se, 02. Entrada
+ presto Tratar: 9902-9216.

Xl 250 - vende-se, pI trilha.
R$1.000,00. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510 hor. comI.

YAMAHA-vende-se, TDM, 01,
prata. Valor à combinar. Tratar:
9133-3476.

YAMAHA - vende-se, YZ 125,
97: Aceita-se troca por moto de
trilha. Tratar: 374-1117 ou

9975-0117.

CAPOTA - vende-se, de fibra,
pI S-10, 3 meses de uso,
cabine simples, preta. Tratar:
9122-5844 cl Junior.

SOM - vende-se, aparelho de

ScÉNIC ALlzÉ E

cuo AuTHENnQUE /,0 16V

Melhor•• Compra. 2003
em suas Categoria •.

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária Renault para sua região.
11 Consórcio Renault

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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x Atacado e Varclo
Mur't -Agua Mineral

J".'.. �".21..•'�
*

llcb,.CdOYros
",:::Y� "

....Suportes

<:::;:;;:::;:::!�G���NEI'AL '

G
Tele Entrega

Horurio Ateedimcutc: Ssb. daí> sbs ;I:-l Iêbs.

Seg, a Sex, das 8h";ts l1h,'Ht des 1311!;. ês IS.h;,;.

Rua Jorge Czerniewicz, 400

Hospedagem, canis parareprodução.
Em clJ3i.."drJ {'i.:vlógíCJ, com soLirio .::play;.graudJog,
Façe! resetv'Js:. r;lg,1s' fímÍúldJs. ,Cuid,1nlOS tom
c,uinllo e dedícarJo do R'U Jlúm,llúnbo de
estitnaçlo, a.companhJmento com pCSSOt/5
esproiJ!il,1dJs, buscunos e levamos em sua

[esidt�nCJJ.

Dispomos ,J., lindos Iilhates de: falI Senire, D"Ich
(CoII,p), l'oodJe ror. Sdw'I/"f, &Jgle, Boxer,
CoJJen Reinl..,'cr, lsbudor; Pit BuJJ rJrús cates,
com-COlUrato de.gdt'JntiJ. e pedígree. Compro J�1 ou
Elp ICS{':{1<'J de seu iuÚJI1J1ziI1}w. Atendemos de
sl'gulld1;l domingo com nommstcids eenuega.mos
cm JUJ r6idên��, eJD tod.1.regiJo n-am',' JiwrJVSC

Anuncie aqui!!!
371-1919

,

[MT-&"REQÜINT:El
, Convites e Cartões I

t»����: � �:�:�;;(��J:f::êS j

. q7i;z;;�e;d9LI�a�;;Q� ... J

f"
.i

I Anuncie aqui!U
I 371-1.919

.

L ...

371-1063

R: João Januário Ayroso, 2609

Te!.: 371-
Fax: 273-644
CeI.: 9902-597

.

Eletrônica i

Julinhol
, TOrlEA!
i FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS i
I - MATERIAIS DE CONSUMO I
,

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA II .,

1276-341711 !

llua 25 dalullw, 515 -VIlaNIMI-Iallllluá dISuI- se i
, __ , "" ", .. """"" ,',. __

.-,- .. .. _ __ _ .. i

i

i
... ,i I,

Anuncie aqui!!!
371·1919

Venha Conhecer a I
iModa que é um Doce!1 I

j
! i

i Preços especiaisl L . o, - •••• - ---,

I de inauguração!
I

Anuncie aqui!!!
371·1919

.

Modinha
i tam.01a16

. I
Moda Adulto!

IlCON�·A�� co��
Comércio e Assistência Técnica

Hidrolavadoras

Compressores
Roçacieiras

Máquinas em Geral
Motoserras
lava-Jato

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTiCulAR

(47) 276-3429
9975-5659

Assistência Técnica: TV, Som, Vídeo,
Venda de Som AutOlllotivo, Cabos,
Acessórios e Som Profissional.

'DISK CONSERTOi

.
.

: :

I Anuncie aqui!!!'
371·1919

Fone: 371-5810
. Rua CeI. Procopío Gomes, 1263 f

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

R: Exp. Gumercindo da Silva, 616
- Centro - Jaraguá do Sul - se

Anuncie aqui!!!
371·1919

'r...... J

! Anuncie aquilU
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

I
i .......

........ "W_�' ... � .. �........ '_")

,

I Anuncie aqui!!!, ,

371·1919

iAnuncie aqui!!!!,
I ,

i 371·1919 !

(47)
9991-8567

Anuncie aqui!!!
371·1919

I
L.. ...

l!I

{ua Mal. Cas\:eJo Branco, 4893
Centro - Schrocder - SC

(�

.1 Anuncie aqui!!! �-
371-1919

I r
.

I i

;Anuncie aqui!!! j
I

,371.1919
I

Anuncie aquUn
371·1919

I Anuncie aqui!!!
371·1919

•
.t,
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CD pI carro, marca Pionner,
semi-novo. R$350,00. Tratar:

371-6238.

VENDE-SE - pick-up, 91, verde,

manaus, cl capota de lona,
protetor de

.

caçamba.
R$6.800,00. Tratar: 376-
.3386.

�

VENDE-SE - jogo de rodas, aro.
15, multi furos, cl pneu
1956015. R$600,00. Tratar:
370-9489 cl Adilar até 13:30.

d-··-.'--··· ···e.'.·.········.··.·
..

·····.·········r·····'···S·.··.·..

··...•.•....... ns
'

IV"
'

•.... ·0,1.
.

.
r. L�_�_,�_�_,,;,__=�_��� �

ACEITA-SE - doação de

roupinhas de bebê. Tratar:
273-6246 cl Tatiane ou

Antônio.

APARELHO - vende-se, de

CD, sony. R$250,00. Tratar:
9994-4057.

APARELHO - vende-se, de

som, AIWA. Tratar: 273-6246.

AR CONDICIONADO - vende

se, 18.000btu, revisado,
Consul. R$550,00. Tratar:
9131-0174 cl Sérgio.

ASPIRADOR - vende-se, de

pó, grande. Tartar: 273-6246
-; cl Tatiane ou Antônio.

BALANÇO - vende-se, de

criança, de 1 lugar, todo de
ferro. Tratar: 375-0246.

BANHEIRA - vende-se, cl
pezinho. Tratar: 370-8882 ou

9993-7857 cl Salete.

BARCO - vende-se, marajó
19, motor 90 enverute,

. revisado, c7 todas bombas de
porão e soner, carretinha
semi-nova e documentado pela
marinha. Tratar: 373-2101 ou

9132-3519.

BERÇO, - vende-se, cor

marfim, em madeira, cl
pintura em decapê. R$150,00.
Valor na loja R$400,00. Tratar:

9135-1196.

BICICLETA' - vende-sé,
ergométrica. Tratar: 371-

0168.

BICICLETA - vende-se, aro
12, Rocket III, verm., semi
nova. R$79,00. Tratar:

9973-3067.

BICICLETA - vende-se, Pro X,
cromada, aro 20, acessórios
na cor vermo R$270,00.
Tratar: 276-0476 ..
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·onê: 310-6184
9973·8386BOTA - vende-se, sanfonada,

semi-nova, tam. 40.

R$100,00. Tratar: 370-7863.

BUGGY - vende-se, Tanga,
eléte., bivolt, ref. 2505,
marca Bandeirantes, verrn.,

ideal pI crianças até 5 anos,

excelente estado. R$390,00.
Tratar: 9973-3067.

CACHORRO - vende-se,
filhote de pintcher. R$50,00.
Tratar: 370-5271.

CADEIRA - vende-se, de

bebê, pi refeição. Tratar: 370-
8882 ou 9993-7857 cl
Salete.

CALCULADORA - vende-se,
HP12c: R$150,00. Tratar:

376-4126 cl Márcio.

CAMA - vende-se, de solteiro,

terralorenzi@zipmail.com.br
Rua:·Professor Irmão Geraldino,
,169 • Vila Lalau • Jguá do Sul

Vendas de
Materiais
Elétricos
em Geral

INSTALADORA '.
alerell.

A Casa do Instalador

aac,IICJIY,lO DA "M ./ Portões Eletrônicos
./ Cirquito Fechado de TV
./ Interfones �••
.t Vídeo Porteiro

Financiamentos em até
pI materiais Elétricos • P!ano con�trucar daIII••

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Fone: 47 370 9933
1438· Sala 02� Jaraguá do Sul 9103-3838/9967-0383

telefonia e segurança

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
�Iacas de expansão p/ centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headsetj
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias p/ telefones

A melhol' opção pal'a sua empl'esa,
'escl'itól'io e I'esidência.

Produtos e sel'Viços pal'a telefonia,
I'edes de infol'mática, segul'ança

eletl'ônica e automação de condomínios.

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panel20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

-

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assisténcia Técnica)
Portão eletrônico e tntertones
Cancelas automáticas pj portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
.'VIonitores (P18 e Calor)
Micro Câmeras (P/B e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações' de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio

,

Iluminação de emergência
Instalações de sistemas telefônicos coletivo
Monitoramento de imagens (coletivo e individual)

"" -:t'" > <-» ;< �
, ' <;,; >� ''''

, " ,
'

VEND����S��;V1ÇOS: Rua;'O�iI!;a'l(orst, 104. Vila (�nzi. 'Ja�a�qá do Sul�' sç�,einaii:ma�fiel@terra.com.br. F\ ne/Fax:' (47) 371;lOO��,
�
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o sucesso d
exclusivamente d

O sucess

uma boa or

for

empresas não depen
oa ou de um único produto.

acontece com

etores afinados,

\

sucesso, no' presente
e tranquilidade no futuro!

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
A SUA EMPRESA MERECE!
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�""f.:

O}�
Disque_Pim
especialiuda

A

L
E
N

PrazeremH
,atender bem.A

Economize com Qualidade

Especializada em Cartuchos para, Impressoras

LEXM�RK Xerox

E,

A cada 15

reciclagens ganhe
1 GRÁTIS371-8655 275-0452

Garantia, qualidade e economia.
Laboratório próprio,-

Um inovo conceito em reciclagem
'Fone/Fax: 376 ..3869/370-0417

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 83 - Sala 1 - Centro -

Jaraguá do Sul· se (Próx. Banco Itaú)Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila lalau - Jaraguá do Sul

pj qto de criança. R$50,OO.
Tratar: 9135-1196.

motorolla T182, cj R$20,00
em crédito. R$200,00. Tratar:
370-5705.

FILMADORA - vende-se,
Panasonic. Tratar: 371-
0168.

rom 52x, teclado, mouse,
monitor 15". R$
1.945,00 a vista. Tratar:
9132-4310 após 18hs cj
Diógenes ..

alimentos, Walita. Tratar: 370-
7312.

Tratar: 372-0391.

COMPRA-SE - rádios de

madeira, antigos, funcionando
ou não. Tratar: 9953-5554.

CAMAS - vende-se, duas, se
solteiro, cj colchão, madeira
maciça, esculpida em relevo.
Tratar: 371-2041.

CHURRASQUEIRA - vende

se, elétrica, cj 1,80m de

largura. R$900,00. Tratar:

372-1566,cj Ana Lúcia.

COLCHÃO - vende-se,
magnético. R$700,00. Tratar:
371-8734.

FREEZER - vende-se, usado,
em bom estado. R$300,00.
Tratar: 372-1466 cj Ana

Lúcia.

CELULAR - vende-se, Nokia,
cartão, Tim. R$90,00. Tratar:
273-6014 cj Marcele. COPIADORA - vende-se,

Minota, profissional. Tratar:

273-6409 cj José Roberto.

COMPUTADOR - vende

se, AMO Atlhon XP

2200+, memória DOR 256

byter PC333, placa contr.

de som, placa fax moden
56 kbytes v-90 Lucent,
drive 1.44 Mb, drive CO-

CELULAR - vende-se, Nokia

3320, novo. R$300,00.
Tratar: 9602-0734.

CELULAR - vende-se, Nokia,
cartão. R$130,00. Tratar:
370-3203.

FREEZER - vende-se, Consul, _,

280L, vertical. R$400,00.
Tratar: 275-0364 ou 371-
5331.

ESTEIRA - troca-se, elétrica,
nova, por ar condicionado.
Tratar: 371-3830.CENTRíFUG.c\ - vende-se, deCELULAR vende-se, COMPRA-SE - HO usado.

I rruf�a�C:d��er-
II �'licê queprocura prllzer e senslla/idmle

I
venha conhecer aS Belas Goro/as, que irão

I satisfazer seus desejos e SIIa.f fanta.\'ias mais i/ltima.�

NATÁLiA i
Jaraguá do Sul 1
9117-04971

BELAS E
SAPECAS

- Venha passar bons momentos e/ urna
morena de cabelos longos. Ninfeta. Só
parahomens de bom gosto!

B�.". R
Atendimento 24 horas.
(Após as 22:00hs com hora rnorcodo)

Precisa-se
de moças I

maiores de 18 anos. I
Tratar: I

.(�?t����!�º�,1
'Lim{as

.Mminasl
,

A�EÜw,
E'lat-e-C�
�edi:d.cwdet
�o-e-
��

711do (} que l'oci

pl'LIClIrfl em prazer.
(47) 9991-8668
Jav� do-Sul;
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ACREDITE EM VOCÊ MESMO!!!
Trabalhe em seu próprio negóci� na _:;ua casa. Seja um mini
fabricante de um produto de alta rotaçao no mercado atual.
Ensinaremos à você um revolucionário método que inúmeros

. micro-empresários dos EUA, adotaram para chegar à estabilidade
financeira.
Não é por acaso que você está lendo esta mensagem. Chegou a

hora de você transformar a sua vida. Envie 1 envelope em branco,
2 selos de R$ 0,50 e seu. endereço completo p/ CORPO 1010-
Cx P. 1145 - 89.259 - 970-Jaraguá 00 Sul/SC, que lhe
enviaremos todas as instruções gratuitamente.

FREEZER - vende-se! c/ 1

ano de uso. R$700,00. Tratar:
372-1566 c/ Ana Lúcia.

FREEZER - vende-se. Tratar:
376-2393 manhã.

FRIGOBAR - vende-se, 130L,
Cônsul, semi-novo. R$300,00.
Tratar: 9131-4100.

GELADEIRA - vende-se.
Tratar: 376-2393 manhã:

GRAVADOR - vende-se, de

CD, LG, 32x, novo. R$130,00.
Tratar: 370-3203.

GUITARRISTA - procura-se
pessoal p/ montar banda de

punk rock e hardcore. Tratar:
370-5219 após 18:00.

IMPRESSORA - vende-se,
Epson LX 300+, foi usado

pelo menoS uma fita,
acompanha manual e cabos.
R$599,00. Tratar: 9132-

4310 'após 18:00 c/
Diógenes ou pelo e-mail

diogenes@netuno.com.br.

IMPRESSORA - vende-se,
matricial, Epson, ótimo
estado. Tratar: 049 9101-
0385 c/ Sezinaldo.,

IMPRESSORA - vende-se,
matricial, Epson, modo 810L.
Tratar: 9962-0135.

MÁQUINA - vende-se, de
lavar roupa, 6kg, Electrolux,
revisada. R$300,00. Tratar:
9131-4100:

MÁQUINA - vende-se, de

lavar, Mueller. R$180;00.
Tratar: 370-0460.

MÁQUINA - vende-se, de

cost. reta industrial.

R$500,00. Aceita-se troca por
televisão. Tratar: 370-1657.

MESA - vende-se, de sinuca.

7Jt�UIHq_S
1)Hl1'''J'ia'J"S

Tratar: 370-2059
com Vancle

Quartas-feiras - Peixe Frito
Sextas-feiras - costela assada,

feijoada e dobradinha

11l1li•••.; II!III,IIIII'I.-,-" 3 71- 2 6 4 6

,

R$150,00. Tratar: 373-4581.

MOTOR - vende-se, 6cil., de
F-600, chevrolet, gas., c/
carburador, inguinição e motor

de arranque. R$450,00.
Tratar: 370-9850.

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tratar: 9979-
0605.

PORTA - vende-se, rolô,
3,50alt x 3,00Iarg. Tratar:

370-2365 ou 9953-6121.

.

MotorolaV120T;.

e Nolda 1220 .

No Pronto T

R$ 299,00
ou
1+4 de R$ 59,80

Men1l100*

1+4de R$19,80
A vista R$

PNçÃo
Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

plano Pronto e

3 meses de
garantia por:iii)

R$99,00

PORTA - vende-se, de correr,

3,501arg x 3,00alt. Tratar:
370-2365 ou 9953-6121.

SALA DE JANTAR - vende-se,
madeira maciça., R$
1.800,00. Tratar: 9955-
9782.

SOCIEDADE - vende-se.
Tratar: 372-1657 ..

VENDE-SE - duas máquinas
retroescavadeira, s emi-.

novas, 2001/2002, Case,
580L, traçada. Tratar: 444-
1130.

VENDE-SE - uma marca c/
registro no INPI, c/ o nome

de Dettentos, classe 25-

mista, p/ o ramo de vestuário
em geral. Valor à combinar.
Tratar: 275-3708 ou 9909-
0502.

VENDE-SE - motor V8,
compl., c/ enguinição, motor
de arranque, disco e plator e
uma caixa 3 marchas.

R$500,00. Tratar: 370-9850
manhã.

VENDE-SE - 60 cds p/
playstation. R$5,00 cada.

Tratar: 371-0036.

VENDE-SE -lavatório p/ salão
de cabeleireira, espelho
0,90x1,00 e uma cadeira

augurada
e. Pedro Francken, 139 - C
uá do Sul (Lat. Do Termin

giratória. R$150,00. Tratar:
370-9850.

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293, s/6.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

VENDE-SE - mudas de

palmeira real. Tratar: 370-
2461.

VENDE-SE - sub, na caixa,
selada. R$100,00. Tratar:

9994-4057.

VENDE-SE - 2.000 tijolos e

. cal líquido. Ótimo preço.
Tratar: 276-3050 c/ Leonora
até 12:00:

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, c/ 1 fita e 1

controle, pouco uso.

R$150,00. Tratar: 370-9850.

VENDE-SE - título do

Baependi. R$250,00. Tratar:
371-0244 c/ Evandro.

VIDEOGAME - vende-se, I
'

Nintendo 64, c/ 1 fita e 1 ,";'
controle, pouco uso.

R$150,00. Tratar: 370-9850.
VENDE-SE - fogão Dako c/2
meses de uso e uma pia nova

c/ 2 meses de uso.

R$300,00. Tratar: 9135-
2650 .

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, c/2 contr:, 6 cds, 1
memory cardo R$300,00.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, c/ 2 contr. e 3

jogos. R$350,00. Tratar:
376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2" totalmente

destravado, cl 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-2206.

PLAN E
t VENDAS ·LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GER�L

* PLAVSTATION 2 VENOEMOS E ALUGAMOS
• XBOl( TOOA A LINHA DE
• PLAVSTATION OME VíDEO GAMES ,COS
: �:!.":e���S� E ACESSÓRIOS EM GERAl.

:�:��:g�;g=CE Fone: 376-2206
• NINTENDO GAME CUBE I\ÓnliOdntelidlinefllO: Sl9ll1\daâ Sl9ll1\dadas 13:00 822:00

Rua: Bertha We ue ,1007- Barra· Jara uá do Sul· E,mail laneta ame ibestcom.bt

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

Instale um

PORTEIRO
ELETRÔNIC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UDE ORMA

BELA VIDA
Naiunal como. \i(.lcé

Centro de apoio àos distribuidores

371-5176
"Rua: Av. Getúlio Vargas, nO 49 'Sala 105
Ed. Herter? defronte a Igreja Evangélica

(Em cima do üníbanco)

- GINECOLOGIA -

sfl�
CRM/SC 1242 • TEGO ()30/79

SOBRACIL 1.079

.
"

1

I.

).

I. --i�
Saúde e Beleza

I.

y
1

Shampoos, cosméticos, ,

.

sucos naturais de Babosa!
(Aloe vera)

y

ALEITAMENTO
materno Av. Mar. Deodol'O da Fonseca, 491

sala 01 - CCIlLrO • )a':"gu.<i <lo Sul

As vantagens do leitematerno
A amamentação não é boa apenas sob o ponto de vista da saúde física do bebê: é por meio do ato de
amamentar que a mãe estabelece seu primeiro elo com a criança, construindo mais rapidamente uma

relação de afeto e carinho. Essa intensa proximidade com a mãe irá tornar-se a base do desenvolvlrnento de
suaafetividade e de sua inteligência, no primeiro ano de vida.

Vejamos as vantagens do leitematerno:
\

Para'a saúde do bebê
É o melhor dos alirnentospara o bebê e o mais completo. Isto é tão verdadeiro que a criança pode alimentar
se apenas com o leite materno, não precisando comer ou beber mais nada - nem mesmo tomar água ou

chazinhos nos primeiros 6 meses de vida. Contém tudo o que o bebê necessita para se nutrir, crescer e se

desenvolver com saúde.
.

*Do ponto de vista nutricional, tem qualidade e quantidade de gordura importantes
para o desenvolvimento cerebral da criança e também todos os demais nutrientes
necessários para seu crescimento e desenvolvimento, além de não conter impurezas.
Ao contrário: contém elementos que combatem as infecções e células que protegem a

criança contra as agressões de bactérias e vírus. Além do mais, não dá alergia, fato.
freqüente quando da ingestão de outros leites. O leite materno contém mais de 100

elementos nutricionais e protetores que ajudam na digestão e evitam a ocorrência de

diarréias, infecções intestinais e respiratórias, Se por acaso .ele adoecer, sua

recuperação será mais rápida caso esteja ai imentando-se apenas com o leite materno.

Para a saúde da mamãe
Enquanto amamenta, a mulher geralmente fica mais protegida de uma nova gravidez nos primeiros meses após oparto, bem como

apresentamenor probabilidade de desenvolver câncer de mama.
.

Do ponto de vista econômico <jI

É de graça. Calcula-se que, quando não amamentada, uma criança representa um gasto de cerca de qulnhentos reais com a sua

alimentação, no primeiro ano de vida -oqu7 é muito elevado para a maioria das famílias brasileiras.

�r
\. fjace riforp(}'

e Distribuidora de Cosméticos:

'*'}Navde, cjk/lS"5' '"SaflUUl(j,

Fone: 371-6110
9905-2653

L'MOS DO BRASIL
RAN�YU

Menos: Stress
Colesterol
Diabetes
Hipertensão
Hemorróidas

275-1496 / 9952-3578
Relnoldo Rau. 340 - SI 03 - Centro

"

Jara ué do Sul - SC

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

ManipulaçJo de fórmulas médicas

fisioterápicos e
Cosmétícos manipulados

Fone: 371-8298

Oftalmologista
371-780,1/370-0409
Rua Guilherme Weege, 327

CORREIO DO POVO 31

DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE

Nutrição celular - Bem-estar

Energia· Controle de peso
Cuidados pes�oals

-NEOVITA
Comércio de Produtos

r!' .A,érfd./ ./
Ortopéd!icos
e Hospitalares

FOne/FaK: (4n 372-0461
a:8arie ..Rlllrlllco, 353·SI1·CetII!I·... SUl
.mail: malocbl@lerra.com.•r·ClI.: 1989-0941

Centro Auditivo
Audio ((�i')) Zoom
-+ Aparelhos Auditivos

-+ Micro·Canal cf Volume Automático
... Audiómetros e Impedanciômetro'

... Moldes e Pilhas
-+ Cabine Acústica

-+ Próteses e Drenos

Fone: (47) 372-2364
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 889 . Centro

387
,289 - SI. 01
do Sul- se

rRÃCCÕ'�:;��;;Ji'I CICLOS d'RACCO
I

.

! DMAE - age 001 fibras mUl(u�m I
li (-ElASTASE· oliva sínfese de eloslino e íOlágeoo !

PEtlTACARE - efeifo fcosor sobre !li n!Ui
. �

I AHA. enmina manchas e fudlila penelioçiío de a

v. arechal D. da Fonseca,
Centro - Jorogu6 do Sul

�"""�'���"��"''%.'\<I'..T
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1/

PROMOÇÃO ESPECIAL

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

ALUGUEL DE TRAJES
.
CASA, TERRENO; APARTAMfJIT� CAPITAL DEGIRO

CRÉDITO PARCELA

-R$ 15,000,00 R$ 167,00__
_

' _'R$ 20.000,00 R$ t22,00__
_,_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__
_R$1.00.000,OO R$1130,0Q._

�"'II!III!!II!"FJI!I

ir 371-3349

Novã Era
Ideal de Educação

Estamos selectonando professores de ensino superior
para as seguintes áreas:

- administração de empresas
• administração de vendas
- inarketing
- -admfnistraçâo de rh
- finanças
- contabilidade
- sistemas de informação gerencial
- contabilidade
- economia
- legislação tributária
- matemática

VENDE-SE

Freezer 230lts + Geladeira 280lts

Cônsul, cor marrom, vertical,
ambos seminovos.

Valor: os dois por R$ 900,00 ou

cada um por R$ 500,00
Tratar: 371-8153.

Os Interessados deverão:
a) ser pós-graduados (especialista, mestre ou doutor)
b) ter experiência profissional relevante na área
para qual esteja candidatando-se (no mínimo 4 anos)
c} ter. experiência profissional docente (ensino médio,
técnico ou superior),
Os itens A e B são quesitos obrigatórios.

<'

Interessados deverão encaminhar currículum vttee, até
o dia 30/10/2003 para: rh@flovaeracolegio.com.br ou
Av. Mal. Deodoro da Fonseca - galeria DomF"'cisco
CEP 89250-000

CLASSI

o

CORR

s

EDITAL
PATRICIA TAVARE� 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 estj3 edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA - R SIZINO GARCIA
180 CX POSTAL 234 - NESTA;
CLENI DA SILVA PIMENTEL - RUAWALTER MARQUARDT
2222 - NESTA;
CM FERRAMENTAS & MAQUINAS LTDA - R.REINOLDO ,� ,

RAU 787 - NESTA; :1;
CONCEITTUS IND COM CONF LTDA - RUA GOTTLOB
ENKE 66 -'- NESTA;
CRISTIAN NAGEL - MARiA UMBELlNA DA SILVA 417 -

NESTA;
,

EDUARDO ELIAS PEREIRA - RUA ARTUR ROPELATTO
1090 - NESTA;
FABIO APARECIDO DE CAMARGO - RUA ALMA VOGT
BAGGENTOSS 170 - NESTA;
FAGNER QUINTANILHA COSTA - RUA JOAQUIM
FRANCISCO DE PAULA 92 - NESTA;
GERALDO APARECIDO DA SILVA - RUA PRESIDENTE
COSTA E SILVA, 239 - NESTA;
HELIO TEIXEIRA DA ROSA - RUA MANOEL FRANCISCO
DA COSTA S/NR - NESTA;
IVO EDUARDO RAMOS, FERREIRA - RUA JOAO

MARCATTO 135-NESTA;
,

JULlANAJAGELSKI- PROC GOMES DE OLIVEIRA 1320
AP 204- NESTA; .

KOALA ACABAMENTO TEXTIL LTDA' - RUA WALTER
MARQUARDT 22?2 - NESTA;
KOALA ACABAMENTO TEXTIL LTDA - RUA WALTER

MARQUARDT 2222 - NESTA;
KOALA ACABAMENTOS TEXTEIS LiDA - R WALTER
MARQUARDT 2222 - NESTA;
KRAUSE - ZIMMER LTDA ME - RUA CAMPO ALEGRE 196

-NESTA;
KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LT - RUA

GUSTAVO FRIEDMANN 127 - NESTA;
MARGUI VELASQUE - GUILHERME KOEHLER 186-

NESTA;
,

MECANICA DE TRATORES CLAUS LT - JOSE TEODORO
RIBEIRO 1623-NESTA;
METALURGICA RADUENZ LTDA - ANDRE VOLTOLlNI771

-NESTA;
NADAPE DISTRIBUIDORA LTDA - RUA ANA MULLER
ENKE S/N LOTE 35 APT 02 - NESTA;
NELSON ZANOTTI- GUILHERME JENSEN SC 413 KM

58-NESTA;
OLlVIA SALETE DAREN - RUA JARAGUA 84 NR 802 -

NESTA;
PARABRISAS KRIEGER LTDA ME - BERNARDO
DORNBUSCH 1185 - NESTA;
FÍEINHARD MATTHIAS'CONRADS - RUA JACOB BUCK
S/NR - NESTA;
ROBERTO BENTO - R JOSE TEODORO RIBEIRO, 4370
-NESTA;
TERUO ABE BRINDES ME - RUA ADAO NOROCHINY
172 VILA LENZI- NESTA;

,

,

TERUQ ABE -BRINDES ME - RUA ADAO NOROCHINY
172 VILA LENZI- NESTA;
TISSIINSTALADORA ELETRICA LTDA - PAULO VOLTOLlNI
S/NR- NESTA;
WALTER LEOPOLDO RADUNTZ - AV MAL DEODORO DA

FONSECA 1269 - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou
se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in

termédio do presente Edital, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

seremos referidos protestados na forma da Lei, etc.

� J_ar_a_g_Ua_-_do__S_U_I,_2_3_d_e_O_u_t_ub_r_0_d_e_2_0_0_3 1'-IIton Hoffmann
TabeliãoSubstituto
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I BELEZA: BABIANE FOI UMA DAS 20 FINALISTAS NO CONCURSO ELlTlJ MODEL LOOK
•

.laraguacnse prepara-se para o

universo das passarelas em SP
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]ARAGuA DO SUL - O

sonho está se realizando
antes do esperado. A

jaraguaense Babiane Jung,
18 anos, ingressou na vida

, de modelo e manequim
esse ano e não esperava
atingir tão rapidamente
seus objetivos. No início

desse mês, a estudante do

curso de pedagogia insere-
.

veu-se para participar do
concurso Elite Model

Look. Passou pela etapa _

regional, em Blumenau;
pela estadual, em

Florianópolis, e foi para
São Paulo competir ao

lado de mais 80 represen
tantes da beleza feminina.

Naquela cidade, chegou à

fase final junto com 20

candidatas, onde seriam
escolhidas apenas duas

para disputar a fase inter

nacional, em Cingapura.
Apesar de não ter sido

selecionada, Babiane des

taca que a estada na capital

Divulgação
Babiane se muda para SP para trabalhar na Agência Elite

paulista foi bastante pro
dutiva, pois receberam di

cas de maquiagem, técni
cas de desfile, assistiu a pa
lestras de nutricionistas, fez
um book fotográfico,

além de ter sido contrata

da pela agência Eli te.

"Não esperava essas �u

danças agora, mas estou •

bastante illiz e vou me

dedicar para cada vez mais

crescer nessa carreira",
enfatiza a jaraguaense, que
no próximo mês se muda

para São Paulo para come

çar a atuar como modelo

profissional.
Do alto de seus 1,82

metros, Babiane diz pe
sar 54 quilos, mas tem de

perder dois para estar

dentro dos padrões exi

gidos pela agência contra
tante. "Tenho de perder
mais dois centímetros de

quadril porque o limite

imposto é 90 centíme

tros", salienta. Ela acres

centa que, apesar de estar

deslumbrada com a vida

nová, vai fazer transferên
cia de faculdade e não

abandonará os estudos.

"Estou bastante contente

com todas essas oportu-'
.nidades que surgiram, mas
vou dar continuidade ao

meu curso paralelamente
ao meu trabalho", garan
te. (FABIANE RIBAS)

I Show da Família Lima é atração de hoje emJaraguá do' Sul
'"

Nas compras até dia 31/10,
você ganha R$ 200,00
de combustível por mês

até dezembro.

� JARAGUÁ DOSUL 47371-4000

;r'�_A
T E N D I M

__'_E N T O�SEGUNDA A SEXTA· 8h às 19h • SABADOS • 8h às 12h

'<,

co
.'"

o
O·

:g

�
o

's.
o
E
o
ct

]ARAGuA DO SUL - A

"Família Lima Italiano", que
traz sucessos já consagrados
pelo público e as novas

composições do mais recen
te CD do grupo, integram
o show hoje no Grande

Teatro do Centro Cultural

da. SCAR, em Jaraguá do

Sul a partir das 20h30. A

apresentação emJaraguá faz
parte de turnê iniciada pelo
quinteto em março deste

ano, com previsão de encer
rar em meados de 2004,
quando a Família Lima lan

ça o sexto CD. Antes da

apresentação da Família

Lima, a cant�ra jaraguaense
Franciele Ewald mostra um

repertório em formato

acústico, premiando o pú
blico com um desempenho
que consagra a jovem intér

prete como uma das gratas
revelações da música

catarinense, O show"Famí
lia Lima Italiano" tem cen

sura livre e conta com o pa-

,
lVU gação

Família lima faz apresentação hoje no teatro da Scar
(J

trocínio da Lunender e

Zanotti, e apoio do Hotel
Parthenon, Os ingressos es
tão à disposição na bilhete

ria SCAR, nas Lojas
Grafipel. Até às 16 horas os

ingressos podem ser adqui
ridos por R$ 20,00; após,'
R$ 30,00 e R$ 15,00 para
estudantes e terceira idade

(mediante apresentaçãà de

documento).

FAMÍLIA LIMA - A

Família Lima foi atração nos
principais programas de te

levisão brasileira, já se apre
sentou em todo o Brasil, nos
Estados Unidos e na Euro

pa. O conjunto é formado

por Amon Rá (voz, violino
e violino zeta),Moisés David
(voz, ceIo, baixo elétrico e

acústico), Lucas Lima (voz e

viola), Allen Campos Lima

(voz, teclados e arranjos) e

José Carlos Lima (voz, vio
lão, violino e guitarra elétri

ca). Natural do Rio Grande

do Sul, a família iniciou a car

reira artística em 1993, inter

pretando composições eru

ditas com novos arranjos,
além de canções do repertó
rio popular e composições
próprias com uma ins-·

trumentação elaborada.

Em 1997, gravou o pri
meiro CD, "Família Lima"

com o repertório das músi

cas mais pedidas nos shows.
Em 1999, lançou o CD "Fa

mília Lima ao vivo", grava
do durante a temporada de
cinco semanas no Canecão

(RJ). Em 2000, gravou o CD
"Pra você". Neste mesmo

ano, show de lançamento do
disco no Canecão (RJ). Em
2001, lançou o CD "Gira o

mundo". Em 2002 a Família
Lima lançouoCD "I taliano",
que estará apresentando na

noite de hoje na SCAR.

�
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IPROFISSIONALlSMO: MOSTRA DE TRABALHOS EM EDUCAÇÃO REVELA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

8 CORREIO DO POVO
-----------

�

Professores do
• •'"

murncipro
• A •

trocam expenencias em evento
}ARAGuA DO SUL -:- A

professora de Ciências

Alice Kuhnen, da Escola

Erich Blosfeld, viaja para
a França no dia 1 ° de no

vembro. Ela vai para a

Europa mostrar os resul
tados do projeto "Mão

na Massa", executado

desde o início deste ano

entre os alunos com ida

de entre três e 10 anos.

Alice participou da 7°
Mostra de Trabalhos em

Educação, realizada on

Item na Escola Renato

Pradi, onde mostrou aos

colegas tomo funciona o

projeto, que consiste, de
acordo com a professo
ra, em oferecer condições
aos alunos para que pos
sam articular o conheci

mento científico, o desen
volvimento, habilidades e

competências, além do
domínio da língua, fala

da e da escrita. "Através
<.

dos cinco sentidos ( tato,
, olfato, audição, visão e

paladar) aa criança entra

em contato com o mun

do q1.J.e a rodeia e tenta
\

compreende-lo, desco-

bri-lo", arg1.J.menta a pro
fessora.

Alice é Coordenado

ra da área de Ciências da
Secretaria de Educação e

coordenadora do proje
to Mão na Massa, que
tem metodologia france
sa e já é aplicada há al

guns anos em São Paulo.

De acordo com Alice, a

interação dos cinco sen-

Professora Alice mostra as experiências de sala de aula

tidos com o meio possi
bilita às crianças o desen

volvimento do raciocínio

lógico. Ontem, para mos
trat, aos colegas o proje
to, ela usou como situa

ção de experiência diver

sos tipo de f�tas dentro

de um pote com água. A
questão era descobrir

porque algumas frutas fi

cam em cima d'água e

porque outras afundam,
mesmo tendo pesos
iguais. "Ternos muitos

conceitos prontos que
não estão corretos. Atra

vés da experimentação, os
alunos chegam às conclu

sões corretas de forma

científica", explica Alice.
INCLUSÃO SOCIAL -

Aproximadamente 2.800

alunos do ensino funda
mental das escolas muni-

cipais de Jaraguá do Sul

precisam de atenção es

pecial. A afirmação é da

psicóloga Marilda Klein,
que integra o programa
de Educação Especial,
oferecido pela Secretaria

Municipal de Educação
como suporte aos pro
fessores de ensino regu
lar. Marilda apresentou
ontem o projeto desen

volvido com a equipe,
integrada por sete profis
sionais aos colegas que

participaram da oficina

"Educação Especial:
Vivenciando a Prática In

clusiva.

De acordo com

Marilda, o programa foi

introduzido em maio

deste ano e tem a finali

dade de oferecer apoio
aos professores que têm

alunos que necessitam de

atenção especial A psicó
loga explica que necessi
tam de ajuda todas as cri

anças ou adolescentes

com dificuldades de

aprendizagem, deficiênci
as físicas e ou mentais e

comportamentais. Existe
uma equipe multidis

ciplinar, integrada por

psicólogas, fonoaudió
Ioga e educadoras espe
ciais, encarregas de avali

ar que tipo de atendimen

to se faz necessário.

Durante a 7° Mostra

de Trabalhos em Educa

ção, realizada ontem, fo

ram apresentadas 18 ofi

cinas, realizadas por33 es

colas de ensino funda

mental e Centros de Edu

cação Infantil. (MARIA HE

LENA DE MORAES)

Unerj inicia mestrado em Engenharia .Mecánica
o

}ARAGuA DO SUL - Após este everúo, no audi- projeto mecânico de mo-

Para abrir os trabalhos do tório da universidade, os tores elétricos. Com dura-

curso de Mestrado Pro

fissionalizante em Engenha
ria Mecânica do Centro

Universitário deJaraguá do
Sul (Unerj), a instituição

alunos iniciaram o curso ain

da pela manhã.

O mestrado, executado

pelaUnerj tem a parceria da

WEG e da Universidade

promoveu ontem, aula Federal de Santa Catarina

inaugural com alunos e pro- (UFSC).
fessores, além da presença O curso também vai

de representantes da Unerj abordar os problemas tér-

e de0diretores da WEG. (\micos e de fluxo durante o

ção de dois anos, o

mestrado tem o objetivo
de formar profissionais
qualificados no projeto de

sistemas mecânicos com

.enfoque em motores elé

tricos, capacitando cientifi
camente os alunos com

conteúdos e ferramentas.

Durante estes dois anos, os
'

23 alunos serão orientados
com as 'disciplinas que des

tacam os componentes das

máquinas elétricas, mecâni
ca de fluídos, transmissão
de calor, técnicas de

resfriamento, projetos de

produtos industriais e dinâ

mica de rotores. As disser

tações estão previstas para
serem apresentadas em de

zembro de 2005.

SÁBADO, 25 de outubro de 2003
_____

'
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Congresso dos 20 anos do
EDA/REMAR no Marista

Aconteceu

no Colégio
MaristaSão Luís,
nos dias 17 a 19

de outubro o

Congresso dos
20 anos de Pre

sença do Movi

mento EDA/
REMAR no

Brasil

Estiveram presentes 351

jovens, oriundos demuitas ci
dades do Sul do Brasil, per
tencentes aProvínciadoBrasil

Centro Sul

O objetivo do Congres
so era celebrar a caminhada

feita até então e repensar o fu

turo do Movimento EDA/
REMAR, enquanto Pastoral

Juvenil, auxiliando adolescen

tes e jovens commaior eficá

cia diante dos desafios e ne

cessidades que os mesmos se

defrontam constantemente.

A programação teve

momentosmarcantes; a aber

tura: recordando todo o pro
cesso de implantação, asofici
nas, intituladas: celebrando os

20, pintando os 20 e repen
sando os 20. A celebração
Eucaristica junto a comunida

deSão Sebastião, o showcom
o cantor, compositor e edu

cadormaristadeMaringá-PR
\VJ!son Rocha, queima de fo
gos, muita animação e o lan

çamento do livro da vida de

CristianoPicinini (Kibe), jovem
que comprometeu-se até o

fim com o Movimento

EDA/REJyIAR, seus valores
cristãos na família, na socieda
de, sendo exemplo para os jo
vens de que é possível ser feliz
sem drogas,violência, bebidas

J

r

emuitos outrosmalefícios que�;í) ]
podem ser comuns, mas que
não são normais para o serhu

mano.

A comissão organizadota
do evento agradece todas as .

instituições epessoas que cola
boraram de uma forma ou

outra para que o Congresso
acontecesse com tanto êxito e

existência.

r

espírito de'fraternidade.
O movimento EDA/

REMAR é uma escola para a

vida, pois por meio dele mui,

tos jovens fizeram e fazemuma

profunda experiência de gru
po, que proporclOna
auroconhecimento e o conhe

cimento do outro. É nessa re- ;"
,

lação que o jovem percebe que
há alguémmaior do que nós e F

que é o fundamento de nossa r

r

É dessa experiência que

surgerri os líderes autênticos,
comprometidos com a vida ]
e tudo que ela encerra.É esse

o grande sentimento/de to

dos os jovens e adultos que
c

fizeram seu testemunho

quanto a importância do
S

Movimento EDA/RE-

(

n

MAR em sua vidas.
d

"O jovem que busca o
F

sentido para a vida, já desco-
briu-o, pois é próprio do ser

humano essa constante bus

ca da plenitude."

CONVITE

'Está em Jaraguá do

Sul, nos dias 23 à 26
de outubro, o Coral da
Alemanha
CHORGEMEINSCHAFT
TH EOBAlD - que,
entre outras progra
mações> cantará no

Culto de Confirmação,
dia 26 de outubro, às
8:30 horas na Comuni
dade Cristo Salvador,
na Barra do Rio Cerro.

P.ASTOR ANILDO WI,LBERT

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Posto bancário instalado

no campus da Unerj"
]ARAGUÁ DO SUL -

Acadêmicos, professo
res e funcionários do

Centro Universitário de

Jaraguá do Sul (Unerj)
ganharam, nesta quinta-

recer toda a estrutura

de serviços bancários.

Disponibilizando um

funcionário e duas má

quinas para saques, pa

gamentos," retirada de

talões de cheques. e
agendamento, o posto
vai funcionar em horá

rio diferenciado para
beneficiar os seus usuá

rios com maior facilida

de no atendimento. O

horário será das 16h30

às 20h30, de segunda à

sexta-feira.

A ativação do posto
de atendimento reuniu

I

a

a

a

e professores, funcioná
a rios da Unerj e direto

res do Banco do Brasil.

e Com a instalação deste

;,

ambiente, haverá um

desafogamento do se

tor de. tesouraria da

Unerj, com possibilida
de de futuramente
transformar o posto
em uma agência bancá

ria. O posto do Banco

do Brasil é resultado de

conversações que vi

nham sendo mantidas

pelo Pró-Reitor de Ad

ministração, Paulo

Onildo de Matos, com

a gerência local da. ins

tituição bancária.

Com 73 metros qua

drados, o posto locali

za-se no bloco �'D", e

a implantação deste

posto faz parte do es

forço da Unerj em pro
porcionar maior como
didade para a comuni

dade acadêmica. Du

rante este ano, diversos
inv e s t im ent o s foram

realizados, como a ins

talação de sistema de ar

condicionado para a

cli-matização de ambi

en tesye de novos equi
pamentos didáticos.

a Livro do Pé em São Paulo
No último. dia 15 de

outubro, o gerente de

marketing da Marisol

S.A., Giuliano Donini foi
recebido pela primeira
dama do Estado de São

Paulo, Maria Lúcia
Alc k irn in , no Palácio

r

:dos Bandeirantes, sede
do governo paulista. Na

oportunidade, Donini,
fez uma doação de 40

mil unidades do "Livro
(

do Pé", produzido
pela empresa. O livro é

totalmente voltado para
a educação ambiental e

incentiva as crianças a

adquirir o hábito da lei

tura.

Convite
Comunidade Evangélica Luterana Ap. Pedro -

CentroCIECLB), convida para apresentação de
Coro de Câmara de "SPEYER"da Alemanha,
às 19:30 horas do dia 23 de outubro, apresenta
ção única com entrada franca.

í
Imperdível!

CORREIODO POVO 9
redacao@Jornalcorreiodopovo.com.br

I DEBATE: CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERMINA �OJE EM JARAGUÁ DO SUL
•

Médico não aparece e doentes
reclamam de atendimento

GUARAMIIRIM - o

médico que deveria

atender no horário das

10 às 15 horas de ontem
no Pronto Atendimento
do Hospital Santa Antô
nio não apareceu e os

pacientes tiveram que
buscar outra alternativa

de atendimento. A de
núncia foi feita pelo ve

reador do PT, Evaldo

João Junckes. Segundo
ele, esta seriaa terceira

.

sexta�feira consecutiva

que médico não cumpre
com suas obrigações.
"Fui chamado para in

terferir porque sou re

presentante do povo.
Tenho certeza que, no

mínimo, 10 pessoas dei
xaram de ser atendidas",
afirma o vereador. luiz Carlos Pereira diz que foi fatalidade

O secretário de Saú-

de da Prefeitura de

Guaramirim, Luiz

Carlos Pereira afirma

que o ocorrido não pas
sou de uma fatalidade e

que o problema foi con
tornado em menos de

reira, a denúncia do ve

reador não procede por
que "o interesse dele é

fazer política e encher o
saco". O secretário tam

bém considerou como

"mera curiosidade o

fato da reportagem do

CP querer saber o nome
dos médicos, que não

foram .divulgados pelo
secretário, que alegou
não ter conhecimento

deste detalhe. No hospi
tal também ninguém
soube informar os no

mes dos médicos.

O vereador Pupo ga
rante que o "secretário

está 'omitindo informa

ções". Pupo salienta que
o problema não foi re-

Gesar Junkes solvido de imediato e

que esta não' é a primei
ra vez que isso aconte

ce, O vereador também

reclama da equipe de

reportagem da Rádio

Comunitária, que ne

gou-se, segundo ele, a

receber a denúncia. (MA
RIA HELENA DE MORAES)

40 minutos. "Assim que
o problema ocorreu, tra

tamos de chamar outro

profissional para ocupar
o lugar do médico que
faltou", assegura Pereira.

Segundo ele, ninguém

ficou sem atendimento.

"Quem não' foi atendi-
•

do no PWnto Atendi

mento foi encaminhado

para o posto de saúde",
acrescenta.

Na avaliação de Pe-

Workshop de dança de rua nesta Segunda-feira
]ARAGUÁ DO SUL -'

Quem aprecia ou é

adepto da dança de rua

tem a oportunidade de

aperfeiçoar as técnicas e

ensinamentos através de

um curso que será reali

zado em Jaraguá do Sul.

Um workshop acontece

nesta segunda-feira, dia
27, na Sala de Dança 2

do Centro Cultural de

Jaraguá do Sul, na SCAR.
O curso terá como

ministrante-o professor e

coreógrafo ,carioca Julio

Bottoni, com vários prê
.mios na bagagem. Gru
pos de dança de rua, pro
fessores e interessados

pela dança podem parti
cipar do workshop,' que
tem o objetivo de pro

porcionar de repassar
conhecimentos das técni

cas às pessoas interessa

das por este estilo. O cur

so acontece das 18h às

21 horas e a idade míni

ma para participar é de

10 anos. Com um vasto

currículo, Bottoni con-

quis tou várias premia
çõesdurante os festivais

do qual participou, des
taque para o 3° lugar no
Festival de Dança de

Joinville, em 2002; 1° lu

gar no 20° Festival Na

cional Darcy Porto, em

2001; e 2a colocação no

10° Festival Nacional Pas

so da Arte, de Santos, em
2002. Além destes prêmi
os, o coreógrafo coorde

na as ati�dades da Cia.

de Rua Escola de Dan

ça "Petite Dance", do

Rio de Janeiro, e parti
cipou como bailarino e

coreógrafo do Show da

Virada da Prefeitura do

Rio de Janeiro, em

2001/2002. Ontem e

hoje o coreógrafo está

participando do Festival

Internacional de Dança
de Rua, em Curitiba (PR).
As inscrições podem ser

feitas no departamento
d� dança na SCAR, com
Lisa ou Thamy pelo fone

370-6488. O custo é de

R$ 7,00.
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IINAUGURAÇÃO:� COMUNIDADE CONVIDADA A PRESTIGIAR MAUS UMA SUB-SEDE DO CBV

Corpo de Bombeiros inaugura
sub-sede em Nere,u Ramos

]ARAGUÁ DO SUL-

o Corpo de Bombei

ros Voluntários de

J araguá do Sul inau

gura, às 10 horas des
te domingo, a sub

sede do Bairro Nereu

Ramos. De acordo
com o sub-comandan
te da Central Néri

Beno Graunke, a ins

talação de uma sub

sede em Nereu Ramos

é resultado de uma an

tiga reivindicação da

comunidade e tam

bém representa a

concretização da es

tratégia do CBV de

J araguá do Sul, que é

a de atender todos os

bairros do município.
"Temos abrangência
no centro, em João
Pessoa, Barra do Rio

Cerro e agora Nereu

Ramos", acrescente

Néri.

Ainda de acordo

com o sub-comandan

te, o terreno onde foi
construída a sub

sede ( nas proximida
des do trevo de aces

so ao bairro)foi doa
do pela Prefeitura de

J araguá do Sul e tem

3.500 metros quadra
dos. Já a edificação
é de 320 metros qua
drados e contempla
todas as necessidades

de corporação. A

obra foi iniciada em

fevereiro deste ano e

o investimento foi de

R$ 150 mil. Já os

equipamentos tive

ram um custo de R4

450 mil, sendo que

aproximadamente R$
300 mil foram doados

pelo Grupo Weg e

restante de outras em

presas e doações da
comunidade.

A sub-sede vai fun

cionar com um contin

gente de cinco efeti

vos e mais 25 bombei

ros voluntários. Vai

atender, além do Bair

ro de Nereu Ramos, as

comunidade de Três

Rios do Norte, Santo
Antônio e Ribeirão

Cavalo. O agrupa
mento vai funcionar

em plantão de 24 ho

ras e dispõe de dois

caminhões, arnbulân
cia e caminhão de res

gate.
A nova sub-sede

será denominada de

George Alexandre

Otsa, cidadão de Ja
raguá do Sul, já fale

cido, que prestou ser

V1ÇOS relevantes ao

Corpo de Bombeiros

Voluntários de Jara
guá do Sul. (MARIA HE

LENA DE MORAES)

Detento que fugiu do Hospital é reconduzido ao presídio
]ARAGUÁ DO SUL -

o

O detento Sandro

Douglas Klein, 27

anos, foi reconduzido
ao presídio de J a
raguá do Sul por uma

equipe de Polícia Mi

litar depois de passar
uma noite fo ragi d o.
Klein, que cumpre
pena de três anos por
furto fugiu na tarde

de quinta-feira en

quanto recebia aten

dimento médico no

Pronto Atendimento

da Jorge Cz
é

rn i e-

W1CZ. o

De acordo com o

'supervisor de segu
rança do presídio de

J araguá do Sul, An
tônio Salomão Fe r-

reira, o detento esta

va em regime de al

bergado até um

tempo atrás. Acabou

comentando outro

furto e voltou para o

regime fechado. Na

quinta-feira ele foi

levado ao ambulató-

rio porque necessita

va de uma pequena
cir urgi a n a viril h a.

"Ele aproveitou-se
da distração do fun

cionário do ambula

tório e do agente pe
nitenciário que o

acompanhava e fu-

'giu. Escondeu-se no

mato durante boa

parte da noite e aca

bou sendo encontra

do na manhã de sex

ta-feira, embaixo da

ponte Abdon Batista,

ainda com as alge
mas", resume o su

pervisor de seguran
ça.
Ainda de acordo

com Ferreira, Klein
era considerado um

detento de certa con

fiança, mas agora
deve perder as possi
bilidades de regalias.
Ferreira salienta que
esse tipo de fuga é

raro acontecer. A úl

tima fuga ocorreu há

quatro meses. (MHM)

SCHUMI AFIRMA QUE JAMAIS SERÁ DIRIGENTE

Em entrevista ao jornal
"Tuttosport", Michael Schumacher garanti
que quando se aposentar vai se dedicar ape

nas à família. O alemão descartou a possibi te

lidade de assumir um cargo de direção n p

Fer�ari ou mesmo ter sua própria equipe. "E,�
'posso dizer categoricamente: eu nunca vo fa

ser o chefe de um time de F -1", afirmo
te

paSchumacher. "Há muita política envolvid
ria

nisso, não é para mim. Eu vejo o exemplo d 20

Jean Todt (diretor-esportivo da Ferrari),
complicado. Já prometi à minha mulher que El

quando parar, vou gastar meu tempo com el Be

e com meus' filhos", concluiu. de

Yc

tal

COPA, DIPIL DE FUTSAL MENOR
O DME (Departamento Municipal
Esportes) da Prefeitura vai promover, co

apoio da Indústria Química Dipil,
edição da Copa Dipil de Futsal

disputa será realizada nas categorias Miri

(nascidos até 1991), Irifantil (nascidos até
)

1989) e Infanto (nascidos até 1987). A

inscrições são gratuitas e podem ser efetuada

até o dia 31 deste mês, no departamento d

esportes ou pelá telefone 379-1203. A, J

competições estão previstas para começar no �

dia 9 de novembro. I

COMUNICADO

COMUNICAMOS O FURTO DA
CARTEIRA DA OAB N° 14774, EM
NOME DE LILIAN MARIA BOGO '
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Fl--- I ESPORTE: CAMPEONATO DE BOCHA ESTÁ CHAGANDO À RETA FINAL PAR�ONHECER OS FINALISTAS
•

As melhores equipes de bocha
despontam na fase semifinal

EMPRESÁRIO AFIRMA: VILLENEUVE NÃO PÁRA

Jacques Villeneuve estará na F-1 em 2004 e 2005. A

notícia foi publicada ontem pelo site "GP 2003", que
ouviu Craig Pollock na Austrália. O empresário e ami-

1

:l
go do canadense é dono de equipe na Cart e está em

Surfers Paradise para a penúltima etapa da catego
le
ria." Esta é a situação: o essencial a ser dito é que ele

)1 terá um cockpit na próxima temporada", afirmou
n. Pollock - sorrindo, segundo o site. De acordo com o

EJ� GP 2003", o empresário teria dito que Villeneuve

) faria testes pela McLaren na próxima temporada e

teria lugar garantido em um time - não revelado -

para a temporada seguinte. O canadense, que noto

riamente odeia testar, ficaria fora do campeonato de

]ARA6UA DO SUL -

Estão começando a des

pontar as equipes que es

tarão classificadas para a

semifinal da terceira etapa
do campeonato de bocha
de Jaraguá do Sul. Os qua
tro primeiros estão bastante
próximos entre si e a dis

puta promete ser quente
para esta próxima semana.

A equipe de Joaão Pes

soa está na liderança com

13 pontos e só não ganha
o trofeu do primeiro tur

no se perder o próximo
jogo. Se a Silencar/Frontal
que está em segundo ven

cer, pode-se dizer que já
está com uma mão na taça.
A equipe do Silencar/,
Frontal está com 11 pon
tos' e perdeu a chance de
se aproximar do João Pes

soa, com o empate sobre

o Arduíno Pradi. Agora a

equipe precisará de muita

sorte para ganhar o troféu

do primeiro turno. O

Sexta colocação, com o

empate desta rodada, -fi
cando fora da briga. A
equipe que organiza e pro
move as festas ficará ape
nas assistindo a final. Ma

lhas Pradi, sétima coloca

da melhorou bastante nas

últimas partidas, mas só

joga para cumprir a tabe

la. A AABB, que está em

oitavo lugar, desfalcada do
seu melhor batedor" foi
alvo fácil para o Miglas/
Kienen e também está sem

chances de classificação.
Arduíno Pradi em nono e

Arweg em décimo lugar
brigam para escapar da

lanterna.

A equipe da AIJS,
organizadora dos eventos

comunica aos atletas que
realizará seu jantar de con
fraternização no dia 14 de

novembro no salão de fes

tas do parque aquático
• Krause a partir das 19 ho

ras. (CG)

ECCLESTONE NO ÚLTIMO VÔO DO CONCORDE
Bernie Ecclestone é um dos convidados do último vôo

do Concorde, que foi realizado ontem, entre Nova

York e Londres. O principal dirigente da F-1 esteve

também no primeiro vôo, em 1916."Todos teremos

saudades desta máquina", falou Bernie à agência de

notícias "Reuters". "É um avião único, precisamos ter

afeto por ele. Creio que não vamos vê-lo de novo,

r pelo menos não 'enquanto eu viver", disse.

Divulgação

Equipe Miglas/Kienen a um ponto da classificação

rantir a classificação.A equi
pe deve ser beneficiada

pelo Arduíno Pradi que
está fora da classificação.
Em quinto lugar está a Re

lojoaria Kuchenbecker
com nove pontos, garan
tidos na vitória sobre a

Arweg. A equipe precisa
vencer o João pessoa e tor

c�r contra o Miglas/
Kienen. A@AIJS está na

Baependi/Sipaca está em

terceiro também com 11

pontos, e para confirmar

a classificação só necessita

de um ponto ou dois para
chegar em segundo lugar,
dependendo do jogo da

Silencar/Frontal.
A equipe do Miglas/

Kienen que está em quarto
com 10 pontos só depen
de de um ponto para ga-

I BAILE BRANCO

Efeito especial de luzes
Somente com músicas dos anos \'60" e \\70"

Equipe Malwee enfrenta a Anjo Química hoje à noiteDATA: 8 de novembro(Sábado)
LOCAL: Parque de Eventos Pavilhão \\B"

Jaraguá do Sul-

HORÁRIO: 22:00 horas
INGRESSO PARA CASAL ANTECIPADO: R$
25,00
Nos seguintes locais:
Rede de Postos Mime - Antibes Restaurante

Despachante Cilo - RBN/Rádio
Lanchonete Trilhão - Nei e Lú Cabelereiros

Corpo de Bombeiros - Lanchonete Pinguim
Speed Pneus

]ARAGuA DO SUL -

Alheia às decisões nos tri

bunais sobre a confecção
da tabela da terceira fase

da Divisão Especial do
Campeonato Catarinense

de Futsal, a equipe
Malwee entra em quadra
hoje, às 20h30, para en

frentar a Anjo Química,
de Criciúma. O treinador

Fernando Ferreti não terá

o ala Willian, suspenso

pela expulsão na vitória

na terça contra o Colegi
al, em Florianópolis, e o

goleiro Paulinho, que so

freu uma ruptura no liga
mento med-ial cruzado

anterior e q�e deverá fi-

a um ponto da final.

"Estamos trabalhando

para alcançar este objeti
vo", declarou o treinador.

Para a partida de sá

bado Ferreti deverá man

ter a tática de rodízio cin

co a cada cinco minutos.

Para o lugar de Willian o

também juvenil Leco de

verá compor o grupo.
"Ele já vern jogando com

o time principal desde o

início do campeonato e

está totalmente encaixado

dentro do nosso esque
ma", afirmou Ferreti.

Depois� da partida
contra a Anjo Química as

atenções da Comissão

Técnica da Malwee esta

rão voltadas para a dis

puta dos Jogos Abertos

de Santa Catarina, em

Blumenau. O time jara
guaense buscar o terceiro

título de campeão conse

cutivo de sua história. ''Va"

mos manter uma rotina

normal de treinamentos e

queremos que esta compe
tição sirva também de

aperfeiçoamento para o

returno da terceira fase da

Divisão Especial do Cam

peonato Catarinense de

Fu�sal que começa no dia

15 de novembro com a

partida em São Miguel do
Oeste", finalizou o técnico.

car seis meses em recu

peração. Os ingressos já
estão sendo vendidos a

R$ 3,00 na Rede de Pos

tos Mime.

A partida, que será dis

putada no glnaSlO

Wolfgang Weege, pode
ser decisiva para a classi

ficação da equipe jara
guaense a uma das vagas
na final da competição.
Com seis pontos ganhos,
uma vitória sobre o time

do sul do estado combi

nado com uma vitória do

Colegial sobre a Unoesc,
de São Miguel do Oeste,
no mesmo horário, na

capital, deixará a Malwee

PROMOÇÃO: Corpo de Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul
APOIO: Star Promoções & Eventos

Mais informações com Sr. Adolar Jark pelo
fone 371-0414

Atenciosamente

Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul

TODA INTIMIDADE MERECE SER PROTEGIDA!
Nós da loja Vivian Vick selecionarnos à você, com

.exclusioidade, toda linha em moda [eminina.e acessórios

para que você se sinta única C01n peças exclusiuas

. Ap/OVIIIIII II façaumavisita.lslamosslluadosna
BuaBII/noldoBau, 244 - SI01-Cllnl/o - la/aguádoSul

Fonll:310-7238 -1I;,mail'Vill/flnvick@hounailcom
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IVELOCIDADE:, COMPETiÇÃO VAI CONTAR COM A PRESENÇA DE TRÊS PILOTOS DERENOME NACIONAL

Semifinal de motovelocidade
r

vai reunir pilotos de PR e se
MASSARANDUBA -

Muita velocidade e

adrenalina vão marcar este
final de semana, durante a

realização da semifinal do
'Campeonato de Moto-ve

locidade de Massaranduba.
,

Promovida pelo motó

drama da cidade, a com

petição vai envolver apro
ximadamente 120 pi
lotos vindos de diversas

cidades do'Paraná e Santa
Catarina. Os participantes
vão disputar nas categori
as Mini-motos até 50 cc,

Street 4 T, Street Especial,
DT 180, Força Livre Na

cional e Força Livre Espe
cial. Haverá também a ca

tegoria Cidade, até 350

cilindradas para pilotos não
federados, não válida para
pontuação do campeona-
to.

As provas vão contar

com a presença de três pi
lotos renomados nacional

mente, que competem em

todo o' País - Pablo�o
Ristow, de Timbó; Fabia-

< no Barg, o Tilico, de

Motociclistas renomados vão participar da competição do final de semana

Brusque, e Alexandre

Bernardes, de Curitiba,
"São desportistas que não
atuam nesse tipo de cam

peonato, mas pela amiza

de que temos, eles estarão
,,'

aqui dando um show de
habilidade sobre duas ro

das", mencioJja um dos

organizadores, Antônio
EliseuWust.

Ele informa que as ins

cnçoes podem ser

efetuadas hoje à tarde, a

partir das 13 horas. Em

seguida haverá as vistorias

e os treinos livres. As pri
meiras baterias classifica-

-

tórios acontecem amanhã

pela manhã, às 10 horas, e
à tarde serão realizadas as

baterias finais, valendo

ponto para o campeona
to. Os ingressos estão sen

do comercializados no

valor de R$ 6,00, válido
pelos dois dias e o cam

ping é gratuito. No

motódromo, situado na

Rua' Campinha Central,
haverá também serviço
completo de bar e cozi

nha. (FABIANE RIBAS)

Outra Copa Jangada/Posto Cidade acontece amanhã

JARAGuA DO SUL -

Este final'cle semana será

realizada outra rodada da

sétima edição da Copa
Jangada/Posto Cidade de
FutsalMenor, no Ginásio
de Esportes de Penha. Os
confrontos serão amanhã

pela manhã, a partir das

8h45, quando se enfren
tam FME/Corupá x Co-

légio Paiva, na categoria
Infanto, e às 10 horas será

a vez da CME

Massaranduba entrar em

quadra contra o Jangada/
Adesc, pela Infantil.

No final de semana

passado houve rodada na

cidade de Joinville. Na
oportunidade, o J angac
daiAdesc goleou o time

da casa (Contra-chama),
por 8 a 3, na categoria
Infantil. A FME Corupá
venceu a CME de

Massaranduba, por 8 a 5,
também no Infantil. No

Mirirm, a equIpe da

Delcoville/ AABB

Joinville venceu a equipe
da Alternativa, de

Joinville, por 11 a :1-. Na

parte da tarde, o time
I

Contra-chama venceu a

CME de Massaranduba,
por 12 .a 2. A CME de

Schroeder empatou com

a Delcoville/AABB, por
5 a 5, fechando a rodada

na categoria Infantil. O

Contra-chama venceu a

FME Corupá, por 3 a O,
na mesma categoria. (FR)

Nadadores preparam-se para atuarem em travessias.
JARAGuA DO SUL - A

primeira etapa do sexto

Circuito Mercosul de Tra
vessia será amanhã, duran
te a quinta Travessia Lagoa .

do Peri. O evento vai reu

.nir aproximadamente 800

adeptos desta modalidade

esportiva, sendo aproxi
madamente 35 represen
tantes de Jaraguá do Sul.
Para testar a resistência dos

•

alunos, a eacadernia

jaraguaense: promoveu o

dia de desafio da natação,
com intuito de oportunizar
ao aluno um período de
uma hora na piscina, para
que o nadador possa ava

liar a distância que pode
percorrer. "Essa atividade
é boa para que a pessoa
perceba seu limite, sua re
sistência e descobrir que

pode muito lYais do que
imaginava", destaca a co

ordenadora de natação da

Impulso,Marlise Klemann.
Ela enfatiza que a academia

incentiva os alunos a parti
ciparem das atividades ex

tras para que se sintam mais

motivados na prática da

natação e para que consi

gam manter um estilo de
vida mais ativo, próximo à

natureza também. Ao

todo, 35 pessoas se inscre

veram para a primeira eta

pa do circuito, que consis

te em 1,5 mil metros de

percurso, sendo que nove

nunca participaram de tra

vessias. "Será muito interes

sante para que esses nada

dores superem seus limi

tes", avalia a coordenado

ra. (FABIANE RIBAS)

19

Fortaleza 40 38 10 10 18
Bahia 39 38 10 < 9 19

Grêmio 37 38 9 10

Próximos jogos
do Brasileiro

25/10 Bahia x Fluminense

Coritiba x Santos

Paraná x Vasco
r------r-------�------;I-;

Flamengo x Grêmio I Y.J'

26/10 Corinthians x Atlético-PR

São Caetano x São Paulo

Criciúma x Fortaleza

Ponte Preta xVitória

Internacional x uventude

Goiás x Guarani

Você nã51 perde
por esperar!

A água da

Academia Impulso
vai ferver...

'POWER POOL '

�. ,A maior novidade I"

da Hidroginástica'
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