
estindo o corpo e alma das pessoas.

www.marisol.com.br
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Energia elétrica interrompida
devido _ a acidentes de trânsito
_.,_,..:._-_.

-_
..• "

Cesar Junkes

Dois postes foram derrubados praticamente no mesmo horário, em dois acidentes de trânsito distintos,
ocorridos na noite de quinta-feira. Aproximadamente 500 clientes da Celesc foram prejudicados. Página 10

Venda de latas de alumínio é

alternativa de emprego e renda

Cesar J unkes

Manutenção de ar condiciona
do é importante para evitar

doenças respiratórias. Técni
cos em refrigeração aconse

lham limpeza mensal dos fil
tros e uma limpeza geral a

cada seis meses. Página 5

Atleta destaca-se".
nas provas do Jase
A atleta Sally Mayara Siewerdt foi
o 'grande destaque da' équipe
jaraguaense nos Jogos Abertos de

Se. Com apenas 16 anos, ela

registrou o melhor índice técnico
. �

da competição.\ '.-

PÁGINA 11

Celesc anuncia venda
de energia especial
paragrandes empresas

PÁGINA 4

.Rotary promove o

quinto Almoço das

Nações amanhã em JS
PÁGINA 7

�
, Cesar J unkes

Aproximadamente 8 toneladas de latas de alumínio são prensádas semanal�ente no Comércio de Sucata Mader. Página 4
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Fala-se muito em

preservação como

forma de manter
viva a cultura de
um povo mas pouco
tem sido feito em

prol da
manutenção de

prédios
considerados de
valor histórico
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redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Trânsito
O que é "CTB"?

MAReIO JOSÉ PINHEIRO - "SOS TRÂNSITO"

o "CTB" (Código de Trânsito Brasileiro), com sua

entrada em vigor algumas vozes se levantaram contra

o valor das multas, argumentando que elas "estariam
muito ;,çima da capacidade fibancelra da maioria dos

condutores (motoristas); Surgiram também

comentários apreensivos qy'�nto ao rigor das novas

normas, julgando-as demasiado drásticas e

{rÍlplac�veis, e até mesmo im p o s s íve is de ser
� ,�

,,':cumpridas. Mas essas mesmas vozes esqueceram que

;:.í�: 'som�rite serão multados ou penali�ados com o rigor
': da lei aqueles que desrespeitarem as leis. Aquele
\:' c.ori.du tor (motorista) que d i r ig ir seu. veículo

:·;"".éiv:iliiadiméri�e nada vai pagar e nem correrá o risco

"_�,��;'.�e�.�'�:es9;,6u de ver apreendida a sua CNH (Carteira
Naéi6n�d de 'Habitação).

'
,

Se analisarmos com cuidado e sem preconceitos o

"C!,B,", vamos nos dar canta de que ele é, na sua

e s sên c i a , a repetição das normas que sempre
orientaram o Trânsito de veículos no país. A diferença
é que a partir da criação do "CTB" apareceram

punições bem defenidas para a imprudência, a

imperícia, a negligência e o desrespeito no Trânsito

entre. seus usuários. O alto valor das multas e a rigidez
das normas só podem aborrecer e contrariar os que
costumam abusar da velocidade, os que acham uma

coisa normal dirigir bêbado ou drogado, os que
teimam em não obedecer a sinalização, os que

1 •
I 1

recusam usar o cinto de segurança (o qual é para a

segurança do usuário e não á do policial)', os

irresponsáveis que colocam em risco a vida dos outros

e a sua própria vida; enfim, os que, com sua

imprudência, imperícia, negligência e desobediência

ajudam a engordar as trágicas estatísticas de mortos,

feridos, inválidos é mutilados, apostando na incerteza

da impunidade ou nas punições até não muito brandas

e quase simbólicas.

A partir de agora a realidade é outra. E isto nos

deixa muito felizes, pois essa nossa realidade vem ao

encontro de tudo que sempre ensinamos e defendemos

ao longo de nossas vidas desde que abraçamos a causa

Trânsito e levantamos essa bandeira, ou, seja, para
merecer um CNH não basta apenas saber apertar os

pedais, trocar as marchas e girar o volante. É preciso
ter consciência da fragilidade do corpo humano em

confronto contundente dureza da máquina, é preciso
conhecer as regras do jogo e obedece-las, é preciso
aprender respeitar o próximo, e principalmente
respeitar a vida.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro,
ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.

O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Preservar é preciso,
r

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

A preservação de edificações
que representam a história de um

local ou mesmo de uma região é

um fator preponderante entre os

povos que desejam deixar um le

gado a seus descendentes.A restau

ração da antiga Igreja da Comuni

dade Evangélica de Confissão

Luterana de Santa Luzia, veio em

boa hora e trata-se de uma iniciati

va que demonstra à interesse da

administração municipal em res

guardar o seu patrimônio cultural.

A Igreja, construida nos anos 50
( foi inaugurada em 1951) é o pri
meiro e único bem tombado pelo
município jaraguaense. Com a res

tauração, espera-se q\l� a popula
ção, de um modo geral, desperte
para a importância da preservação

, de edificações e outros. bens que
marcaram uma época, um estilo de

vida ou mesmo um comporta
mento.

Fala-se muito em preservação
como forma de manter viva a cul-

turade um povo mas pouco tem

sido feito em prol da manutenção
de prédios considerados de valor

histórico. Mesmo com 6 esforço
dos poderes constituidos, a cada dia
que passa observa-se a.

descaracterização de locais, praças
oumesmo cidades inteiras, que, aos

poucos, tem seu perfilhistórico ani
quilado em nome do progresso e

SÁBADO, 8 de novembro de 20
, -.

conhecimento sobre os benefíci

que podemadvir, sendo que o p
,

cipal deles é a utilização para
comerciais. Cidades mais desenv

vidas nesse aspecto, aproveitam
edificações antigas para atrair tu

'

tas. Umbom exemplo é Blumern

cuja região central tem um char

todo especial graças ao seu conj
to arquitetônico.

EmJaraguá do Sul existem p

jetos de valorização do centro

tórico. Através de intervenção
administração municipal, o anti

prédio da Prefeitura foi restaura
e salvo dos cupins e hoje abriga

do desenvolvimento econômico. Museu Emílio da Silva, que pr
EmJaraguá do Sul, assim como move atividades variadas e reconh

em todos os municípios do Vale cidas pela comunidade. Mesmo
de> Itapocu, pouco se tem feito em sim, os jaraguaenses do futuro p

prol das edificações antigas, sendo xarão de conhecer muitos exe

que o mais comum é a demolição plos da arquitetura praticada
do que é considerado velho. Mes- passado devido a falta de cons

mo com todo o esforço dos ad- vação das edificações e da dern

ministradores, historiadores e ou- ção premeditada. Em nome

tros profissionais interessados no progresso e do desenvolvirnen

patrimônio histórico, ainda falta econômico,muitas residências aa

. conscientização dos proprietários. gas, de inegável valor histórico, !
Tombar um patrimônio público é ram derrubadas para, em seu lu�
até fácil, mas pedir o tombamento serem construídos edifícios.

de uma propriedade particular tem _

A cultura de um povo pode
sido o grande desafio dos profissi-

'.
identificada através entre outras c

onais que cuidarp desse assunto. sas, de sua arquitetura. Diante cliss

O desinteresse dos proprietári- seria importante que a sociedade

os de edificações passíveis de tom- unisse para a preservação de 5

bamento é resultado da falta de patrimônio.

.J
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o radialista e assessor de imprensa da

Prefeitura, Sérgio Perón, diz que não entende'

os motivos de tantos comentários em relação
a sua saída da Prefeitu.ra. Perón, que vem

ocupando o cargo na administração pública
desde a época do prefeito Geraldo

Werninghaus, afirma que está saindo porque
recebeu uma p,ropo'sta de trabalho da iniciativa

privada que considerou satisfatória. "Sou

profissional e fico feliz em saber que o meu

trabalho está sendo valorizado", acrescenta

Perón, que ressalta o bom entendimento

existente entre ele e os integrantes da atual

administração municipal. "S0U uma pessoa de

confiança do prefeito e só deixo amigos na

Prefeitura", resume. Perón vai para a Rádio

Brasil Novo.

ENTR,E ASPAS _

"Vamos mostrar com clareza qual a

participação do Estado na região". A

afirmação é da secretár+a da Secretaria

de Desenvolvimento Regional, pólo
Jar a ç uá d o Sul, Niura Demarchi dos

referir-se á reunião

quarta-feira da semana

C EI dos 'H ospitais.

Santos, ao

acontece na

vem sobre a

que

que

POLÍTICA mRRElODQmY03
,

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

ITRANSPARÊNCIA: SECRETÁRIA REGIONAL E DA SAÚDE EXPLICAM PARTICIPAÇÃO DO ESTADO

Integrantes da CEI da Saúde

querem esclarecimentos do Estado
}ARAGuA DO SUL - Na

quarta-feira de semana que
vem a CEI ( Comissão Es

pecial de Inquérito) que in
vestiga as denúncias de ir

regularidaqes nos Hospitais
São José e Jaraguá promo
vemuma reunião com a par

tiçipação da secretária da Se

cretaria de Desenvolvimen

to RegionalNiuraDemarchi
dos Santos e com a secretá

ria -adjunta de Saúde do Es

tado, Carmen Canutto, Tam
bém estão convidados repre
sentantes daAssociaçãoMé
dica, vereadores, imprensa e

outras pessoas envolvidas e

interessadas em promover
melhorias no sistema, con
forme informações do pre
sidente da CEI, Lio Tirom

(PSDB).
O presidente da CEI

8 ANOS EM SOLUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

INSTALAÇÕ�S ELÉTRICAS
INQI)STRIAIS

,MONTAGENS DE
PA1N�IS ,EtttRICOS

,�TE'cilQ• .E 1 e'l r 0.1 "d U • t r.1 • I

SOLUÇÕES PA�
AUTOMAÇÃQ INDIJSTRIAL

Teclla Eletrolndustrlal Ltda.
Atitomação e Instalações Elétricas Industriais

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

Cesar J unkes

Niura: existe informações que necessitam de esclarecimento

afirma que os vereadores

decidiram realizar essa reu

nião com a presença das

secretárias para que os re

presentantes do governo
esclarecem de forma defi
nitiva qual a real participa
ção do Estado no que se

refere à saúde na região do
Itapocu, especificamente
em JaragUá do Sul. "Todos

os hospitais recebem ajuda
do Estado. Não entendo

porque Jaraguá do Sul não
\

recebe o mesmo tratamen

to desrinado a outros mu

nicípios", questiona o vere
ador.

Ainda de acordo com

Tironi, a CEI está prestes a
contratar uma empresa de

auditoria e consultoria para
analisar o problema. "To
dos os documentos forne
cidos pelos hospitais já es

tão sendo analisados, mas
ainda não ternos prazo para
a conclusão da CEI, que

deve prosseguir ano que
vem", argumenta o verea

dor. Segundo ele, "o traba

lho tem que ser bem feito,
pois o que queremos é a

melhoria do atendimento

prestado à população".
A secretária Niura

Demarchi dos Santos afir

ma que a reunião vai servir
para por um ponto final nas
constantes críticas e mal

entendidos em relação a

participação do Estado.

Segundo Niura, a falta de

informações sobre o assun
to tem levado muitas pes
soas a confundirem alguns
pontos. Ela esclarece que o
Estado não pode, de ma

neira nenhuma, colocar re
cursos públicas na iniciativa
privada. "Os Hospitais
Jaraguá e São José são par
ticulares e a verba que rece

bem vem através do SUS.

Quando a diretoria do hos

pital formalizar a entregado
mesmo ao Estado, aí sim
temos obrigação de mantê
lo", explica a secretária.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Vereadores querem ponte no ]araguá 84
}ARAGuA DO SUL - Os

vereadores Rudolfo

Gesser (PP) eJosé Pendiuk
dos Santos (PT), presiden
te e vice-presidente,' res-'
pectivamente, da Comis

são de Transportes" Obras
e Serviços Públicos da Câ
mara de Vereadores de

Jaraguá do Sul estão repre
sentando a Associação de

Moradores do Bairro

Jaraguá 84 na proposta de

construção de uma ponte
na Rua Wigando Mayer,
sobre C> Rio Jaraguá.

A reívindicação foi feita
durante reunião realizada na

quinta-feira desta semana,

também com a presença de

representantes da Associa

ção dos Bananicultores, que
juntamente com a Associa

ção de Moradores, reivin
dica a instalação da

Cesar Junkes

Vereador Zé Padre apóia a

reivindicação dos moradores

ponte,considerada de fun

damental importância para
o escoamento da produção
agrícola da região, em es

pecial a banana e também

para uso da comunidade.

De acordo com os

moradores que compare
ceram à reunião, a atual

ponte é estreita, supona
apenas veículos pequenos

e não atende a demanda
do tráfego pesado, princi
palmente dos caminhões

que transportam a banana

produzida na região. Atu
almente, os caminhões que

, fazem o transporte da

.banana são obrigados a

trafegar pelo BairroJaraguá
. Esquerdo, através da

WolfgangWeege. Os vere
adores (Gesser e Sa-ntos)
comprometeram-se a so

licitar ao Executivo a cons

trução da ponte.

, ,y,Ímaü;""_Jtf<ú.,,,

rrdmn/ttd,(ff»/liourú.o-:J],.,_,a
370-1414

mr·i'l@t.rra.c....... ;
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ECONOMIA
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I ALTERNATIVA: CRISE ECONÔMICA FAZ POPULAÇÃO BUSCAR NOVAS FORMAS DE GANHAR DINHEIRO

.! CORREIODOPOVO

Comércio dematerial reciclável
e altemativa de emprego e renda

]ARAGuA DO SUL - o

adolescente 'Fábio José
Deretti, 15 anos, sai diaria

mente de casa PQr volta das

4h30 para recolher material
reciclável. Ele cata latinhas de

alumínio, papel, papelão e

garrafas de plástico para ven
der e assim ganhar algum di
!meiro. "Ele ajuda nas des

pesas da casa comprando
roupas para ele e para a

irmã", comenta o pai do
garoto, Moacir Deretti.

Fábio resolveu recolher

material reciclável há quatro
anos, quando tinha apenas 11

anos de idade. Ele afirma que
a atividade rende um bom di

nheiro, suficiente para as des

pesas pessoais, como gastos
com toupas, shows, festas eani
versários, sem comprometer
os estudos. Fábio' cursa a 7°
sériedo ensino fundamentalria
Escola Roland Dombusch e

pretende continuar trabalhan
do commaterial reciclávelpelo
menos "até conseguirum em-

Cesar Junkes

Fábio fatura até R4 250,00 por mês vendendo material reciclado

prego melhor".
De acordo com Fábio, o

material mais rentável é o alu

mínio, que chega a ser vendi
do por até R$ 2,90 o quilo.
Quando começou a traba

lhar com material reciclável,
ele fazia o trabalho a pé. Este
ano ele conseguiu comprar

<'
um carrinho, usado para co-
letar o material pelas ruas

próximas à sua casa. ''Não'
vou muito longe. Fico nos

bairros mais próximos", ar-

gumento o garoto.
O proprietário do Co

mércio de Sucata Mader, lo
calizado no Bairro ilha da

Figueira,HilárioMader, pro
cesso oito toneiadas por se
mana de latinhas. 'El� com

pra dos catadores locais,
prensa e vende para empre
sas de São Paulo. De acordo

Mader, o comércio de
latinhas representa atualmen
te 50% de seu faturamento.

"Hoje emdia ninguém joga

nada fora. Vendendo 10 qui
los de alumínio, a pessoa ga
nha R$ 28,00, o que é bem

mais do que ganha um ser

vente de pedreiro", compa-
ra Mader.

'

Mas não são apenas os

marginalizados do mercado
forma de trabalho que ven

dem latinhas. Nas segundas
feiras, de acordo com

Mader, muita gente com

bom emprego, com carro

do ano, �clusive, aparece na
empresa de Mader para ven

der as latinhas de cerveja e'

refrigerantes consumidos no
final de semana.

A movimentação é tão

grande no comércio de

Mader que ele vai construir

um galpão exclusivo para
prensar o alumínio. Mader

compra em grandes e pe
quenas quantidades de vári

os pontos da região. Possui
três caminhões para o trans

porte do material. (MARIA HE

LENA DE MORAES)

Celesc anuncia venda de energia adicional para empresas
]ARAGuA DO SUL - A res de Jaraguá do Sul estão renciados das tarifas homo- para cada 'um dos meses.

Celes está anunciando o pro- nesta faixa. logadas pela Aneel, uma vez Caso o montante solicitado

grama de vendas de energia Rozanda explica que a que estamodalidade de ven- seja maior que a oferta, o
especial, que será praticado, decisão da Celesc em implan- da vem sendo praticada por valor limite será rateado en-

inicialmente, somente nos tar o programa Energia Es- outras concessionárias e que tre os interessados. Os valo-
meses de dezembro e janei- pecial, que se caracteriza pela po�suem excedente em seus res a serem cobrados serão

I

roo De acordo com a respon- oferta de energia elétrica a pre- mercados. Esta energia espe- calculados pela diferença en-
sável pelo atendimento na ços diferenciados das tarifas cial também é conhecida tre o consumo de energia
agência de Jaraguá do Sul, homologadas pela Agência como energia plus. Energia medido no horário de pon-
Rozanda Balestrin, a oferta Nacional de Energia Elétrica, adicional extra ou energia de ta e o consumo de referên-
será apenas para unidades é resultado de excedentes de curto prazo. Os interessados cia, limitádo ao montante

consumidoras cadastradas energianoMercadoCelesc ou preencherão um formulário contratado de energia espe-
como ,"hora-sazonal" de contratação específica para que será analisado pelo De- ,cial. O consumidor interes-

tarifação verdade, ou seja, este atendimento. partarnento Comercial, sen- sado deve possuir .contr�to
para empresas que utilizam Este programa, aind'a de do que as agências regionais de fornecimento com a

energia de alta tensão, para acordo com a Celesc, foi estarão encarregadas do con- Celesc não inferior a seis

contratação no horário de desenvolvido objetivando trato de fornecimento de meses; não estar inadimplente
pico, das 18h30 às 21h30. atender as solicitações de con- energia especial. e pertencer ao grupo tarifário

Segundo Rozanda, aproxi- .sumidores interessados em A Celesc vai oferecer o A, segmento horo-sazonal e
madamente 70 consumido- energia elétrica a preços,&fe- montante de 3.000 kwIh tarifação verde. (MHM)

,'/i"-'a, .

. ,��
Maihas' '.

Tudo em cama,
mesa e banho

REFORMA TRIBUTÁRI
PORGUILHERMEMARQUES FOGAÇA

SÁBADO,JUle novelJ1bro de 20�

A� Medidas Provisórias são uma espécie de lei, editada pe
Pr�sidente da República. Têm força' de lei, mas seu prazo
eficácia é limitado a 60 dias, prorrogáveis apenas uma vez

igual periodo. Dentro deste prazo o Congresso Nacional dei
apreciar as Medidas Provisórias editadas, convertendo-as,
não, em Leis, No entanto, deve-se frisar que as Medid
Provisórias constituem-se em um meio extraordinário

legislar, eis que emanadas do Poder Executivo. E ess

especialidade dasMedidas Provisórias está traçada na Constituio
Federal, que fixa como requisitos para a sua edição tratar de c

de relevância e urgência, Ou seja, o chefe do Poder Executa

pode editar Medidas Provisórias, desde que para versar acerca
temas relevantes. - de interesse público - e urgentes - quand
não se, pode esperar o prazo de tramitação das leis nas casas d
Poder Legislativo. ,

São trazidas essas considerações acerca das Medidas Provisóri

porque foi publicada, no final do dia 31/10/2003, aMP n° 13'

que altera a legislação tributária federal. Trata-se, em verdade,d
uma espécie de reforma tributária. Aliás, várias questões tratad
na MP eram objeto de discussão da proposta de emend
constitucional que pretende reformar o sistema tributári
brasileiro. O tema mais discutido é transformação da COFIN
- contribuição para financiamento da Seguridade Social - e

tributo não-cumulativo. É que esta contribuição social prod
o chamado efeito cascata: incide igualmente em todas as etap
do processo produtivo. O resultado da incidência cumulam

de um tributo é que, ao final da cadeia produtiva, a alíquota r

é muito superior, porque foi aplicada diversas vezes até que

produto esteja pronto para o consumidor final. S;om efeito,
não-cumulatividade das contribuições sociais é um clam

antigo dos contribuintes, especialmente da classe industrial. N
final de 2002 o PIS - contribuição para o Programa de Integraçã
Social- também teve instituída uma sistemática não-cumulativ
O resultado: aumento da carga tributária. As previsôe
notadamente da Confederação Nacional das Indústrias, sã

negativas em relação à COFINS não-cumulativa: novo e pesao
aumento' da carga tributária. É que a alíquota dessa contribuiçã
que atualmente é de 3'1'0 sobre a receita bruta (tudo o que ingress
.no caixa) dos contribuintes, passará a ser de 7,6%.sobre ames

base de cálculo. Aumento de 153%! Com efeito, a medida bus

desonerar as exportações - na busca de cumprimento das met

de superávit. primário. Mas alguém pagará essa conta, e o seta,
J

eleito para tanto foi, novamente, o da prestação de serviços.
que a sistemática da não-cumulatividade pressupõe a utilizaçã
de créditos para abater do valor devido. Esses créditos estã

vinculados aos custos da produção, Como os prestadores d

serviço (sobre os quais a cumulatividade não tinha o efeit
nefasto da cascata) não costumam adquirir "insumos" que clã

crédito, acabam pagando muito mais COFINS. Aliás, a mesm

MP trouxe, para os prestadores de serviços, um acréscimo n

retenção do imposto de renda na fonte, Atualmente é de 1,5°!
a título de imposto de renda, e com as alterações trazidas serád

6,15% (foi acrescido um percentual.de retenção de 4,5% a títul
de contribuição social. sobre o lucro, PIS e COFINS). O Institut

Brasileiro de Planejamento Tributário está estimando un

aumento de 2% nos preços, em decorrência do aumento d'

carga fiscal imposta pela MP n° 135. Enfim, o governo parec
ter decidido promover, a partir do Poder Executivo, a Reform
Tributária que somente a ele interessa. Até porque as discussõe
atualmente travadas no Congresso Nacional mais dizem co

uma guerra de caixas 'da União e dos governos estaduais e1
torno do bolso do contribuinte do que com uma Refor��1
Tributária digna do nome. Ademais, está a comprovar urni

afirmação que vem sendo feito há tempos: a Reforma Tributári
anunciada não demanda alteração da Constituíção Federal, mal

somente da legislação ordinária!

GUILHERME MARQUES FOGAÇA
Advogado especialista em Direito Tributário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BAilE
A oitava edição da "Noite Mares do Sul", acontece

hoje no Clube Atlético Baependi, Na decoração,
além do brilho e colorido, urna tonelada de frutas

ao redor das piscinas, além de bebidas e drinks

tropicais. O baile será animado pelas bandas

Incandescente e Torre de Babel, a partir das 23 horas,
e promete reunir muita gente bonita, como nas

edições anteriores. Ingressos estão sendo vendidos

a R$ 15,00 para sócios e R$ 25,00 não sócios, e na

hora os valores aumentam em R$ 5,00,
respectivamente para sócios e não sócios, conforme
a secretaria do clube.

EXCURSÃO
Um grupo de jaraguaenses está organizando uma

viagem ao Rio deJaneiro para participar da gravação
do Programa do Faustão, no dia 07 de dezembro.

A saída está prevista para 05/12. Além da gravação
haverá passeios pelos pontos turísticos como

Corcovado, Pão de Açúcar, Maracanã, entre outros.

Contatos podem ser feitos com Tânia nos telefones

371-8772/276-3508/9953-2790.

BAILE
O Corpo de Bombeiros Voluntários deJaraguá do

Sul promove hoje a partir das 22 horas, no Pavilhão

"B" do Parque Municipal de Eventos, o 1 o baile

Branco com animação da banda Quinta Estação
de Porto Alegre. Ingressos estão disponíveis na Rede

..

de POStoS Mime, RBN TV e Rádio, Antibes
Restaurante, Lanchonete Trilhão e Pinguim,

Despachante Cilo, Nei e

Fotógrafo Lu Cabeleireiros, Speed
Pneus e no Corpo de

Bombeiros, ao preço de

R$ 25,00. O baile terá

efeitos especiais de luzes

com animação de

músicas dos anos 60 e 70.

REINOlDO BOITA

Festas, casamentos,
batizados'

Tel: 9975-9925

(Da ciência lógosófica)

Informações em Jaraguá do Súl:

Fone: (47)27�"186Tou e-mail: logosofiajs@uol.com.br

LO GOSO' FIIlt..
Não espere resultado diferente se você faz
todos os dias tudo iguaL

s familiares
a ajuda,

acure ser mais

o acredite em tudo

g s com o par à
vista, Cor: Rosa.
Câncer - Você vai conseguir
convencer os outros com

f enha cuidado
e não querem o

GERAL
,

CORREIODOPOVOS
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

.SAÚDE: AR CONDICIONADO SEM MANUTENÇÃO ESPECfFICA PODE CAUSA DOENÇAS SÉRIAS

Ar condicionado limpo pode
evitar problemas respiratórios

JARAGuAooSUL-Com
o ar quente e úmido de

Jaraguádo Sul é quase impos
sível resistir a tentação de com
prar um aparelho de ar con

dicionado, ou de pelo menos
ficar em um ambiente que
ofereçaum armais refrescan
te. O que muitas pessoas tal

vez não percebam é que o

ambiente que está sendo deli
ciosamente refrescado pode
também ser fonte da prolife
ração, de inúmeras bactérias.

A mais comum delas, é a

'LegionellaPneumophila', que
se concentra em dutos de dis

tribuição de ar condicionado
nos ambientes climatizados e

até dispensados através da né
voa e gotículas das torres de
resfriamento. Desta bactéria

que se originou a "síndrome

dos edifícios doentes".

Segundo a ,pneumo

logista,NanciBarbi, é comum
aparecer em Seu consultório

pessoas apresentando um

quadro alérgico. "Às vezes as

pessoas não percebem que o

ácaro presente nos carpetes e

no ar condicionado podem
ser extremamente prejudici
ais, ainda mais para quem já
temum quadro alétgico", des
taca a médica. "É comum

também os pacientes me so

licitarem um atestado para

que não fiquem expostos ao

ar condicionado no ambien
te de estudo ou de trabalho,
justamente por causa da falta
demanutenção dos aparelhos
de ar", revela. Para diminuir

uma crise alérgica, a médica

aconselha a limpeza do apa
relho, do carpete, e 'abrir as

á que fazer alguns
as valerá a pena.
samentos não

dos para o amor,

o seu par! Cor:
Tons a cdos,

Virgem - Aja seguindo os

e sonhos. Só não

idar da saúde,
o de expor os

a quem ama. Cor:

Foto: Cesar Junkes

Limpeza deve ser feita periodicamente para evitar doenças

jan�as para que o ar circule.
De acordo com Osni

Meldula, empresário do ramo
de refrigeração, além do ar

condicionado sem a devida

manutenção, autilização cada
vez maior de plásticos deri

vados do petróleo, carpete,
madeiras compensadas, que
de maneira lenta, mas contí

nua, liberam compostos vo
láteis e forma devido, podem
gerar nas pessoas diversos

males como, irritação nos

olhos, garganta seca, dores de

cabeça, fadiga, congestão e/
ou sinusite e falta de ar. ''Para

evitar chegar neste estágio, é
preciso fazer a manutenção
dos aparelhos periodicamen
te, e claro,mantero ambiente
o mais limpo possível", ex
plica. Com manutenção en

tende-se, fazer a limpeza dos
filtros de ar, pelo menos uma
vez por mês; ligar o aparelho
de ar condicionado no míni

mo uma vez por se

mana"Ligando semanalmen
te o ar poluído que fica para
do sai aos poucos, se ficar

muito tempo parado o ar a

ê sabe que
vem fácil, então,

nornizor; Um ar

I rondar a paixão.
G�ié�k(jTCil1ne, garota! Cor:
Verde-azulado,

"0 - Se tem algum
ra ser resolvido em

veite o momento.

a dos amigos. Não
você no amor. Cor:
aos,

ser expelido será muito mais

poluído", destaca Meldula.

Deve-se ainda fazer a revisão

e limpeza total com

bactericida uma a duas vezes

porano. Essa limpeza somen
te um técnico especializado é

capaz de fazer, porque, segun
do Meldula, todo o aparelho
é desmontado e limpo."O
técnico lava peça por peça,
mergulha em material

bactericida, biodegradável e
anticorrosivo, conforme nor
mas técnicas e remontado '

-,

novamente", detalha. E ain-

da deve-se manter os dutos

sempre limpos e de

sobstruídos, isso em caso de

ar condicionado central.

Segundo o empresário
,apesar desta norma ser uma

determinação do Ministério

da Saúde, poucas pessoas e

poucos prédios, empresas e

repartições públicas fazem

esta manutenção periódica,
''Eu costumo alertar os meus

clientes para os malefícios do
ar contaminado, tanto que
90% das encomendas rece

bidas são de limpeza e ma

nutenção", avaliaMeldula que
acrescenta "mas infelizmente

essa regranão ége�". Segun
do o empresário muitas pes
soas não fazem a manuten

ção do aparelho até que ele

apresente algum problema.
,

"Só que isso pode demorar
de três a quatro anos para
acontecer, até lá muita sujeira
e bactéria' já se acumularam",
finaliza. O empresário se ofe

rece para darmais explicações
e atendera solicitações dema
nutenção no telefone 371-

1080 ou 9973-8675. (CEUCE
GIRARDI)

instalações superiores a 5
TRs de refrigeração,manter
um plano de manutenção,
operação e controle

(PMOC) com um

responsável para orientar,
corrigir e manter limpo e

desobstruídas as instalações
de distribuição de ar

condicionado existentes ou
a serem instalados.

Manutenção de ar

condicionado agora é lei
Na tentativa de coibir esta

propagação, oMinistério da
Saúde, através da Secretaria
deVigilânciaSanitária editou
a portaria 419 em 19 de
maio de 1998, que foi

regulamentada em forma
delei n° 3523, em 28/09/
1998, tomando obrigatório,
entre outras medidas a

todos os edifícios com

ntira ou segredo
e balançar o

e com o gato. Cor:
eso.

Capricórnio - Tudo que

hoje teró éhances de
O romance poderá

ão brinque com

dos outros. Cor:

- Os parentes
sua ajuda. Faça
, el. Fique
-

o sonhár alto
demais no amor. Seja mais

realista. Cor: Branco.
Peixes - Afaste a preguiça

.

ar o seu astral.
rá um novo tempero

. Seus sonhos
ealizar! Cor:
s de verde e azul.
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IOBRAS: PREFEITURA FINALIZA TRABALHOS NA RUA CAMPO ALEGRE, NO BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

Campo Alegre
inaugurada

foi
JS

Rua
ontem em

]ARAGuA DO SUL - A

Prefeitura de Jaraguá do

Sul, através da Secretaria de
Desenvolvimento Munici

pal, inaugurou no fim da
tarde de ontem o calça
mento da Rua Campo Ale
gre, no Bairro Ilha da Fi

gueira. São 495,35 metros

de extensão da estrada que
recebeu pavimentação em

lajotas, absorvendo um in

vestimento de R$ 67,2 mil.
Executada através do

Programa pavimentação
Comunitária, a obra tem

os custos divididos em três

partes, sendo que o poder
público municipal arca
com 33% e a comunidade

paga os outros dois terços,

que serão divididos entre

os moradores de cada
lado da rua.

A pavimentação desta
rua era uma reivindicação
antiga da comunidade.

Uma primeira parte da es

trada já havia sido pavi
mentada há alguns anos.

Mas devido a dificuldade

para realizar os trabalhos

no outro trecho, por se tra
tar de um local íngreme e

tortuoso, a pavimentação
acabava sendo protelada.
Tanto que nesta obra � lar

gura oficial é de sete

metros, mas em muitos

Alegre. Ele conta que sem

a pavimentação não' tinha
como fazer muro na casa,

por causa desta indefinição
do terreno. ''Agora que a

rua está pavimentada já ini
ciei a construção do muro

e vai ficar muito melhor

para nós. Ficou uma bele

za", declara satisfeito o

morador. Da mesma opi
nião compartilha o vizinho

de Eloy, o pedreiro Ivo

Jagelski, que declarou estar
satisfeito com a obra e que
também esperava pela pa
vimentação para poder fa
zer o muro de casa. Jagelski
conta que em dias de chu

va subir de carro era mui

to complicado. "[á é difí

cil por se tratar de uma

morro íngreme, com lama

era ainda pior", declara o

morador que mora há 18

anos na Campo Alegre.
(CG)

Divulga\:
Visões da Civilização estão expostas na biblioteca da Une

da CivilizaçãOlhar

inspira exposição abstrat

pessoas sobre imagens d
carros em movimento, qu
elas vislumbram enquan
realizam as tarefas do co'

diano", explica Maria HeI

na Feldens.

É a segunda vez que
duas artistas expõem n

Unerj. Anteriormente, M
riaHelenaFeldens participaIna Instituição, de exposiçõe
coletivas da Associaçã

I

Jaraguaense deArtistas Plá�

ticos. A exposição ''Visõ

da Civilização" podeser �

sita das 8 às 22 horas, no h

da Biblioteca Padre Elem

Sheid, naUnerj,

]ARAGUA- DO SUL :._

Mostrar a arquitetura urba

na sobre a perspectiva de

pessoas que vivem a corre

ria do dia-a-dia é a propos
ta exposição ''Visões da Ci

vilização" que permanece
até o dia 17 de novembro,
no Centro Universitário de

Jaraguá do Sul (Une�).
Organiiado pelas artistas

, Maria Helena Feldens e

Valdete Hinnig, o acervo é

composto por trinta e duas

obras abstratas com traç\os
que remetem a arquitetura
urbana. ''As nossas abstra-

ções mostram o olhar das

Estrada com trechos sinuosos e difíceis para pavimentar

pavimentação este proble
ma não ocorrerá mais", si
naliza Humberto Travi,
Secretário municipal de
desenvolvimento.

O metalúrgico Eloy
Horival Machado, mora há
17 anos na rua Campo

pontos a rua teve que ser

estreitada ficando com

pontos de até cinco metros
de largura. A grande recla

mação dos moradores di

zia respeito a6 barro que
descia do morro em dias
de chuva. "Agora com a

Machado:
com a

pavimentação,
a construção
do muro na

sua

residência foi
possível

Jagelski :

em dias de
chuva subir
com carro

era muito
ruim

Unetjsobepara3°nomnkingdeaprovaçãodoExamedoCRC/SC
Ontem, dia 7 de novembro, o jornalista Milton Raasch
estaria completando 50 anos de idade.lnfelizmente,
ele não se encontra- entre nós para receber nossos

abraços de felcitações, mas certamente, onde quer
que esteja, está compartilhando do nosso sentimento
de 'gratidão pelo tempo em que conviveu na redação
do CP. Colega exemplar e ser humano dos mais
dignos, Milton Raasch faleceu no dia 28 de abril deste

ano, vítima de câncer no intestino deixando uma

lacuna no jornalismo regional e uma saudade muito
grande dos amigos.

]ARAGuA DO SUL - O

Centro Universitário de

Jaraguá do Sul (Unerj) al

cançou o 36 lugar, entre as

14 instituições do Estado

representadas através de
formados no Curso de
Ciências Contábeis pela
UNERJ !iue fizeram o

Exame do Conselho Fede-

ral de Contabilidade.

Enquanto outras insti

tuições conseguiram amé

dia de 56% na aprovação,
os formados em

Contábeis na Unerj tive
ram 75% de aprovação. O
exame tem como 'objetivo �

possibilitar aos profissio
nais a obtenção do regis-

tro junto a:o Conselho Re_
gional de Contabilidade de

Santa Catarina,
No ranking 2002, a

Unerj obteve o 12° lugar
no ranking das instituições
catarinenses com maiores

índices de aprovações. O
coordenador do Curso de

Contabilidade da Unerj,

Paulo Henrique Felicioni,
avalia O desempenho
como um reflexo do com

promisso da Instituição e

principalmente de seus

professores na formação
de profissionais identifica
dos com a realidade do

mercado.

A verdadeira alegria é estar de bem consigo mesmo!
Confira nossos produtos
ISTAMOSIS'I8111110SUA li/SITA

8ua811iooldIJ8a/l, /#·8101·C6II1f8 -/81116I1ádo8111
1808:3111-7238 - 8-1/11111:VlidanYiCk@bot0/8ILCODl,

Então que tal deixar a lojà Vivian Vick
, dar um jeitinho no seu visual?

Temos à mais moderna linha emmoda feminina
e acess6rios\p/ que você se,' si1).td ainda mais lirula�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Preservando a Histôria

Preservando a HistóriaI
;:;:; e-r-

à

Preservando a História

Preservando a lflstéria

Igreja foi o
primeiro bem

cultural tombado
pelo município de

Jaraguá do Sul

SABADO, 8 de novembro de 2003

• Preservando a História

Preservando a História

Preservando a História
)'lantigaIgreja da Comunidade 'E:vangé[ica
LuteranadêSantaLuzia está sendo restaurada. O
trabalhocomeçouemmeaáos dê outubro e seráfeito
emduasetapas.)'lprimeirafase compreendê reparos
nacoberturaena torre, afém dê dedetizaçã». Os
irmãosLauroeIvo çrassmann são os responsáveis
peraobra:'Elescomentam.quesomente na limpeza
datorreforamretiradas 6afdés e 6afdês dê estrume
dêaves,especialmente dê corujas, sem contar os

inúmerosninhosdêpassarinhos. ')ílgradê da.janeia
estáquebradaeospássaros buscaoam a6rigo aqui
)'lgoraelesterãoque encontraroutro lügar': comenta
Lauro,quesubiuaté o cume da torre, que tem cerca

dê19a20metros dê aEtura. '

)'lindadêacordo com Lauro, o telhado ainda é

oriqinal:)'lstelhasforam iimpas e cerca dê 500
unidadestiveramque sersubstituidas. Omadeirame

quedásustentação ao telhado também recebeu
arremates."Irocamos o quefoi necessário, sempre
comocuidadodê manter o aspecto originarda
edificação':garante Lauro, que,juntamente com o

irmão,foramosresponsáveis pera restauração do

prédioondeatualmentefunciona o :Museu 'E,muw
daSúva,nocentro dê Iaraquá do sue "Iambém

ajudamosnaconstrução do :Museu da Weg ':
comentaoconstrutor.

(j)eacordocomo historiados 'E,gon Jagnow,
responsávelpeCosetordêPatrimônioHisunico da
FundaçãoCu(tura( aprimeirafase deve absorver

um investimento dê aproximadamente CJ?J 5mi[)'l
segunda etapa deverá acontecer apenas no ano que
vem, com apintura, ajardinamento e iluminação. O
historiadorressalia que a Igreja representa umaparte
significativa da historia do Bairro Santa Luzia e

c!iama a atenção para o aspecto sinqeio e

despretensioso da edificação, que, segundo Jagnow,
reoela a simplicidade do povo na década dê 50.

)'l Igrejafoi tombadapelo comopatrimônio histérico
arquitetônico dê JaragUá do Sueem agosto de 2001,
quando completou 50 anos. Foi inauqurada em 5 dê

agosto dê 1951, servindo a comunidade - na época
com apenas 13famüias - por quase cinco décadas,
até a edificação do nO'V? templo. ')lpartirdê então,
a Tundação Duquesa de Chartres, criada com a

finalidade de preservar a antiga igreja, passou a

utilizá-Ia parafins cuiturais", -acrescenta Jagnow,
salientando que somente em 2001, por iniciativa dos

próprios moradores da comunidade, era se tornou o

primeiro bem cuiiurai tombado peCo município
jaraquaense. O historiados informa ainda que, antes
da construção da Igreja, os oficios reliqiosos da
Comunidade 'E,vangé(ica dê Confissão Luterana dê
SantaLuzia (fundada em 1926 ou 1927pelopastor
Terdinand.Sc!i(üzen) eram realizados nas casas dos
colonos.

Trabalho de restau
ração iniciou em

meados de outubro"
. ,II
II

(
,II

I

•

lo

o telhado sofreu reparos mas não
comprometeu o aspecto original
do prédio
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li CÂMERA OCULTA

Maldades
Fofoqueiros de plantão andam querendo saber

porque Symony tem comparecido a alqurnas festas

sozinha, sem o marido Afro X. E já tem gente
achando que alguma coisa não vai bem com o

casal. Quanta maldade!

"A Diarista"
o humorístico será exibido pela Globo no ,dia 23 de

dezembro e terá como protagonista Cláudia

Rodrigues, que vai encarnar mais urna empregada
doméstica. A idéia é mostrar o dia-a-dia destas

profissionais. O roteiro é de Glória Perez.

Sitcom
Segundo José Alvarenga Jr, se "A Diarista" cair no

gosto do público, a atração será transformada num

sitcom, assim como "Os Normais", com episódios
independentes e muitos convidados especiais.

Vozeirão
Agnaldo Rayol recebeu um convite especial para

atuar no musical "Chicago". O cantor aceitou e vai

interpretar o marido traído de Danielle Winits.'

Protesto
Algumas manicures tem reclamado de Darlene
(Déborah Secco) e Jaqueline (Juliana Paes), em

"Celebridade". Segundo elas, o comportamento destas

personagens têm denegrido a imagem da categoria.

Parece que a onda de cortar os gastos pegou pra
valer na Globo. Maria Clara (Malu Mader), de

"Celebridade", freqüentemente tem repetido o

figurino.

Cortando os custos

Tudo acabado
A Record não vai mais contratar Marcelo
Rezende. Comenta-se que a emissora não teria

concordado com o salário pedido pelo jornalista,
que deixaria a Rede TV!. para comandar o

"Cidade Alerta".

Agenda cheia
Ele não reclama, nas tem gravado sem parar. É

que Bruno Garcia, além de brilhar no

humorístico "Sexo Frágil", também está em

"I<ubanacan", na qual! interpreta Dagoberto.

SALA "'ME/HORÁRIO

1 Os NORMAIS
C

14hOO - 15h45 - 17h30 - 21h30

2 O AMOR CUSTA CARO
C

13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h45

3 FREDDY X JASON
T

14h15 - 16h15 - 18h15 - 20h15 - 22h15

A -AVOOURP/C-COMfDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMPIX'i
F-Acç..5d R-ROMANCE/P-rouCIAL/Dc-rxx;UMENTÁRIo

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

C

3

MAMÃE VIREI UM PEIXE
13h45 - I5h45

In

SALA 'ILME/HORÁRIO

MATRIX REVOLUTIONS
1 I4h30 - I7hOO - I9h30 - 22hOO

F

MATRIX REVOLUTIONS
2 I4hoo - I6h30 - I9hOO - 2Ih30

F

O AMOR CUSTA CARO
I7h45 - I9h45 - 2Ih50 C

FREDDY X JASON
I3h30 - I5h30 -17h30 - I9h30 - 22hOO T4

ERA UMA VEZ NO MÉXICO
I4hI5 - I6h45 - I9hI5 -' 2Ih455 A

Os NORMAIS
I3h50 - I6hOO - I8hOO - 20hOO - 2Ih556

A-AVOOURP/C-COMfDIA/D-DRAMA/DA-DEsENHOANIMPIX'i
F-Acç..5d R -ROMANCE/P-rol,ICIAL/Dc-rxx;UMENTÁRIO

SALA "'ME/HORÁRIO

1 MATRIX REVOLUTIONS F
I4h30 - I7hOO - I9h30 - 22hOO

:

2 Os NORMAIS , C
I3h45 - I6hOO - I8hOO - 20hOO - 2Ih50

3 MATRIX REVOLUTIONS F
I4hOO...__- I6h30 - I9hOO - 2Ih30

A-AvoouRP/C-COMfDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMPIX'i
F-Acç..5d R-ROMANCE/P-roucIAL/Dc-rxx;UMENTÁRIO

CORREIO no POVO
o melhor da região! Ligue 371-1919

e confira.
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I
DOLORES AVILLON

Aprendendo sobre chás -

Parte 3

Nesta semana, continuaremos a falar
sobre chás e de suas propriedades.
As dicas à seguir tem o intuito de
auxiliar no conhecimento das plantas
e ervas naturais, de forma rápida e

simplificada. Não se trata de uma

ferramenta de diagnóstico ou de

receituário, mas 'uma simples fonte
de referencia e consulta sobre as

plantas e ervas naturais.
Para utilizar as plantas e ervas

. .naturais com finalidade medicinal,
'consulte sempre um médico

especial ista.

- Erva Cavalinha (Equisetum
arvense)
Utiliza-se as folhas e flores para

doenças do trato urinário (rins) e

próstata, para doenças dos pulmões,
ácido úrico, circulação, diurética,
digestiva, depurativa e hipertensão
e também doenças dos ossos, como a

osteoporose.

- Erva Cidreira / Capim Limão
(Cymbopom citratus)
Utiliza-se as folhas para insônia,
agonia, calmante, analgésico, gases

I intestinais, febre, digestivo,
relaxante muscular, síndromes
cardíacas, reumatismo e contusões.

- Erva Doce / Funcho (Foeniculum
vulgare)
Utiliza-se as sementes, folhas e

bulbos como expectorante, para
gases, digestivo e relaxante.

- Espinha 'Santa (Maytenus
ilicifolia)
Utiliza-se as cascas e folhas como

cicatrizante, anti-úlcera gástrica e

anti-séptico: destrói ou inibe a

proliferação dos germes, evitando
contágio. Serve para desinfectar

I feridas e certos órgãos.

- GINGKO BILOBA (GINGKO BILOBA)
Utiliza-se as folhas no tratamento de

micro-varizes, úlceras varicosas,
cansaço das pernas, artrite dos
membros inferiores, dificuldade de

concentra·ção (mernó.rta fraca).
Aumenta a circulação sangüínea,
inibindo a ocorrência de edema
cerebral. Combate a velhice
precoce.

- Guaco (Mikania guaco)
Utiliza-se as folhas como

expectorante, combate resfriados,
bronquite e tosses. Purifica o sangue,
desperta o apetite e combate a febre.

- Guaraná em PÓ (Paullínia cupana)
Utiliza-se a semente 'moída como

energético natural, afrodisíaco,
tônico, estimulante físico e mental.

Na próxima semana será
publicada a última parte da

matéria sobre chás. Não percam!

I SUPER APETITE GB ÉOIÇÕES POR AGNÊZ HASSE

Fotos: Divulgação

Recheio:
marmelada ou geléia de frutas.

INGREDIENTES:

400 gramas de leite;
100 gramas de creme de leite batido em ponto
de neve;
3 ovos;
2 colheres (sopa) de açúcar;
meia colher (chá) de sal;
240 gramas de manteiga derretida;
100 gramas de amêndoas picadas;
conhaque.

Preparo: Coloque em uma tigela o leite, o creme de leite, os
ovos, o açúcar e o sal. Bata apenas para misturar.
Acrescente a farinha aos poucos, batendo bem. peixe
repousar durante meia hora. Unte levemente uma frigideira
e, aos poucos, vá derramando a massa com uma concha.
Antes que a massa endureça, polvilhe com amêndoas

Crepes Flambados

cortadas em lascas finas. Frite de um lado, depois do outro.

Repita a operação até que a massa tenha terminado. Recheie

com marmelada ou geléia e enrole deixando o lado com as

amêndoas para fora. Coloque os crepes em uma travessa

refratária e derrame por cima uma, ou duas, colheres de

conhaque quente. Polvilhe com açúcar e flambe.

Mousse de Queijo e AbacaxiINGREDIENTES:

2 envelopes de gelatinà
branca,
em pó (sem sabor);
2 xícaras (chá) de abacaxi
fresco picadinho;
3 colheres (sopa) de açúcar;
2 colheres (sopa) de suco de

limão;

1 pimentão .verrnelho

picadinho;
1 xícara (chá) de maionese;
1 xícara (chá) de queijo
fresco ralado;
1 xícara (chá) de leite.

-DICAS DE BELEZA

Preparo: Coloque a gelatina de molho em meia xícara
(chá) de água fria. Reserve. Leve ao fogo o abacaxi com
o açúcar e o suco de limão, mexendo por cinco minutos.

Retire do fogo, acrescente a gelatina e mexa para
dissolver. Junte o pimentão, a maionese, o queijo e o leite,
misturando bem. Coloque numa fôrma (média) molhada
e leve à geladeira por 3 horas. Desemforme na hora de
servir. Decore com folhas de alface e azeitonas.

Relógio para a virada do ano

Neste Revêlllon as mu

lheres poderão contar ele

gantemente a mais eter
na "das expressões - o

tempo. Com esta novida
de clássica, que alia bele
za e elegância à
modernidade e estilo, os

pulsos mais charmosos
serão enfeitados pelo
glamour do Bellissima,
lançamento da marca

Tissot. Os pequenos elos
da pulseira foram dese
nhados cuidadosamente
visando destacar a forma
ovalada do relóqio. O vi

sual elegante oferece a

posslhllidade-de ser usa

do tanto no dia-a-dia de '

trabalho, como em even

tos sociais, durante a noi
te. A linha Bellissima é

composta por 4 modelos: pulseira 'em aço com mostrador

preto ou branco, pulseira bicolor com mostrador em

madrepérola e pulseira dourada com mostrador branco. o
preço sugerido é de R$ 696.

Especialmente para as meninas

A Grendene
está lançando a

linha "Me l issa
B aby", pa ra
meninas de um a

quatro anos,
seguindo os

mesmos passos
das fashionistas

,

mais jovens. A

partir de agora,
essas meninas
têm dois produtos Mel issa pensados cuidadosamente para
essa faixa etária. O tradicional modelo "Furadinha" já pode
ser encontrado nos tamanhos 19 a 23/24, nas cores Vidro,
Vermelho e Azul. A maior novidade é a "Melissinha Trance

Baby". O model inho "sapato de boneca" ganha detalhes de

corações e combinações de cores quentes, ideais para o

verão - azul claro/azul escuro, vidro/cinza, rosa/amarelo e

pink/azul claro. Para facilitar a vida de todas as mamães, a
Melissa criou uma palmilha que tem a função de medir o

tamanho ideal para a criança. Retirando a palmilha, a mãe
a coloca no pé da criança e mede, do' calcanhar ao dedão
do pé, respeitando o limite máximo desenhado na própria
palmilha. Para completar a marca criou uma essência de
talco para os dois modelos, o que deixa a sandália ainda
mais irresistível.
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1a Festa Italiana - Massaranbuba

o Círculo Italiano de Massaranduba, realiza nos próximos dias 15 e 16 de
novembro de 2003, sua Ia Festa Italiana, com apresentações folclóricas,
bailes, shows e comida típica.
Parabéns a toda diretoria e toda coordenação da Festa. Sucesso.

Coral Italiano

o Coral do Círculo Italiano, a convite do Lira-Circolo Italiano di Blumenau,
esteve no dia 05 de novembro presente na 3a edição da "Settimana Italiana",
que aconteceu no período de 02 e 07 de novembro de 2003., fazendo uma

bela apresentação. Parabéns.

Último Jantar Mensal=Ano 2002

Acontece no dia 05 de dezembro de 2003, nosso
último encontro (jantar) neste ano de 2003.

Agende e reserve ,a data.

Grazie! !
37'1-82:22

VALDIR JOSE BRESSAN
Presidente

Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

"DISSEJESUS: EUSOUO CAMINHOA VERDADEEA VIDA.
NINGUÉM VEMAOPAISENÁOPORMIM. "(Jo 14.6)

POSSO CONFIAR?
EM QUEM?

Conf'ianç a: cria uma relação de

dependência, de risco, pois é necessário

desprender-se além de si. Confiança é ter

segurança íntima de procedimento.
Significa ter fé, esperar e acreditar. Quer
dizer depositar-se, ter lealdade, fiar-se e

A luz
a vra

crer. Em Hebreus 3.6 lemos: "Mas Cristo é fiel como filho sobre
a casa de Deus; e esta casa somos nós, se é que nos

,

apegamos .firrnernente à confiança e à esperança da qual nos
gloriamos". No curso que a mundo está tomando, a

desconfiança impera. Nós não nos sentimos seguros em casa,
na rua e nem no, emprego. Desconfiamos de tudo e de todos.
Uma revolução de valores é necessária. A palavra -de Deus nos

convida para esta mudança. O Salmo 37.5 nos escreve:

"Entregue o teu caminho ao Senhor; Confie nele, e, ele o

ajudará".
I

Como descreve o texto de Hebreus, nós somos a casa. São as

nossas atitudes em relação aos outros que vão fazer esta

mudança. Mas, o mais importante, é que podemos confiar em
Jesus Cristo, pois ele é fiel. Confie, o nosso mundo tem

Salvação.
"A confiança continuará a ser uma das maiores e mais raras

dádivas a trazer felicidade ao convívio humano". (Dietrich
Bonhoeffer)

'PASTOR ROLF KARL JANTSCH

Paróquia Evangélica Luterana Barra do Rio Cerro

CORREro DO POVO
j'�f�J.•·,.�.d,9..!Y

Os alunos veteranos do teatro interpretam
esta comédia nos dia 01,02, 08i09 deste mês
sempre as 16 horas no Pequeno Teatro do
Centro, O ingresso custa R$ 6,00 ou 3,00
para quem tiver bônus ou trouxer um

catavento. Espetáculo recomendado para
todas as idades.

Pela seçunda vez em Jaraguá do Sul, Sérgio
Mercúrio traz este espetáculo cômico e lrreverênte
onde seus personagens sé despojam se suas

qualidades de títeres, liberam seus sentimentos e

mantém umadivertida integração com público. Às
20:30 horas no Pequeno Teatro da Scaz Inçressos
antecipados ou com bônus a R$10,00, na hora R$
15,00. Estudantes mediante apresentação de
carteín a am R$ 7 50.

Dia08

A Prefeitura Municipêll traz ao público
Jaraçuaense um espetáculo musical com o Coral
da Cidade de Jclnvllle. Às 20:30 h no Grande
Teatro. Os ingressos são gratuftos e devem ser

retirados na BibliotecaMunicipal RuiBarbosa.

experimento, três macacos

trancafiados, numa jaula são obrigados a

escrever "Hamlet", de Shakespeare. O pior é

que eles não tem a mínlma noção do que isto

significa. Todas as terças de Novembro,
sempre às 20:30 h. O ingresso simbólico
custa R$ 2,00.

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos
pelo Departamento de Dança durante o ano

de 2003Día 13 de novembro (quinta-feira)
no Grande teatro do Centro Cultural.
Ingressos à venda na Secretaria da S CA R ou

com os representantes deis grupos
convidados a R$ 5 O O e R $ 2 50 estudantes.

o Grupo de Experimentação Cênica

mpoEx), apresenta esta divertida comédia
teatral sob a Direção de Gílmar MOl'eUi
todas as Quartas e Quintas, as 20:30 horas

até o dia 02 de Dezembro. Ingressos a R$
8,00 na SCAR. A peça tem duração de 90,
mln e é censurada para menores de 14 anos.

Sábado
15hOO-Matriz
19hOO-Matriz

"Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa

recompensa nos céus".

17h30-Rainha da Paz
17h30- S.Luiz Gonzaga
17 H 30- Perpétuo Socorro

''\

Na celebração da Eucaristia, somos envolvidos na dinâmica
do Reino de Deus e reforçamos nossa esperança de participar
da plenitude deste Reino. Jesus chama a todos' para a prática
do amor que provoca vida: "Sede santos, porque o vosso Pai
do 'Céu é Santo". Cristo nos mostrou a bondade do coração
de Deus e nos chamou a sermos bons, para que o amor de
Deus seja uma realidade presente em todos os corações, O
céu começa em nós, na medida em que nos abrimos á graça
de Deus e acolhemos os valores do Evangelho.

Domingo
oznoo Matriz
09hoO- Matriz
19hOO- Matriz
08h30- São Cristovão

PRIMEIRA FASE DA IMIGRAÇÃO POLONESA AO 8RASIL·1869/1811
Em 1869, mês de agosto, no navioVictoria, vieram os primeiros imigrantes aoporto de

Itajaí provindos da região do Slansk ( Silésia). Vieram encaminhados po� Edmund
Saporski, chamado de "pai da imigração polonesa", ( Este título justifica-se pelos
inúmeros serviços prestados aos imigrantes poloneses, seus compatriotas, tanto nos

assentamentos nas novas terras brasileiras como na defesa de em várias situações dificeis
pelas quais passavam os colonizadores)

.

Os primeiros imigrantes eram mim total de 64 pessoas das seguintes familias :

FranciszekPolak; Mikolaj rros, BonaventuraPolak; TomaszSzymansky, Szymon Purkot,
FilipKokot.MichalPrudlo, Szymon DUo, DominikStempska, KacperGbur; Balcer Gbur;
Walenty Weber, AntoniKania, FranciszekKania, AndrzeiPampuch iStefanKachel. 'Estas
foram asprimeiras lôfamilias. Seu destino eraBrusque.

As outras 16 famílias vieram 'para Bursque em 1870 . Os nomes conhecidos são:
Balthazar Gebzy, Andrzej Kawicki, Gregorz Haly, Blazej Macioszki, Tomosz

Szajnowski, Fabian Boraka, August Waldery, Marcin Prudlik, Marcin Kempy, Pawel
Polak,WalentyOtto, Leopold Jelenia, JózefPurkot iWincenty Pampuch, (continua.••)

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

VEJA �
'�do PAULISTA

AUTOMÓVEIS
, ___!..71-,1577 Kazmierski VEÍCULOS

370-2044/370;2365 .- 370-4757/370-4909 370-8086/370-9023
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NOVELAS CORREIO DO POVO SE

ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H CANAW\LDEPAlXÕES-SBT 20:CHOCOI.AlE COM PIMENTA -

18 H CELEBRIDADE - Globo-20:50 h �OUCAS, POUCAS PUlGAS-SBT20:30h

SEGUNDA· Na festa, Maumau e Thaíssa dançam

juntos, um sem saber quem é o outro. Sandra

faz um escândalo ao ver Daniela em sua casa,

mas Paulo afirma que ela não tem direito de ter

ciúmes dele. Manu quebra o abajur que Cabeção
havia colado, mas ajeita os pedaços. Daniela

fica muito chateada ao saber que Sandra é

apaixonada por Paulo. Sandra garante a Paulo

que vai sair da vida dele. Manu cola o abajur e
o coloca no lugar. Laila se arruma para ir para
a festa. Mateus quebra o mesmo abajur. Carla

percebe que Victor e Luisa sumiram e decide

procurá-los. Miyuki vê Cabeção beijando uma

menina e não gosta. Maumau e Thaíssa

descobrem a identidade um do outro.

r:
SEGUNDA - Danilo fica furioso ao saber que
Ana Francisca planejou sua humilhação. Olga
confessa para Maneta que fingiu estar doente

para obrigar Danilo a se casar. Marieta fica
horrorizada e avisa que não vai mais deixar que
ela, se case com Danilo. Sebástian garante a

Ana Francisca que está arrependido do que fez
com Márcia e que gostaria que ela o perdoasse.
Carmem leva um tombo no sítio e se machuca.
Vivaldo contrata um advogado para tirar Danilo
da cadeia. Olga diz que retira as acusações
contra Danilo se ele se casar com ela
imediatamente. Margot afirma para Celina que

quer salvar Guilherme. Danilo avisa a Olga que
nunca mais vai se casar, deixando-a furiosa. O

advogado obriga Terêncio a soltar Danilo. Margot
aconselha Celina a se casar com Klaus, pelo
bem de sua família. Celina anuncia para Klaus

que v'ai se casar com ele.

SEGUNDA·- Laura vai à casa de Renato e

percebe a mesa posta para dois. Renato
confessa que seus pais já morreram. Beatriz

garante que errou muito e pede uma segunda
chance a Fernando. Ele concorda em tentar.

Laura conta que só fez amor uma vez e que foi

usada, beija o rosto de Renato e vai embora.
Vladimir acusa Darlene de estar querendo que
ele seja famoso só para ser famosa também.
Renato arma com Joel para derrubar Cristiano.

Inácio e Fábio vibram com a reconciliação dos

pais. Paulo César, que mata as aulas de inglês,
fica mudo quando Noêmia o leva para conhecer
Alanis Morissetle. Marcos começa a trabalhar

na empresa. Renato manipula Informações e

convence Macedo, que está interinamente
substituindo Queiroz na' chefia da revista

Palavra, a comprar uma série sobre jazz.
Cristiano volta de viagem, remoçado e bonito.
Salvador visita Ubaldo na prisão e diz que vai

levá-lo para passar o dia fora.

SEGUNDA - A nova cozinheira diz a Alex que vai
levar a comida que sobrou para seus filhos.
Julian se assusta ao ver Danilo desmaiado.
Orlando finge não saber de nada e ajuda Julian
a levar o menino para dentro da casa. Inês

pede autorização a Renê para doar as sobras
de comida para os pobres do povoado. Afonso.
convida Miréia para almoçar e aproveita o

momento para se declarar. Os dois se beijam.
Inês diz para a nova cozinheira que dlvidlrá-corn
ela as sobras de comida. Danilo volta a si e diz

que foi Orlando quem o agrediu, mas Julian não
acredita no menino. Bibi convida Alex para ir até
o mercado e diz que vai apresentá-Ia ao seu
namorado. Lourenço e Vitor vigiam o Sr. Julian.
Inês vai até a vila para visitar o Sr. Julian e se

surpreende ao ver Lourenço no local.

SEGUNDA - Clara entra escondida no quarto de

Raquel, pega o telefone e escuta conversa

entre Raquel e Agenor pela extensão. Agenor
marca um encontro com Raquel. Ela fica

preocupada e Clara ouvindo a conversa,
também. Carlos pega no pé de Guilherme porque
ele não trabalha e só vive na farra. Teresa

pede a Antônio que convença Paulo a ficar em
São Bento. Clara conta a Lourdes sobre o

telefonema de Raquel e Agenor. Paulo vai ao

Canavial para falar com João de Deus, mas ele
o recebe de maneira fria, contrariado de ciúmes.
Lourdes pergunta a Raquel se ela vai sair por.
estar arrumada, mas Raquel a ignora e sai:

QUARTA - Victor fica chateado. Sandra garante
a Daniela que não vai se colocar entre ela e

Paulo, pois percebeu que eles se amam de

verdade. Kiko pede que Drica o perdoe, mas

ela não cede. Vinícius avisa que vai voltar de

viagem. Drica fica arrasada ao ver que sua

bicicleta foi roubada e culpa' Kiko, afirmando
que ele a distraiu. Daniela convida Manu a

participar de um projeto para alfabetizar meninos

J de rua. Daniela teme que Mônica vá se voltar
contra ela por afastar Sandra de Paulo. Victor
revela para Drica que pegou sua bicicleta e

explica por quê. Beta e Solene tomam as

providências para adotar uma criança e Vilma
tenta se meter. Cabeção decide construir no

Ogromóvel um dispositivo para impressionar
garotas. Maumau e Thaíssa namoram.

QUARTA - Marieta tenta dissuadir Olga, em

vão. Ismênia ameaça fazer um escândalo e

Vivaldo promete nunca mais procurá-la. Maurício
pede desculpas a Selma, que aceita. Bárbara
afirma para Márcia que vai descobrir quem é a

mulher que está com Vivaldo e acabar com os

dois. Maurício garante a Sebástian que Beta
deve saber quem é a mulher que está saindo
com o prefeito. Margarido fica furioso ao ver

Sebástian e Ana Francisca, conversando.
Sebástian afirma para Margarido que se

arrependeu de seus erros, deixando-o
desconcertado. Vivaldo garante a Jezebel que
vai conseguir conquistar Ismênia. Jezebel
aconselha Olga a se fingir de amiga de Ana
Francisca. Beta comenta com Sebástian que
acha que Márcia está saindo com Vivaldo.
Guilherme pede que Graça entregue uma carta

a Celina, chamando-a para fugir mais uma vez.

QUARTA - Zeca chora ao perceber que é
Cristiano. Maria Clara pede que Bruno fotografe
Carmem Santana. Bruno se impressiona com

Laura. Eliete se irrita ao saber que o irmão não
aceitou fazer um comercial de TV, mostra o

calendário dos bombeiros' e exige que ele faça
o trabalho. Maria Clara brinca com as crianças
no orfanato. Nelito barra Vladimir, mas depois
o reconhece e passa a tratá-lo bem. Ana Paula
aconselha Corina a investir em Lineu. Laura

ajuda Bruno na sessão de fotos e ele se
encanta com ela. Beatriz fica insatisfeita

quando Fernando não a leva em um jantar de
trabalho. Cristiano promete a Zeca que não vai
mais fraquejar. Zaíra vê Renato e Laura no

restaurante. Fernando se chateia ao flagrar
Beatriz cheirando o seu paletó. Lineu deixa
Corina esperando durante horas. Ela pergunta
por que razão ele a trata com tanta frieza.

QUARTA - Julian repreende Danilo e desconfia
de sua honestidade. Vitor diz a Lourenço que
se dedica a enganar pessoas ldcsas para ficar

com sua fortuna e confessa que ,foi assim que
deixou o Sr. Julian sem nenhum centavo. Lorenço
comenta com Genoveva, sua esposa, que acaba
de fechar um negócio que vai render muito
dinheiro. Lupe pede desculpas a Danilo por ter
desconfiado dele e o convida para trabalhar no

açougue. Danilo conta ao Sr. Julian que vai

trabalhar cem o Sr. Lupe e diz que pagará tudo
o que dizem que ele roubou. Orlando, Presunto
e Chouriço incitam Periquito a brigar com Danilo.
Os dois se pegam dentro da loja do Sr. Salim e

quebram uma jarra caríssima. Danilo se

compromete a pagar pelo prejuízo e pede ao

dono da loja que não comente nada com o Sr.
Julian. Renê se encontra com Claudio na galeria
de sua propriedade e ele lhe oferece trabalho.

QUARTA - Denise conta para Hilda e Márcio,
que viu Clara e Paulo-na praça. Clara volta para
casa e Fausto proíbe que ela se encontre

novamente com Paulo Giácomo. Hilda vai a casa

de Teresa contar' sobre o encontro entre Paulo
e Clara. Clara está no armarinho muito bem
humorada. Teresa chega e lhe dá um tapa na

cara, Clara revida. Carlota autoriza entrada de

Miguel na Usina, mas Agenor protesta e

expulsá-lo. Paulo chega e intercede a favor de

Miguel.

SEXTA - Kiko "vai embora. Mônica faz um

escândalo ao saber que Sandra quer ir embora
de casa. Luisa consola Mônica. Paulo fica
abalado ao ouvir Mônica dizer que Sandra é
como se fosse sua mãe. Cabeção mostra para
Maumau que instalou no carro um dispositivo
que trava todas as portas. O dispositivo
emperra e Maumau ,e Cabeção ficam 'presos no

carro. Mônica avisa que vai morar com Sandra,
se ela se mudar. Thaíssa vê Maumau preso e
vai chamar um chaveiro, mas ele não consegue
abrir o carro. Drica manda Kiko pedir desculpas
a Victor. Maumau e Cabeção passam a noite no

carro.

SEXTA - Ana Francisca não acredita em Olga.
Sebástian avisa a Ana Francisca que vai armar

para que Bárbara flagre Vivaldo com a outra.
Jezebel decide descobrir qual é o ponto fraco
de Ismênia para ajudar Vivaldo a conquistá-Ia.
Ana Francisca comenta com Tonico que está

pensando em se casar novamente. Sebástian
vê Márcia se dirigindo para o hotel e manda um

bilhete anônimo para Bárbara. Margot e

Guilherme tentam impedir Bárbara de subir até
os quartos, em vão. Bárbara esmurra a porta
do quarto. Vivaldo manda Márcia se esconder.
Márcia sai do quarto pela janela. Vivaldo abre a

porta e garante a Bárbara que estava sozinho.

SEXTA - Laura confessa que saiu com ele,
mas que não vai continuar. Maria Clara
aconselha-a a se afastar dele, porque é um

cafajeste. Beatriz critica a empolgação de lnácio

por estar jogando pelada bem. Maria Clara se

preocupa com a situação de Cristiano. Kléber
vibra por Vladimir topar o comercial. Lineu pede
que Olga mande consertar o seu Gordini, que
considera uma relíquia. Maria Clara visita
Cristiano e convida Paulo César para a festa
de Sandra. Darlene e Jaqueline piram ao saber

que a empresária está no bairro, mas não

conseguem alcançá-Ia. Corina se interessa ao

saber que Lineutem um Gordini.

SEXTA - Alex fica indignada com Bibi e as duas

brigam. Renê separa as duas e exige que G

filha lhe dê uma explicação. Afonso presenteia
Miréia com uma pintura. Adriano pergunta a

Inês como Alex soube que existe algo entre

Afonso e Miréia. Miréia e Afonso vão ao mesmo
restaurante onde estão Renê e Claudio. Renê
vê os dois e Miréia pede a Afonso que se retirem

do local. Danilo e o cão Tomás saem para
entregar os pedidos de carne. Lupe pede a

Danilo que leia a carta que escreveu para Alex.

Danilo, que não sabe ler, se vê atrapalhado e

diz que no momento não pode lê-la por que está
muito ocupado. Bruno dá conselhos a Danilo e

dicas de como deve tratar Alex.

SEXTA - Fausto tenta' se desculpar com Raquel
pela noite anterior. Raquel insinua que outras

pessoas gostam dela. Fausto fica desconfiado.
Teresa e Regina preparam a lista de convidados

para a festa de noivado. João de Deus fala
com Clara sobre as terras de Débora. Miguel
entrega a carta de recomendação para o dono
da Usina Santa Maria Paulo mostra o canavial

para Regina. O carro dele quebra e João de
Deus junto de Clara, dão carona ao casal. Raquel
vai ao escritório de Dr. Alexandre, queixa-se de
sua tristeza aproxima-se dele e o beija. Raquel
retorna para casa sorridente depois da visita
ao consultório. Regina faz cena ciúmes por
causa de Clara.

OS RESUMOS OOS CAPrruLOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇAS EM FUNÇÃO DAEDlÇ'ÀO DAS NOVELAS

\
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NASCIMENTOS
•

9/10
Bruno de Càmargo

16/10
Luiza Cristiane Nielson

17/10
Anderson Voigt

19/10
João Lucas da Costa

20/10
Danielle Ferandes Meldola

21/10
Pamela Paula Faustino

22/10
Lucas Gustavo Wenningkamp
Patrick Paludo

26/10
Marieh Silveira Camilo

27/10
Pedro Henrique Gottardi
Sluminski
Gabriel Junkes
Anna Carolina Zotto
Kézia Delaila Nobueira

28/10
Andressa Mara Schochi
Pomieczinski
Caroline Beatriz Hornburg
Guilherme Hornburg
Wesley Menon Franzen
Nicollas Cauã

29/10
Diogo Sebastian da Luz

.30/10 .

Álvaro de Castro

31/10
Marcelo Franzner Donath
Kaylane I<aroline limermann
Gabriely Fernanda do
Nascimento

Felipe Augusto Fava

l/ll
Anna Lúcia Bet dos Santos
Heloisa laluski I<appaun

2/ll
Felipe Gusawa
•

COMUNHÃO
�Luis "Catafesta Neto come-'
mora sua 10 comunhão no

•• j"
.'
.."'-,

dia 16/H, quem deseja mui-

tas felicidades são os 'pais
Hermes e Neide Catafesta,
os irmãos Emerson e Nádia
e os cunhados Iverson e

Susana
. -

Parabéns a Kauana
Machado no dia 12/11
pelo seu aniversário
de 5 aninhos. São os

votos dos seus primos
Eduardo e Caio

Fotos: Divul a ão

Eduardo Sporrer comemora sua 10

Confirmação neste Sábado, seus pais
Paulo e Joseane Sporrer e os avós Horst
e Orlandina Sporrer desejam muitas
felicidades

A gatinha Micaela completou um aninho no dia 18/10. Quem
deseja felicidades são os pais Guilherme e Tatiane e a avó
Wilde Bevenutti Hedek

'

Esper� "�(.ês para
a çestiij'Ma 4� �eu

«�áij'i"ersári�p q,ue será
s dia I' de gufubrg de 2003,

às I'S; ij'� c.lube
"eJeir�s <Ia Us;a.

Helena Bruch completou 1 aninho no dia 19/10. A sua família
de Jaraguá do Sul compareceu na festa que foi realizada em

Florianópolis. Os. pais André e Cristina Bruch e os avós Roli
e Joanira Bruch desejam muitas felicidades

Parabéns a Aline Oestereich pela sua

confirmação a ser realizada no dia 08/11.
Que Deus a abençõe. São os votos de seus

pais Márcio e Am;!ly e irmãos Adolfo e Mateus

Quem completou 12
anos de idade no dia
07/11 foi Angélica

Gonçalves
Fernandes. Quem

está lhe desejando
muitas felicidades

são seus pais Vilmcr
e Ladi, as irmãs

Aline e Amanda e a

amiga Bruna

*

*

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco .de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguádo Sul -SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
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SÁBADO. 8 de novembro de 2003 TRADIÇÃO GAÚCHA CORREIODO POVO 7E

POR VANESSA
vanessactg@Íg.com.br

EL www.cf:.J:com.brcc:J@netuno.com.br

PROMOÇÃO
Comprando seu ingresso antecipado você ganha um

cupom para concorrer no dia 22 de novembro a um

Vestido de Prenda e uma Bombacha.

Oferecimento: Gauchita e Casa Campeira
Valor dos Inqressos:
Antecipado: R$ 12,00
No Baile: R$ 15,00

Para encerar o ano com chave de ouro ...

CTG LAÇO- JARAGUAENSE - 2003
DIA 22 de NOVEMBRO de 2003

Grupo CHIQUITO & BORDONEIO

Agenda Gaúcha - Novembro/2003
07 a 09 CTG Nordeste U rupemense, Rodeio Cri
oulo na cidade de U rupema.

� 07 a 09 CTG Vô Dirço, II Rodeio C. Interes.na
r cidade de São José. -

07 a 09 CTG Cidade Azul, X Rodeio C. Nacional,
na cidade de Tubarão.

08 a 09 CTG Os Araganos-R. N., Rodeio C.
Inters.na cidade de Rio Negrinho.

08 a 09 CTG Mangueira Taioense, Rodeio Criou
lo, na cidade de TaiÓ.

08 a 09 CTG Laço Massarandubense, Rodeio Cri(�
oulo, na cidade de Massaranduba.

14 a 16 CTG Barranca das Águas, Festa

Campeira, na cidade de Camboriú.

15 a 16 CTG Est-ampa Gaúcha, Rodei o C.
Interes.na cidade de Guaramirim.

REFLEXÃO •••

_ ...Não importa
quantas vezes

você caiu, o que

importa é

quantas vezes

você conseguiu
se levantar. ..

Bombas e �(;;Q
BIcos 'n'erores ."'\��

DIreçãoHldraullca

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

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

Indústria e comércio demadeiras

312-0280

DEMARCHI CA'RNES
Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
E OVELHA-

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 2'75-0524
.JARAGUA DO SUL - sc

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

L Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8E CORREIO DOPOVO

CAROLINA TOMASELLI

SÁBADO, 8 de novembro de 2003

FESTA
Sexta-feira, dia 14, acontece mais
uma Festa na Fábrica, no Antigo
Engenho, ao lado no Posto Mime,
em Guaramirim. Animação da

banda Fred Lee e Dj Fernando
(Seven) ..

PEÇA
O Sesc apresenta hoje, às 20h30,
no Pequeno Teatro da S car, a peça
de Samuel Beckett Esperando
Godot com a Cia de Atores de

Itajaí.

MOSTRA
Na próxima quinta-feira, 13, acon
tece a Mostra de Dança da Socie
dade Cultura Artística, às 19h30
no Grande Teatro da Scar.

SEMINÁRIO
O lo Seminário de Softaware li
vre do Vale do Itapocu será real i

zado hoje, das 8h30 às 17h30, no
auditório da Acijs.

CAMPANHA
O Consórcio União está realizan
do a Campanha Natal com Brin

quedos. Participe doando um brin

quedo, que será distribuído à cri

anças carentes. A entrega deverá
ser feita no Consórcio União, Rua

João Januário Ayroso, 80, bairro
Jaraguá Esquerdo.

ANIVERSÁRIO
Egon Imroth comemorou seu ani
versário nesta quinta-feira, dia 6.

Familiares e amigos o parabeni
zam!

ALMOÇO
O Rotary Club de Jaraguá do Sul
realiza amanhã a partir das 12

horas, no Salão da Paróquia São

Sebastião, o tradicional Almoço
das Nações, onde serão servidos

pratos da cozinha espanhola, ára
be e chinesa.

ACESSÓRIOS
Uma boa opção para quem quiser
comprar bijuterias, bolsas e aces

sórios femininos em geral é a loja
Belle Bijoux, na, Avenida
Waldemar G rubba, 2000, que
também faz consertos de bijuteri
as e confecção de peças personali
zadas.

Lançamento da Banda Quinteto Sincopado

ruma grande festa marcoul
10 lançamento da banda de
blues Quinteto Sincopado,
formada pelos integrantes

Juliano, Jefferson,
Guilherme, Breezem e

Bruno. O evento

I aconteceu na residência
da família Lunelli,

I
sábado, dia 1. A família

agradece aos que

l
contribuíram para a

real ização da festa.

�

.Bruno Lunelli, baterista da
banda Quinteto Sincopado

�__��_êa, _

• Beatriz Ender Lunelli e a irmã, Simone Ender

Os atores

Margareth Klein
e Nelson -

Borchard, que
estréiam a peça
"Casamento

Aberto, mas nem

tanto" dia 12, na
Scar

Cesar Junkes

Contato:
come rc ial@jornalcorreiodopovo.com.br
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258

• Adenilda Sievers, Beatriz Ender Lunelli, Viviane
Lunelli e Roseli Calderini

.Ana Paula Horndusch, Guilherme Qúant, Daniel
Lúnelli e Vera Schmidt

Francisco Júnior,
proprietário da
Notre, César
Silva, e
professora
Juliana Simon no

Halloween da
Notre, realizado
pelo Colégio Nova
Era

Clútúa )1. CUIf�(JiA ]Júistúa'
�stiti&A I. 7Cl.pa�a)��a

1>1'• .Alt.;tall�1't. 10€1'11€1'--_ Cí\'.Afs9a9

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

R: Blumenau, 178 • Sala 610 • Centro· Ed. Med Clínicas· Joinville • se
agpromotcr@yahoo.com.br

1j\n,{réin & G{n,{is1141l313-11155/9UH334 t115-3235I 9102.Q411

•
Luciene Susan
Franzner e
Gioney Junckes
receberão a

benção
matrimonial no
próximo dia 14,
na Comunidade
São Luiz

Gonzaga

As professoras
Juliana e

Alexandra com

ESPECIALISTA EM
ORTODONnA

E ORTOPEDIA FACIAL

275-2006
R: João Plcolll, I S3 • Centro· J uá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 8 de novembro de 2003 .

.

www.parcimoveis.com.br

Entrega das credenciais para as

corretoras. de imóveis

A entrega foi realizada no dia 29/10/03

•

•

•

•

•
..

•

•
..

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

• •• • • .:

CRECI W 550-1_

{?�
AssociaçãodasImobiliárias

deJaraguádoSulMENEGOiri (47) 371-0031 RuaBarãodoRioBranco,S4S-Centro
• ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOSCLIENTES CADASTRADOS .

==VENDA== 5504 APARTAMENTO - CENTRO - RUA MARIO BRAZ DE

SANTANA - LINDO APARTAMENTO TÉRREO REFORMADO E MOBILIADO, 02
QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA. ANTENA PARABÓLICA.
- PRÉDIO EDIFíCIO D' MARIA AP. 02

LOCALIZAÇÃO EXCELENTE NO CENTRO DE PiÇARRAS, A 100METROS

PRAIA, PROX. HOTEL BETO CARREIRO

Área do terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias 60.00 m2 Preço venda: 35,000.00

==VENDA=:; 5418 CASA' BARRA DO RIO CERRO 11- RUA 1009 - PROXIMO
DA CHOCO-LEITE - ÓTIMA CASA DE ALVENARIA COM 160,00M2, TODA
MURADA,.Ol 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== 5443 CASA - R)\U - RUA ALBERTO KLlTZKE N; 175 - CASA DE

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

==VENDA== 5466 CASA - JARAGUA 99 - RUA 737 - JOÃO MAASS, 191. CASA EM

ALVENARIA 02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO, 01 GARfli3EM,
DESPENSA TODA MURADA COM PORTÃO ALUMíNIO EM TERRENO DE 460,00M2.
ACEITA ENTRADA DE 33.000,00 + FINANCIAMENTO PELA CEF
Áreà do terreno 460.00 m2 Área Benfeitorias 100.00 m2 Preço venda: 53,000.00

==VENDA== 5356 TERRENO - TRES RIOS DO SUL - RUA CONRADO ERDEMANN.

.

TERRENO COM 3675 M2;LOCALlZADO NA RUA CONRADO ERDEMANN.42,00M
FRENTE 45, 71FUNDOS 87,50 LADODIREITO. 87,50 LADO ESQUERDO.
Área do terreno 3,675.00 m2 Preço venda: 80,000.00

==VENDA== 5472 TERRENO
TRES RIOS DO SUL

LOT. JOãO GUALBERTO ROCHA,
LOTE:13

TERRENO COM 312,00
(13,00 X 24)

Área do terreno 312.00 m2 Preço
venda: 13,000.00

==VENDA== 5446 CASA BARRA DO RIO CERRO
R. VERONICA DEMARCHI ROSA, 413 _

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

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

65,000.00

==VENDA== 5498 CASA - CHICO DE PAULA - RUA ERICO NEGHERBOM

CASA DE ALVENARIA COM 93,60 M201 SUITE ;02 QUARTO;OlBWC;COPA
COZINHA;SALA TV.
Área do terreno 420.00 m2 Área Benfeitorias 93.60 m2 Preço venda:

55;()00.00

==VENDA== 5413 TERRENO - AGUA VERDE - RUA 760. APROVEITE
TERRENO COM 678,00M2, EM LOCAL DE ALTO PADRÃO E VISÃO
PANORÁMICA PRÓXIMO AO CE�TRO, APENAS H$ 43.500,00, ACEITA TROCA
POR APARTAMENTO OU AUTOMÓVEL NO NEGÓCIO.
Área do terreno 678.00 m2 Preço venda: 43,500.00

==VENDA== 5497 TERRENO
NEREU RAMOS

RUA EDMUNDO KOCH N; 1088
TERRENO COM ÁREA DE 22000

M2. FRENTE 110 M ; COM
SERVIDÃO.

FUNDO 110 M

L.D 200 M

L.E 200 M

Área do terreno 22,000.00 m2

Preço venda: 25,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o Ed:ifício:,
* 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

... lANÇAMENTO
I··'

.

,

Vendas: 275-1594
\\..WOLFEPAR'
Empreendimentos e Participoçóes L(da .

• • • . , - .. . . . . . . . •

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

vilson@parcimoveis.com.br.
N

Corretor de Imóveis
CRECI4936

LOCAÇÃO

APTO - Res. Jardim das

Mercedes. vila Nova. R$

280,00

.
CASA EM ALVENARIA - cf
2 quartos e demais

dependências. Rua Félix

Richert, lote 45, Estrada

Nova. R$ 180,00.

•

CASA EM ALVENARIA - cf
3 quartos e demais

dependências. Ilha da

Figueira. R$ 300,00.
•

Fone 371-2357.

R$ 45.000,00

111-

VILA LENZI- 104 -

AMIZADE-

casa em

alvenaria cj
,200m2, i
suíte, 2 qtos
e demais

dep. Terreno
437m2

casa de

alvenaria

184m2 cj 4
qtos, sala,
coz.,2bwc,

lav., gar. pj 3
, carros.

Terreno cj
495m2 R$ 90.000,00

408-

CORUPÁ
chácara cj
25.000m2 e

casa cj
140m2•

VILA LALAU

casa em

alvenaria cj
197m2,

terreno com

517,50m2•
Rua Carlos

Egert

R$ 125.060,00

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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. 1173 - Terreno com'
360,00m2 Infra
Estrutura completa -

Plano - Rua "D" -

Loteamento 'Jardim
Santa Rita - Bairro Avaí -

R$6.500,00 +

financiamento.

Negociável com moto ou

caro no valor do imóvel.

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.

�RANCHO
rafJIMOVElS

Um parceiro correto.
CRECI820-J

Fone: (47) 373-0283.
rancho@parcimoveis.com.br

Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro
GUARAMIRIM - SC

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

Jaraqua do Sul.

Comercial Vilela - Rua Irineu
Vilela Veiga - Centro - Guaramirim

R$280,00 (Incluso o

condomínio).

Sala Comercial com 210,00tn2 -

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

R$650,00.

Comercial com

aproximadamente 300,00m2 -

Rua 28 de Agosto - Centro -

Guaramirim - R$1.800,00.

Sala Comercial com 100,00m2 -

Ruá 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
Pessoa - Jaraqua do Sul -

R$250,00.

www.parcimoveis.com.br

'"

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

www.parcimoveis.com.br
Rua Fritz Bertel, 77 - SL 03 - Baependi -

Próx. Recreativa Mariso/

PRESTAMOS ASSESSORIA PARA O SEU FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

ü
w
a:
ü

MARfMAR
lM,ÓVEIS
r-----------------,

I REALIZE O SEU SONHO!
I
I Você quer construir, reformar, ampliar ou

: regularizar a sua casa?

I "VENHA CONHECER OS NOSSOS
I PROJETOS"
I
I
I
'1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Benjamim Magalhães

'I Engenheiro Civil

I
I
I *Temos equipe de mão de obra. Consulte-nos:
L� �

Rua Fritz Bartel, 77 - sala 03 -

Baependi
Fone: 275-0051

Isabel Tascheck

Arquiteta

{?�
Assoetação das Imobiliárias

de Jaraguã do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DÊ ESTA SEGURAtlCA PARA S08, FAMíLIA.
.

..

õiêfõ Seguro
•

•
� 01 solte, 02 dormit6rios
,. Sacada com cMurrc!Scp.lelro
,. 01 ou 02 YQgllS de garagem .

* Salão de festas
* PIQY'"9round
,. Localização: Vila Nova
* -"_andares

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

• VILA LENZI- Reei. 240.4 terreno próximo Escola
Giardini Lenzi com 892,OOm2. Valor RS 27.850 cf

estrada + parcelamento.

Rei. 508 - CZERNIEWICZ - sobrado na com 250m2 de área

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

•

Rei. 200 - coso em olvenário
inacabado, com 150,00m2, 01

suíte, 02 qtos, solo, copo,
cozinho, bwc, lavanderia,

garagem. RS 50.000,00 aceito
imóvel,

CENTRO - Rua Felipe $chimil, prédio comI. e res. cl
440m2• RS 230.000,00

•

REF.5012

CENTRO

•

Sala remerdel na Av. Mal.

Deodoro, 903 EdIfíeio Pícolli.

RS 20.000,00

Rel_ 5008 2 solos comerciais com

85,OOm2 no Edificio Chiodini/Av.Morechol
Deodoro do Fonseca
RS 40.500,00

Rei. 3806 opto Edifício Menegolli, Av.
Mal. Deodoro do Fonseca com 208,59m2,

01 suítê, 02 dormitórios e demais
dependências com garagem

R$97.000,OÓ
.

•

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

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃO DE ""VENDAS" 9965-9934 '.

rei. 1706 casa alvenária 01 suíle, 02 dormilórios
cenlro Sdncedér RS 90.000,00.

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

aceita imóvel de menor valor

VOCÊPODETERUMA
BELAVISTA

l�

A Wolfepar Empreendimentos e Participaçoes Ltda com

a "I�obiliária A Chave" apresentam um

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

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

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

financiamento após imóvel estar concluído.

•
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6 CORREIO DO POVO

.

CENTENÁRIO - Casa, cf 3

qtos, sala, coz., bwc, lav. R$
72.000,00

.

SÃO LUIZ - Casa, cf 3 qtos,
2 sala, coz., bwc, lav.,

churrasq., garagemi toda
murada R$ 65.000,00

- cf 2 qtos, 1

sala, s.acada,
coz., bwc,
lav., área de
87m2• R$
25.000,00

6
. SÁBADO, 8 de novembro de 2003

CADERNO PARCIM VEIS .

CASA LOCAÇÃO - BARRA -

casa nova, c/ 3 quartos, 2 bwc, sala,
coz., lov., garagem, lav. R$ 450,00

Lot. Morada do Sol (Vila Rau)
terrenos com 580m2 - entrada R$
5.000,00 + 6.0 parcelas de R$

283,00

CENTENÁRIO - casa alv., 3 qtos,
sala, coz., bwc, cf 197m2 construido.
R$ 49.000,00 +parcelas ou R$ ,

60.000,00

BARRA DO RIO CERRO - Rua
Abramo Pradi, 117, 1? rua a esquer
da após entrada Parque Malwee, c/

820m2• R$ 30.000,00

Casa em

alvenaria cf 180m2, 4
qtos, 2 salas, coz. lav.
garagem. Terreno cf
420m2• Rua Domingos

Sanson.
R$ 65.000,00

TERRENO
ÁREA CENTRAL
GUARAMIRIM
com 350m2,
Guorornirirn.

R$ 19.9.00,00
f

SALA COMERCIAL- c/76m2 c/ 2

vagas de garagem. Ed. Marketing
Place.Venda R$ 35.000,00
ou Locaçã.o R$ 250,00

JARAGUÁ ESQUERDO- 10

pavimento 2qtos, sala, cozo bwc, iov.
20 pavimento, 2qtos, sala, cozo bwc.

R$ 60.000,00

RIO· MOLHA - a 50mts da Prefeitu
ra, sala comercial + casa cf 2 qtos,

sala, coz., bwc, disp., lav. R$
69.000,00 negociáveis

VILA RAU - Casa alvenaria, 3 qtos,
1 sala, cozinha, bwc, R$ 35.000,00

CENTRO - casa

alto padrão, 1 suite
master +5 qtos,
3bwc, 3 salas,
escritório, dep.
empregada,

churrasq., coz., lav.
e demais dep.; terre

no c/842m2.
R$ 280.000,00
NEGOCIÁVEIS

VILA LENZI -

Casa alvenaria,
2 qtos, sala,
cozinha, bwc,
lavanderia,

garagem., R$
18.000,00 +.

parcelas R$
365,00

Galpão Industrial - área privada,
cf 3.000,00m2 + 3.000m2 de área

comum. R$ 6.300,00 negociáveis

CHAMPAGNA - casa alto padrão,
1 suite master +2 qtos, 4bwc, salas,

escritório, dep. empregada,
..

churrasq., piscina, coz., lav. e demais

dep. R$ 420.000,00

JOÃO PESSOA - 1 suite, 2

q'uartos, salas, dep. casa c/ 210m2 e

terreno c/ 1400m2. R$ 110.000,00

SÃO LUIS - Sobrado c/ 1 suíte + 3

qtos, 2 salas, coz., copa, lav., bwc, gar.,
R$ 135.000,00 ou R$ 80.000,00

+ parco

CENTRO GUARARMIRIM - 1 suíte
master + 2 qtos, 2 salas, escritário,
coz., lav., dep, de emrpeqcdc + 2

.bwc, churrosq., canil, energia solar e a

gás, portão elet., semi-mobiliada .

R$ 125.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



fiirassol
IMÓVEIS

iiPABX 311e1'31
CRECI1741-J

E-mail: girassol@parcimoveis.com.br
www.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. 3001 Lotes em Santa Luzia

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

Cód. 3119 - Terreno -13.651 m2 -

Amizade .. R$ 60.000,00

• IMOBILIÁRIA
• ARQUITETURA
• DESIGN
• ADM. DE OBRAS

Cód. 3122 - Rio Molha -:·terreno 329 m2

(12 x 23,50) -R$ 20.000,00

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

R$ 85.000,00 - permuta imóvel menor valor.

Cód. 3127 - Guaramirim - terreno com

375 m2 - 15 x 25 - R$ 17.000,00

Cód. 1174 - Casa alvenaria - 200m2-

Rio Cerro - 01 suíte + 02 quartos e

demais dependo R$ 85.000,00

Cód. 1778 - Ilha Figueira - 02 Casas
alvenaria - Terreno com 355 m2-

15x23 - R$ 80.000,00,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Barra,
A immbililÍri a da Barra

•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• It ••••••••• II

SÁBADO, 8 de novembro de 2003

RUA ANGELO RUBINI, 1046
376-0015

barrasul@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, Cal.
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,bOm2, terreno
528,20m2(15x36), 1 suite, 2qtos, sala, copa,
Cal, BWC .social, lavanderia, garagem,

_ churrasquelra, com salâo de festas com banheiro,
piso em cerâmico, toda murada, construção
averbada, Rua Francisco Hruschka- 670 - R$
7t.000,OO

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, Cal, 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

SÃoWIZ-Sobràlo com 504,()()m2, teneno465,0<Jm2(15x31),
I" piso área comercial com 234.oom". 4 BWC, piso superior
com 270,00m", 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 n2
400 - São Luiz - R$ 210.000,00 - aceita outra casa até R$
70,000,00. Vila Nova. Jaraguá Esquerdo ou na praia de

ltajubá, BarraVelha até R$ 50.000.00. caro atéR$15.ooo.oo,
terreno até R$ 20,000,00,

BARRA DO RIO CERRO.,. casa alv, c/ 193,00rn2 c/laje,
terreno c/ 2.361,75m2(3!õ,40x66,72). todo murado,
estremando pelo lado esquerdo com o Ribeirão das Pedras

-

Brancas, 1 suite mais 2qtos. duas salas. 3 banheiros

mobiliados, coz.mobiliada, lavanderia, churrasqueira,
garagem para 3 carros. despensa, instalação a gás Junkers.
água quente nas tomeiras e chuveiros e com pressurizador
de água automático, canil, portão eletrônico, 40 pés de

-

árvores frutíferas, acerola pêssego, laranja, aba,cate,
tangerina. limão, goiaba, manga, caqui, guaraná, fiuta-de
conde, Rua Virgílio Pedro Rubini, 1275 - R$ 210.000,00

•
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I ' L.oCAÇA.o RESIDENCIAL "

I,. Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) -

IRua Adolfo Sacani, 36, apto c/ suíte]
I rnaster + 2 qtos e demais dep., 2 vagas de I
I
garagem. A partir de R$ 1.1.00,00

I• Ed. Vila Nova - Rua Guilherme •

IWackerhagem, c/ 03 qtos e demais dep., I
coz mobiliada. R$ 400,00 ,I. Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, c/ I

I suite + 2qtos, dep, empregada. R$ 750,00 I
I• Ed. Petúnia - Rua José Emmendoerfer, c/ I

•

2 qtos e demais dep. R$ 360,00
I.

'

Ed. lsabela - Rua Procópio Gomes de I
10liveira, c/ suite + 2 qtos e demais dep. R$I450,00 '

I. Ed. Petúnia (Jaraguá Esquerdo) - Rua I
I José Emmendoerfer, 1533 - apto c/ 01 qto I
I
e demaiis dep. c/ cozinha mobiliada, R$I300,00 ,

I. Ed. Amarylis : Rua Angelo Torinelli, 78 -I
I apto c/

1 suíte + 2 qtos e demais dep. R$I3�0,00
'

I. Ed. Emili - Rua Epitácio Pessoa, 4211
I (próx. Shopping Breithaupt) - apto c/ 2 qtos I
e demai dep. R$ 380,00
I. Casa alvenaria (Centro) Rua Guilherme I •

I Hering 94, c/ 02 qtos e demais dep. R$I
1,320,00 I'• Quitinete (Centro) Rua Guilherme Hering
194 si 02. R$ 185,00 I
I• Casa madeira (Vila Rau) Rua Ana Mueller

IEnke 61, c/ 3 qtos e demais dep, R$ 280,00
I _ I
I L.oCAÇA.o C.oMERCIAL I

•

• L'oja - c/400m2. Rua Pref. Waldemar

I Grubba, 5070, (próx. Portal) R$ 1.000,00 I
I. Terreno naWalter Marquardt c/450m2, I
para garagem ou loja de carros. R$ 600,00
I. Terreno na Rua Feliciano Bortolini (fundos I
I Breithaupt Barra), c( 450m2, R$ 300,00 I
I• Terreno - Rua 2,5 de Julho (ao lado campo Ide futebol), R$ 220,00
I. Ed. Bárbara - R., Epitácio Pessoa, 532 -I
Isalas, c/40m2, 1º andar - R$ 400,00 I• Ed, Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532 -

I salas, c/40m2, 2º andar - R$ 350,00 I
I.' Ed. Hortência - R. José Emendoerfer, I

..

1549 - 1 sala térrea - 36m2 - R$ 200,00
I. Ed. Tower Center - salas de 101m2 a I
1138m2, c/ garagem. R$ 400,00 a R$I
1600,00• Centro Comercial - R. Mal. Deodoro, I
11594 - salas diversas, c/32m2 cada. R$I
1280,00/250,00 I• Sala comI., na Rua Epitácio Pessoa, 570, •

Ide 30 a 48m2., R$ 300,00 a R$ 470,00 I
I VENDAS RESIDENCIAIS I

•

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 consto C/I

..

suíte + 2 qtos e demais dep. - R$
1130.0.00,.00' I
I. Apto, ,1 quarto, sala, coz., área de I
Iserviço. R: Jorge Lacerda, 169. R$I32.000.00

I. Vila Lenzi - sobrado em alv. c/ 250m21
I (suíte

+ 3 qtos) - R. Francisco Piermann. R$I200.000,00 .

I- Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep. -I
ITrês Rios do Sul. R$ 35.00.0,00 I• Casa c/ suíte + 2 qtos.: demais dep.,
I piscina, salão de festas, terreno c/ 800m2. I
I Rua Adilio Esbardelathi, 97. R$175.000,00 I• Casa c/ suíte ... 3 qtos e demais dep.,
Iterreno c/680m2. Rua Max Wilhelm, 901.1

•

IR$ 170.000,00 I
I VENDAS TERRENOS I
I. Terreno - R. Marajó - Ilha da Figueira - c/ I
1450m2 - R$ 35.000,00 ,

• Terreno em Guaramirim, local nobre para I •

I residência. R$ 22.000,00 I
..

I. Terreno c/786m2 no Cond. Azaléia - R$I58.000,00
I. Terreno - Rua Wille Bartel - Baependi, c/ I
1420m2 - R$ 40.000,0.0, I
I• Terreno em Ubatuba : Praia Grande, c/

I490m2 - R$ 8.000,00
I. Terreno bairro Chico de Paula c/ aprox.] •

11·000m2:...BL2�00,0..Q.. .J

IImlmlilIiJlII·imllll·II,!·ma:IlIlIm�B

• •

APARTAMENTO

CENTRAL

REFORMADO

apto 23 - Ed. Caetano

Chiodini, Rua,
Valdemiro Mazurechen
- cj suíte + 2 quartos

e demais

dependências.
Valor: R$ 85.000,00

•

Dom Lorenzo - Apto c/ suite
+' 2qtos e demais dep.
Incidência de sol da manhã.
Rua Leopoldo Malheiro, 173.
Apto 301.
R$ 105.000,00 ( troca-se por
casa de igual valor).

Rua Luis Picolli -sobrado c/
270m2, c/ 1 suíte :r 2 qtos,
saia 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.

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

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

, dep., garagem p/ 02 carros. En
trada de R$ 68.000,00.

ENDE-SE apartamento com suít
+ 2 quartos, Rua Emil Burow - Ed.

ulipa. R$108.000,00 ou troca-s

porapartamento em Balneário
.Camboriú

TERRENOS

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$
16.0ÓO,00
JÁRAGUA ESQUERDO - com

1.552m2• Rua Valdemiro
Schimdt. R$ 65.000,00

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

, ., : e

GALPÃ.o 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

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

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

parte do pagamento.
R$ 140.000,00

BARRA DO RIO MOLHA -

sobrado cj 3 suítes e demais

dep. R$ 130.000,00

•

LITORAL EM PI,ÇARRAS
Aptos c/ suíte + 2 qtos,
sala estar/jantar, bwe soei

ai, cozinha/chur., sacada,
'

área de serviço, c/ 2 vagas
de gar. Prédio e/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,
ej 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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AMIZADE - vende-se; c/115m2, 2

qtos e 1 suíte, toda murada, na Rua
João Pirman. Tratar: 275D585 ou 9903-
1864.

BARRA - vende-se, próx. Malwee, de
alv., e/4 qtos, sala, copa, coz., lav.,
2 banho c/ box, garagem, toda murada,.
c/ escritura. R$35.000,00. Aceita-se
proposta. Tratar: .370-6069.

(proprietário)

NEREU RAMOS - vende-se, alv., c/
.

130m2, 1 s.uíte , 2 qtos.
R$59.000,OO. Aceita-se caminhão
mereedes em conta até

R$40.000,00. Tratar: 371-5512.
Creei 8054.

.

ANA PAULA II - vende-se, c/72m2,
terreno com 420m2• R$ 45.000,00
aceita-se proposta.Tratar: 273-0530.
(proprietário)

ALUGA-5E - c/ 9 peças, alv. R$200,OO.
Tratar: 276-0605.

. .,_ .

imovers
ALUGA-SE - alv., c/ 8 peças, na R.

José Meeh, Bairro Souza. R$180,00.
Tratar: 276-0605.

BARRA VELHA - vende-se, c/ dorm.,
sala, cozo e banheiro. R$14.000,00.
Tratar: 376-0035. (proprietário)

PROCURA-SE - p/ atugar na praia de
Enseada, p/ temporada. Tratar: 276-
1101.

BARRA - vende-se, excelente, alv.,
mais área p/ teta e duas garagens,
c/260m2, em terreno de 2.000m2,
próx. Malwee. R$150.000,00. Tratar:
376-05B6. (proprietário)'

<

ALUGA-SE - qtos mobiliados. Tratar:

370-3561 c/ proprietária.

ESTRADA NOVA - vende-se, alv., c/
92m2, c/ 3 qtos. R$20.000,00.
fratar: 371-5512. Creei 8054.

(proprietário)

RAU - vende-se, mista, c/105m2,
murada, c/ bríta e garagem. -Ao lado

do Brasão. R$26.000,00. Tratar: 370-
9294.

Bicicleta
Aro 12

Mini System
HIFI stereo

Bicicleta,
Aro 16

Comoda
Sapateira Star 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 SESC - Tel: 378-1975

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

Vende: Casa mista (3 dorm.), c/ áre
70 in2, em terreno de 540 m2. (Barr.
Rio Molha). Preço: R$ 38.000,00

Aluga: Casa em alvenaria (3 dorm.
e demais dep.). Rua Angelo
Schiochet, práx. Clube Beria Rio

(Centro) Aluguel: R$ 600,00

Aluga; Casa em alvenaria, 3 dorm.
e demais dep. Rua Luís Spézia, 80
(próx. Acaraí). Aluguel: R$ 500,00

Vende: Apartamento contendo

dormitórios. Rua Cei. Procópi
Gomes= Resid. Maguillú (Centro)
Preço: R$ 47.000,00

Aluga: Apartamento (2 dorm.,
demais dep.). Rua João

Planincheck

Aluguel: R$ 330,00

Vende: Casa de madeira(3 dorm.),
c/ârea 65m2, em terreno de 392 m2.

(Vila Lenzi) Preço: R$ 33.000,00
c/área 115m2, em terreno de 495m2.

(Vila Lenzi) Preço: R$ 48.000,00

-Tower

Center

(Centro)
Aluguel: R$
650,00

Vende: Excelente loteamento legalizado, terreno com área
de 360m2• Rua Otto Georg (prôx. Malwee). Preço à vista:

R$13.000,00. (entrada e saldo parcelado em até 24vezes)

--+ 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 de42.976 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
--+ Checara em terreno cf área 57.322m2, cf 2 casas de madeira, pastagem,
plantações e lagoas de peixe. Ribeirão Grande do Norte. Preço: R$ 55.000,00

.

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis.netuno.com.br/.imoveis-sc.com.br

Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REF 111 - Três Rios do Norte - Casa em alvenaria
contendo 03 dorm., sala, copa, COI., bwc, garagem.
R$48.000,00

REF 193 - Juventus - Casa contendo 01 suite + 02
dorm, sala, garagem pi 03 autmóveis, 205rri2 área
construída. R$90.000,00

.

I

j� REF 161-FRANC/SCODEPAULA -rosn em alvenaria
c/3 dorm., sala, copa, COI., bwc, 'garagem, salão de festas
e piscina, terrêno cl 843m2• R$ 75.000,00

ED JARDIM DAS MERCEDES.- Vila Novo - Apto
com 02 dorm. Entrada 23.500 + 48 parcelas.

ii

li
f
I

li

2170 - RIO CERRO - rua Augusto G.J.

Hanemann, casa em alv., cf. 200m2 e terreno

cj 345m2• R$ 55.000;00 troca por Imóvel em
Brusque ou Jaraguá do Sul

9011- JARAGUA 84 - terreno com 30.000m2
e contrução de 140m2 R$ 80.000,00

2153 - ESTRADA NOVA - Rua Alfredo Alberto

Staler, casa alv. cj 166m2 e terreno cj
518m2 R$ 65.000,00

REF 196 - Barra do Rio Molha - Casa cl 90m2 e

terreno cl 323m2, contendo 2 dorm., e demais dep.
R$55.000,00

REF 188 - Ana Paula 111- Sobrado constendo 230m2.
Sendop .01 suite + 02 dorm. R$95.000,00

ED MORADA DO SOL - Vila Nova - Apto com 01 suite
+ 02 dorm. Socado com churrasqueira.R$95.000,00

REF 17 - Czerniewcz - Coso contendo 01 suite + 02
.

dorm. R$55.000,00
.

REF 168 - Centro - Casa com 274m2.- Contendo 01
suite + 02 dorm. R$170.000,00

ALUGA- Cosa comercial no centro de Jaraguá do Sul. Rua
Domingos do Novo. Atual SPl

SÁBADO, 8 de novembro de 20

REF 92 - Amizade - Lot. Blumengarten - (011
novo (entrega 40 dios)_ contendo 01 suite + m
dormitórios. R$85.000,00

REF 110 -= Lot. Satler -Barra do Rio Cerro'
lotes com entrado + parcelamento ou R$21.000,OO o

vistà

R$ 27.600,00+ financ.
R$ 46.000,00
R$ 60.000,00
R$110.000,00
R$100.000,00

�2��!!'''''!-!�:'����e�::::�:no Lot.-=:�,,,,,c/m4�69�.3�5-m��'���"������:��::,;;
1036 - ILHA DA FIGU'EIRA - R: Sergipe. terreno c/21.331,16m' R$ 100.000,00
1040 - ESTRADA NOVA - Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406.00')1' R$ 16.000,00
1045 - NEREU RAMOS - Lot. Zanguelini, área de 391,00m'. 'R$ 13.000,00
1046 - NEREÚ RAMOS -Lot. Zanguelini, área de 321,00m'. R$ 11.000,00
1046 - NOVA BRASILlA - Rua José Emmendoerler, terreno c/ 484,50m'. R$ 36.000,00
1049 - VfLA LENZI - R: João Meurer, terreno c/ 364m'. R$ 20.000,00
1Im1rs_

2000 - VILA RAU - casa de alv. C/117,00m' e terreno c/2.407,00m'. Próx. a Une�, ótima Iocal�ação. R$ 145.000,00
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. c/ 202m' Terreno de 450m' R$ 116.000,00
2031 - CZERNIEWIC.Z - ótima localização, c/ 155,00m' R$ 120.000,00
2056 - FIGUEIRINHA - A: Anélio Nicochelli - casa alv., c/176m', terreno c/ 450m' R$ 45.000,00
2070 - NEREU RAMOS - A. Maria M. L. Santana, sobrado' c/186m' eterreno c/350m' R$ 70.000,00
2073 - STO ANTONIO - A. Hilda Friedel Lafin, c/100m' e terreno C/360,72m', aceito apto R$ 25.000,00
2076 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno c/345m' e contr. C/163,00m'. R$ 43.000,00
2064 - CENTRO - A. Uruguai. Terreno c/360m' e constr. C/202,00m'. R$ 200.000,00
2067 - TIFA SCHUBER - R' Exp. Ewaldo Swartz, 1381, terreno c/ 560.00m' e casa cl240,00m'. RS 60.000,00
2101 - CENTRO - A. Guilherme Weege, ótima Iocal�ação.- imóvel resd, d comerciaL Sobrado d700m' e terreno d 570m'. Valor a com.binru.
2122 - TRÊS.RIOS DO SUL - casa em alv, d 142,00m' e terr, c/l0.880,00m' R$ 300.000,00
2124 - ÁGUA VERDE - Rua Frederique b. Henque, terreno d 367,50m' e construção d 175m'. R$ 110.000,00
2129 - VILA LALAU - casa de alv., c/142m' e terreno d 594m'. R$ 66.000,00
2133 - GUARAMIRIM - casa de alvenaria d 130m' e terreno d 300m' R$ 55.000,00
2142 - VIEIRAS - A. Guilherme Koeler, Cosntr. 140m' masi um aedícula de 80m' e terreno com 650m'. R$ 60.000,00
2143 - ÁGUA VERDE - A. Teodoro Roeder, casa de madeira de 100m' e terreno com 400m'. R$ 42.000,00
2145 - VIEIRAS - Rua Guilherme Koeler, casa de alvenaria com 240m' e terreno com 450m'. R$ 70.000,00.

Aceita carro ou terreno até R$·15.000,OO
2147 - ILHA DA FIGUEIRA - casa de alvenaria em 'construção com 113m' e terreno com 450m' . R$ 36.000,00

.
.

{vende qu troca por outro imõvelj
2149 - VILA RAU - R. João da Cruz e Souza, uma casa com 9Om' e outra com 70m'. Terreno d 360m' R$ 32.000,00
2150 - JARAGUÁ ESQU'ERDO - R. João Carlos Stein, casa de alvenaria d 100m' e lerreno d 488m' R$ 45.000,00
2152 - VILA LALAU - R. Carlos Hegert, casa de alvenaria d 145m' e terreno d 456m' R$103.000,00alv. cj 150m2 - terreno de 450m2. (em

const.). Aceita nego cj sala comi. no centro
da cidade. Valor a combinar

2127 - RIO MOLHA - Rua Leocádió Cardoso
da suva, casa cj 92m2 e terreno cj
,323,75m2• R$48.000,OO

2154 - GUARAMIRIM - R. Jaime Bordim, bairro Amizade. casa d 90m' e terreno d 435m'. R$ 35.000,00
2160 - NEREU RAMOS - BR 260 KM 75, área comercial ri"vários imóveis. terreno c/20.000m' R$500.000,00
2163 - NEREU RAMOS - Rua Adolfo Menel - Construção de 821m' e terreno de 503m'. R$ 36.000,00
2165 - ESTRADA NOVA - R. Felix Richert. Construção de 80m' e terreno de 435m'. R$ 25.000,00
2169 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Rodolfo Sanson. casá de madeira c/110m' e terreno d 444m'. R$ '45.000,00

(vende ou troca por Chácara)
R$ 75.000,00
R$ 37.000,00
R$ 35.000,00
R$ 60.000,00
R$ 26.000,00
R$ 65.000,00

4003 - SANTO A adaria com equipamentos, construção de 185m' e lerreno com 634,50m'. R$ 65.000,00
4005 - Vende-se Panificadora completa, com carteira de clientes, ótima localização
Ett:lm

9009 - SCHROEDER - R. Bom Pastor, d área de 4.078m' R$ 25.000,00
9012 - SANTA LUZIA - área de 97.850m'. Arrozeiras. R$350.000,00
9013 - CAMPINHA - Massaranduba, com área de 242.500m' (com 02 casas de madeira, ranchos: nascente) R$ 65.000,00
9014 - NEREU RAMOS - Chácara d área de 156.800m' R$ 45.900,00

2173 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Wereu Vasel, casa alvenaria d 160m' e terreno d 850m'
2175 - JARAGUÁ 99 - Lot. Casa Nova. casa d 72m' e terreno 'c/360m'.
2176 - TIFA MARTINS - Rua Valdir José t-1anfrini, construção c/ 63m' e terreno d 420m'.
2179 - ILHA DA FiGUEIRA - Rua Sanlilha Rangel, casa alv. 125m2, edicula 54,60m2, terreno 307m2
2161 - TRES RIOS DO NORTE - Rua Jose Vicenci, casa alvo d 75,15m2 + casa madeira, terreno 361m2
2162 - SAO LUIS - Rua Guilherme Hruschka, cas aalv. d 140m2, terreno 480m2

Blltl:lf&!llI:nm
3024 - JARDIM DAS MERCEDES - Apto Vila Nova
3030 - COND. AMIZADE - Rua Arthur Gunlher, bairro Amizade
3045 - NOVA BRASíLIA - Condomínio Leutprecht
3046 - CENTRO - Cond. Phoenix.

to

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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3Dofms.,
(sendO 1 Suite)Mude seu conceito de viver

blrJ

Garden.� j(ower�
RESIDENCE

Locaiizaçõo do Prédio: Rua Leopoldo Nlllllll],e,
Perto do Clube Beira Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 enbrada

ealdo direto c/a Cons tru tora

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

R. Marecltn! Deodoro do Fonseca, 972
Royal Barg Cenier - ]Ilmgllrí do 511[- se

cONsTRusel
"Inovando Conceitos de Vida"

qualidadeV

segurançaV
satisfaçãoV
acabamentoV'

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.

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 águaquente,·

.

Completo sistema de segurança.

Lazer: Prédio:

Apartamentos

LE ETIT
..A.. .".

para voce que einar.
I

Fácil acesso v

Excelente localização v'
Privacidade .y/

Totalmente funcional v/

Design moderno ._./

Esquadrias de alumínio v

5 opções de planta v-:

Uso do FGTS v'

Plantão no Local

urunu.tepe tí t.eum.tir gs

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



REF 2443 - CENTENÁRIO - R: EXP. FIDELlS
STlNGHEN, lOTE 187 - CASA AlV. 150 M1, 4
DORMITÓRIOS) BANHEIROS, GAREGEM. TERRENO
350 Ml. RS 64.000,00

REF 2408 - JGU ESQUERDO - R: lUIS
CHIODINI, 36 - CASA ALV 3 DORMITÓRIOS, 2

BANHEIROS, GARAGEM 2 CARROS. TERRENO 450 Ml.
RS 88.000,00

REF 2444 - ILHA FIGUEIRA - R: SERVIDÃO
AFONSO MARTINA, 201 - CASA AlV. NOVA 110 Ml, 3
DORMITÓRIOS, 2 BANHEIROS, GARAGEM. TERRENO
330 M1. RS 41.000,00

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

SOBRADO AlV 300 M2, PISO INFERIOR: GARAGEM 2 CARROS,
SAlA JOGOS LAVAND, ÁREA FESTA COM PISONA, COZINHA. PISO
SUPERIOR: 1 sUÍTE COM HIDRO, 2 DORM, COZINHA COMMÓVEIS,
SACADA. RS 200.000,00. ACEITA-SE CASA OU APTO

REF 2393 - TIFA MARTiNS - R: JOSE NARlOCH,
. REF 3263 _ CENTENÁRIO - R: lTO. JARDIM

1482 - CASAAlV 139Ml, 1 suíTE, 2 DORM, BANH SOCIA� FRANCISCO _ VARIOS LOTES RS 26.000,00 CADA UM OU
GARAGEM. TERRENO 350 Ml. RS 13.000,00 ACEITA PARCElAMENTO DIRETO COM IMOBILIÁRIA.

REF 2441- VILA LENZ/- R: PADREAlBERTOJACOBS, 55 - REF 2436 - BAEPENDI- R: NEY FRANCO - CASAREF 2110 - VILA LENZI- R: JAIME GADOTTI, PREDIOCOMÁREATOTAlCONSlRUIDA7001lr.2APfO,5SAlAS AlV 90 Ml, 3 DORM" BANH, GARAGEM. TERRENO774 - SOBRADO AlV,4 DORM, 2 BANH, GARAGEM. OA. TrnDENO 00 II?RS'
.COMERCIAS E DFMAlS DEPENDEN 'D\I\ 5 IVr. 513,77 M1. RS 55.000,00TERRENO 450 M1. RS I 10.000,00 33O.000,oo.ACHTAwilVElMlNORVAlD�INUUSlVENA�

REF2429 -ILHA FIGUEIRA -R:ANTONIO BERNARDO
SCHMIDT, CASAAlV 150 M1, 1 SUÍTE, 2 DORM, SACADA,
GARAGEM. TERRENO 330 Ml. RS 10.000,00

REF3 I I I - SÃO LUIS - R: EDSON CARLOS GERENT
- TERRENO 323 Ml. RS 18.000,00

REF2438 - SÃoLUIS -R: JOÃO FRANZNER,400
- SoBRADO AlV 504 Ml, PISO INFERIOR: ÁREA
COMER0Al234M1,4 BWC PISOSUPERJOR:270M1,
1 SUITE COM HIDROMASSAGEM,3 DORM, SACADA,
SAlÃo FESTACOMCHURRASQ, GARAGEM 2 CARROS,
INSTAlAÇÃOAGÁS PRONTA ED� DEPENDENCIAS
- TERRENO 465 Ml. RS 210.000,00. ACEITA
IMOV8S MENOR VALOR.

REi 1115 - CENTRO - R: PRESo EPITACIO PESSOA,
111 - ED JARAGUÁ - APTO COM 123 M2, 1 SUíTE, 2
DORM, LAV, DEP. EMPREGADA E DEMAIS DEPENDENClAS.REF 3256 - BARRA RIO CERRO - R: VERONICA .:
RS 110.000,00. FICAM MÓVEIS EMBUTIDOS, COZINHA,DEMARCHI ROSA - TERRENO 390 Ml. RS 21.500,00 _LAVANDERIA E DORMITÓRIOS

REF2430-m'ESQUERDO-R:OlMAOlIODINIPRAIl!
REF32 I0- JGUÁ ESQUERDO - R: JOÃO CARLOS 34 - CASA AlV, 228,50 1Ir, 3 DORM, 2 BW� ESCRITÓRIO,
STEIN - TERRENO 457,42 M2. RS 35.000,00 GARAGEM 2 CARROS, ÁREA FESTA (j FOGÃO A lENHA f

DFMAISDEPENDENCIAS.lERREN04651Ir. RS87.000,00

REF3242 - JGUÁ ESQUERDO - R: 254 - ANGElO
SPÉZIA - TERRENO CÓM 8.210,60 M1. RS
110.000,00

REF 2435 - RIO LUZ·
PROX. SEARA· CASA EM
ALVENARIA COM 60 M2•

RS 21.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 8 de novembro de 2003 CORREIO DO �OVO 7

ri LOTES FINANCIADOS�
LaoniJ

CReCI "iS59.J

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

Financiamento direto com a Imo·biliária
Entrada + saldo em 90 meses,

Consulte-nos e reserve seu lote!

Rua Exp, Gumercindo da Silva, 119 • Centro Jaraguá do Sul

275-0606
Ed. Aléssio
Berri -

Centro - 1 suíte
+ 2 dorm..

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

Ref. 120 - JOÃO PESSOA r: casa cf
100m2, 2qtos, sala, coz., bwc, lav.,

gar., dispensa, murada. R$ 36.000,00

.

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

R$ 28.000,00

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

1 suíte +2qtos. R$ 90.000,00

Ret. 101 - VILA LENZI - casa Alvenaria,
155m2, com 3 quartos, piscina.

R$ 120.000,00

r Ref. 103 - TIFA MARTINS - casa
'.

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

M
ELETROMÓVEIS

Na compra do estofado, ganhe a

mesa de centro de brinde!

Gomes Bíetromóvets • Rua Venâncio da Silva,'219
Nova Brasília • Jaraguá do Sul- se

..
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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s ar e jantar
mbientes com iluminação natural

cada com revestimento metalizado

jl\quecimento a gás (opcional)
Hall com piso em granito

�/ Segunda vaga de garagem (opçional)
�'" Satada com churrasqueira em aço inox

-Vi' Alto padrão de acabamento

../' Super Locclizoçôc«
Rua Cabo Harry Hadlich "

lateral da Reinaldo Rau

Sem juros de bancos

Construçõo pelo Sistema de"Condomínio
Fechado a Preço de Custo

� Projeto Flexível e I'nteligente,
com arquitetura arrojada

V'" Taxa de c�ndomínio reduzida

l�PA�!!�JlJ!!9\TliR.9;l
19�,lP,.ãJ;.c.e.I,q?�1�I!l!lJUpJ:

llPAI'�t,all;len�o1TliP.!l�
!P����l�$�l;-wg�t1!§�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bairro Rio do Peixe _ Parque
Aquático c/ área
281.41s,6sm2 Áres
verdes c/ trilhas para
caminhada _ piscina _ tobo
água _ 12 quiosques c/
churrasqueira _ lagoas c/
peixes playground
lanchonete _ .banheiros _

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

,OFERTA

Ref. 5363· - Centro - Casa Alvo c/
228,sOm2 _ 02 suítes + 02 dorm _

bwc + edicola c/ dep, empregada _

churrasqueira _ garagem _ Terreno c/
575;00m2 (15 x 38) _ R$180.000,00

Ref. 5336 - Vila Lenzi - Sobrado
Novo c/ 237,00m2 _ 03 dorm
(02 c/ sacada) _ bwc _ ·Iavabo _

Cozinha c/ armários emb _ R$
158.000,00

APTOS NOVOS
Ref 4358 - Czerniewicz _

cf 8S,36m2 _ 02 dorm _ bwc
_ R$55.000,OO

Ref 4299 - cf 93,36m2 _ suíte
+ 02 dorm bwc
R$65.ÓOO,oO _ Ambos aptos
em fase de acabamneto _

entrega para Dez./2003

CLASSI CORREIO DO POVO 9

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

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

Ref. 5373 - Agua Verde _ Sobrado c/
207m2 _ 1 suíte + 2 darmo, 2 bwc,
terreno c/ apro x. 628,66m2 -

R$178.000,00

Ref. 5362 - Vila Rau _ Casa alvo c/
81,93m2 _ 02 dorm _ bwc _ Terreno
c/ 372,40m2 (14 x 26,60) _

.
R$53.000,00

Ref 4349 -

Centro - Ed.
Catarina

Ersching - Apto
Cobertura c/
302,90m2 _

04 suítes _

bwc _ d e p ,

empregada c/
bwc _ piscina
Negociável

Ref. 5365 - Rio da Luz _ Casa alvo c/
96,83m2 _ suite + 2 darmo, bwc social,
terreno c/400m2 _ R$ 68.000,00
(aceito imóvel de menor valor)

Ref 4344 - Vila
Nova _ Ed,
Morada do Sol
_ c/ 136,30m2
_ 01 suíte +

,102 dorm _ bwc
.1 _ cozinha, bwc
:' e lavanderia c/
móveis
embutidos _

sacada c/
churrasqueira
_ R$110.000,00

Ref 7021 - Jaragúá
Esquerdo _ Imóvel

Comercial e

Industrial � Galpões
c/ (700,00m2 + 01

Casa Alv. c/
200,00m2 _. Terreno

c/ área aprox. de
80272,00m2 _

R$1.200.000,00

Ref 5371- Ana Pàula _ Casa Alv. c/
112,00m2 _ 02 dorrn _ 02 bwc _

cozinha c/ móveis _ Terreno c/
3s0,00m2 _ R$48.000,00

Ref. 5358 - Amizade - Tifa
Schubert _ Casa alv. c/ 6s,00m2 _

02 dorm _ bwc _ Terreno c/
690,00m2 _ R$35.000,00

Ref 5378 - Schroeder 1 - Vila Paraíso
_ Casa Alvo semi�acabada de tijolo à
vista c/ 143,00m2 _ 03 dorm _ 01
bwc _ Terreno c/ 445,sOm2 _ Casa c/
estrutura para 2° piso _ R$35.000,00

: ...... .-.. ::.�:j: ;".,
-'1U.a �'Y'''');;!;l

Ref 5345 - Vila Baependi _ Casa Alvo

c/ 228,00m2 _ suíte + 02 dorm _

cozinha e lavanderia c/ móveis _ bwc
social _ lavabo _ salão de festas c/
churrasqueira _ terreno 'c/ 310,00m2
_ R$138.000,OO-

Ref 5380 - Vila Lenzi - Casa Mista c/
70,00m2 _ 03 dorm _ 01 bwc _

Terreno c/ 40s,00m2 _ R$38.000,00

-

LOCAÇAO
Ref B-174 - Casa Alvenaria - Vila Baependi - cf 02 suítes +

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

Ref B-176 - Casa Alvenaria Comercial - Centro - c/ 200,OOm2
- Valor negoCiável -(ótimo para clínica e escritório)

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

01 bwc - R$350,OO

Ref A-145 - Apto _ Czerniewicz - Ed. Jayce Adriano
suíte + 01 dorm - 02 bwc - R$400,OO

Ref C-27 - 01 Sala Comerciai c/ 80,OOm2 - Vila Lalau -

R$270,OO

Ref C-33 - Sala Comercial c/ +/- 300,00m2 - Centro

R$1.600,OO por mês

Ref D-4 - Galpão Comercial c/ 150,00m2 - 01 bwc - Vila
Lalau - R$1.200,OO por mês

* Consulte-nos! Dispomos de mais imóveis para
locação.

Ref 5376 - Ilha da Figueira - Casa
Alvo c/ 81,00m2 _ 02 dorm _ 01 bwc

R$39 ..000,00 ou entrada
R$220000,00 e assumir tínanc.

R�f. 2548 - João Pessoa - Terreno

c/ 11.7s7,30m2 (frente rso.zo-«
fundos 168,sOm/lado direito
90,00m/lado esquerdo 87,00m) _

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

partes menores

',CASAS NOVAS

Ref. 5326 - Amizade - Lot.
Versalhes _ Casa alvo c/ 169,00m2

_ suíte + 02 dorm _ 02 bwc _

Terreno c/ 480,00m2 (16 x 30) _

R$127.000,00

Ref 5343 - Czerniewicz - Casa alv. c/
135m2 _ 1 suite+ 2 darm., bwc
social, terreno c/ 443,2sm2 _

R$89.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COO 008 - TIFA MARTINS - RESIDENCIA
em alvenaria com 04 quartos, solo, cozinho,

lavanderia, banheiro; garagem e churrasqueira -

Valor RS 45.000,00 + 64 parcelas RS
358,00 reajustado pelo IGPM

COO 423 - JARAGUA ESQUERDO - 2
RESIDENCIAS com 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - Valor RS

75.000,00

COO 5236 - SHCROEDER - AREA
I�DUSTRIAL - medindo 20.247,00m2 - 3

galpões abertos - rancho de madeira - residência em

madeira medindo 1 08,00 m2, água em abundância,
rede elétrica interno - Valor RS 160.000,00

COO 059 - CENTRO - SOBRADO em alvenaria 280,00
rrr com Dl SlJ�e, 03 quartos, sela lV, seia jantar, cozinha

mobuiada, 02lxmheiros, ampla área de festas com churrasqueira
medindo 100,00 rrr, piscina e mos uma residência em alvenaria
com aproximadamente 80,00 rrr com 03 quartos, sela, cozinho,

banheiro, lavanderia - ValorRS 230.000,00

COO 052 - CONDOMINIO FLAMBOYANT -

excelente terreno residencial medindo 118S,00m2 -

de esquina - condomínio fechado de alto padrõo
Valor RS 60.000,00

COO 324 - MOLHA - CHÁCARA - medindo
3.S00,OOm2 -A cinco minutos do centro tom ruas 100%

osIcltadas - área toda escroorada· 2lagOO5 com peixes - rancho
- jardim - portão eletrÔllico - residência com 4 quartos, seia,
cozinha, garagem - terreno murado - pomar - Valor RS

120.000,00 - Aceita-se outro imóvel de meoor valor

COO 468 -MOLHA - RESIDENQA em alvenaria - 2

quartos, seia,COD 658 - RIO DE JANEIRO - SOBRADO
-01 SlJ�e, 02 quartos, seia lV, sela �ntar, rozinho moIilKXla, 02
Ixmheiros, lavanderia, garagem, área de fellos- VáorRS
180.000,00 aceitrHe cosa em .kraf1Jó cio Sd

cozinho, laveuxleOO, banheiro, garagem- VIÚ'RS28.000,00

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

AL VENARIA - Residência medindo 10S,00m2, 3

quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem, órea de festas - 2 apartamentos com 2 quartos,

sola, cozinho, lavanderia - Valor RS 55.000,00

SÁBADO, 8 de novembro de 2003

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

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

�V;3C;r(Ê!�-,_�]§}l!iüB.0���:'�,���: '."

COO 349 - VILA LENII - TERRENO medindo
3.000,00 m2 próximo ao viaduto - Valor RS'

55.000,00 negocióvel.

COO 385 - JARAGUA ESQUERDO -

TERRENO na rua 8ahia medindo 1.000,QOm2 �

Valor RS 48.000,00

COO 019 - FIGUEIRA - RESIDENCIA em

alvenaria medindo 141,00m2 - 3 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, órea de festas

- Valor RS 58.000,00

COO 130 - GARIBALDI - TERRENO medindo
15.000,00 m2 - Valor RS 10.000,00 aceita'se

carro

COO 450 - VILA LENII - 2 RESlDENC/AS - 1
Residência misto com 5 quertos e 1 residência misto com

3 quartos - Valor RS 65.000,00

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

sala comercial pronta para panificadora, apartamento
com 3 quartos, 2 banheiros - Valor RS

170.000,00

COO 5234 - SÃO LUII - RESIDENCIA em

alvenaria, 2 suites com hidra, 1 quarto, 1 sala, 1 sala de
jantar mobiliada, cozinho mobiliada, lavanderia, banheiro,

2 vogas de garagem órea de festas com banheiro,
dispenso, dep. de empregada, sistema solar de águo, 3 ar

condicionado novo - Valor RS 190.000,00

COO 901 - VILA NOVA - RESIDENCIA em

estilo colonial com 01 suíte, 02 quartos, sala, copo,
cozinha, lavanderia, banheiro - Valor RS

100.000,00 negociável

COO 5220 - MASSARANDUBA - MOTEL -

WISKERIA - Rodovia se 413 (Guaramiriml - motel
medindo 612,00m2 - wiskeria medindo 16S,00m2 -

Residência medindo 76,00m2- 10 quartos medindo
280,00in2 - Valor R$ 180.000,00

Departamento Jurídico Deja Imóveis '
, .�'

, �, " ""'j'"-r.;'
Dr!. Maisa R. de Moraes Inella - OAB 15940 - Telefone: (47) 275-0037. . .. " i'}

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CÓí'iípr<'l • Vende • i\Juga • ·,tWll1'linis,t,t\1

Futo.:ru EI11preendb!l:1C1IItOS bnoblliárlcts Ltda.
Rua Ouintino Bocaiúva, 64 � 'Iel. 372""0657 I :3TI ,�(16 96

e-mail: futuroemp@uoLc0.ln.br
CI)E'�]' 8/1· "f'I 1·······

.• li' .., '1 S...,.

v. "",C, 'i'6'7 -
, aragua (no Stj" l.:

{'Iudé IOloliJUiária .ltda.,
Rua Reinaldo Rau, 58 �. TeI. 371"-1500

Plantão 9'9'5�1500
CREl"l 6tB-J - Jaraguã do Sul, se
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A fHOEfLfÁl<fA GAHPEÃ
TERRENO CI 322,00 m2 (:1.4 x 23), pronto para construir. Localizado na Rua Júlio

Gadotti, Loteamento Zanguelinl, Bairro Nereu Ramos. R$ :1.3.000,00.

CASA de ALVENARIA CI 54,00 m2 + 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 Garibaldi. R$ :1.6.000,00.

CASA de ALVENARIA CI 48,:1.6 m2, contendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc. Terreno
cl 400,00 'l12. Localizada na Rua Ângelo Demarchi, Bairro Santa Luzia. R$ :1.5.000,00.

CASA de ALVENARIA CI 67,00 m2, contendo 0:1. quarto, sala, cozinha bwc. Terreno

cl 350,00 m2. Localizada no Loteamento Santo Antônio, BairroTrês Rios do Norte. R$
:1.8.000,00.

SOBRADO CI 240,00 m2, contendo ,04 quartos, sala, cozinha, 02bwcs,
lavanderia, varanda na parte superior. 02 quartos,' sala, bwc na parte térrea.

Terreno cl 450,00 m2. Localizada na Rua João Januário .Airoso, próximo ao Urbano,
Bairro Jaraguá Esquerdo. R$ 65.000,00 (Aceita-se Automóvei até R$ :1.0.000,00).

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

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

Ret. 0009 BR-280 - Terreno 282m2 Guaramirim

.

R$ 220.000,00

Ret. 00:1.:1. Barra - Terreno 850,00m2 casa 130,00m2
R$ 105.000,00

Ret. 00:1.8 Estrada Rio Molha - Sítio 698,435,00m2
R$ 400.000,00

Ret. 0026 Guaramirim - Sítio 162.500,00m2
2 casas em alvenaria, excelente localização
R$ 500.000,00 Aceita contra proposta e troca por apto.

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

R$ 25.000,00

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

._--

Apartamentos na Vila Nova

R$38.000,00

Terreno, com 1.218,00m2
Rua Expedicionario Antonio

Carlos Ferreira

R$ 265.000,00

ÚLIO CÉSAR TRINDADE

A SPL Arquitetura lança em Jaraguá do Sul
a melhor opção de moradia e investimento.

O edifpício compreende: 12 andares, 04 apartamentos por andar com 01 ,e 02
dormitórios, sala dois ambientes, cozinha, sacadae vaga de garagem.

A SPL arquitetura projetou este apartamento priorizando um melhor
aproveitamento da área útil. Todos os apartamentos possuem sacada voltada

para a ruados Imigrantes.
.�

A SPL racionalizou os

apartamentos de 01
dormitório, empregando
valores modernos no

projeto. Essas inidades
podem se transformar em

apartamentos de 02
dormitórios e o lavabo é

separado do banheiro.

o edifício:

• lojas
• recepção
• hall de entrada
• sala de espera
• salão de festas
• churrasqueira
• Vagas de garagem

o projeto arquitetônico do Edifício BrunaMariana possui uma concepção moderna, e
uma localização privilegiada, integrando-se com li UNERJ, Q futuro Centro Politécnico

.

e ô Senac.
Financiado em até 36 meses direto com a construtora. Venha se integrar a família SPL

Arquitetura. Edifício Bruna Mariana é o apartamento que você esperava.

Compra. Vende. Encontre aqui seu imóvel!

COO 0,,· CHÁCARA - Medindo 120.000,00m2 - 2110
X 600 - Água corrente em abundância, varias nascentes,
palmitos e palmeirás plantadas, área plana de f6cil acesso
- Valor RS 35.000,00.

COO 014· CHÁCARA -Me.dindo 184.000,OOm2"", sem Mariana

benfeitorias, próximo a prefeitura de Jaraguá - Valor
RS BO.OOO,OÓ. .

COO 016 - VILA LENZI-SobradoResidencial- dois
quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem,
piscina - Próximo ao Supermercado lenzi - Valor RS
BO.OOO,OO.

COO 032 • CHÁCARAS - Manso - diversos áreas com

COO 020 - VILA NOVA - Excelente TelTeno medindo diversos tamanhos, Valores apartir rIe RS 30:000,00,
15X30 450,00m2 - Valor RS 60.000,00

COD021- VILA NOVA- Terreno de esquinamedindo
15X60.,. ValorRS 55.000,00

COO 022·BAEPENDI-Excelente telTeno, com 16,OOm
de frente paro rua sem saída - Próximo ao Clube'8aependi
- ValorRS 55.000,00.

COO 023 ..; JARAGUÁ ESQUERDO - TelTeno com

500,00m2 aproximadamente - Próximo ao Quartel -

Valor RS 25.000,00

COO 025 - VILA NOVA - Residênáanova - um suíte,
dois quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Valor RS 130.000,00.

COO 026 - VILA LENZI- TelTeno medindo 470,00m2,
com asfalto na frente - Valor RS 17.000,00.

COO 027 - VILA NOVA - Apartamento - um suíte,
dois quartos, sala, cotinha, lavanderia, banheiro, dois
vagas de .garagem - Valor RS 130.000,00.

COO 02B • CENTRO - Apartamento - um suíte, dois
quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - ValorRS 150.000,00.

Rua: Reinaldo Rau, nO 60 sala 06 Galeria do Edifício Market Place,�

COO 029 - VILA RAU -Apartamento - dois quartos,
sola, cozinho, lavanderia, banheiro, garagem - Valor
RS 64.000,00 - Financiamento direto com Q

construtora. Edifício 8ru�a Mariana

COO 030 - VILA RAU - Apartamento - um quarto,
solo, cozinho, lavanderia, banheiro, garogem - Pod�
se fazer mais um quarto - ValorRS 49.000,00
Finonáamento direto com a construtora. Edifícío Bruno

COO 031 - VILA NOVA - ReskJênáa emalio podrão
- 4 suítes sendo uma máster, solo em 2 ambientes,
copo, cozinho, lavanderia, 'banheiro, lavabo, dispensa,
área de festas, dois vogas de garagem - Valor RS
3BO.000,00.

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

COO 034 - VILA RAU - Residência nova em

alvenaria - uma suíte, dois quartos, sala, cozinho,
banheiro, garagem - Práximo à faculdade _ Valor RS
95.000,00.

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

piscina, churrasqueira e banheiro - teto em gesso, mossa
corrida nos paredes, piso porcelanato, portão eletrônico,
aquecimento, estrutura para dois pisos.

COO 036 - TRES RIOS - CHACARA - Área de aprol
320.000,00m2, 3lagoas, galpão aberto 900,00m2, reM
alv. 440,00m2 inacabada, 'quiosque na beiro do lagoa,
nascentes dentro da propriedade com águos abundant�,
diversas árvores frutíferas, 70% de área aproveitável,
20.000 pés de bananas, estacionamento paro dezenas de

veículos, local ideal paro turismo ecológico, distante 1�
km do centro de Jaroguó doSul- ValorRS 400.000,00,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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)( JÀRAGUÁ ESQUERDO
Apto, rua Bahia, próx. Madri. R$ 58.000,00
Ref 1002 . Terreno com 980 m' Valor R$

45.000,00

)( AMIZADE

.Terreno el 7.211,00 m' frente pi o asfalto. R$
75.000,00

)( BARRA
Lot. Papp - Casa de 500,OOm' el terreno de

1.<l95,OOm'. R$ 360.000,00
Terreno na Rua Camila Andreatta. R$32.000,OO
Casa mista na Rua Ana Karsten, 184. R$ 45.000,00
Casa em alvenaria 126m', copa, cozinha, 3qtos, bwc,
sla, garagem, churrasqueira. R$ 65.000,00 (próx.
Tritee)

)( CENTRO

Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo da Silva- ell
suíte + I qto.. R$ 62.000,00
Apto.Ed, Leuprecht- Rua José Emmendoerfer, e/2
qtos e demais dep.. R$ 58.000,00
Casa em alvenaria, Rua Exp.Antonio Carlos Ferreira,
el 2 suítes, 2 qtos e demais dep. R$ 400.000,00
Apto cobertura Catarina Erehing el 300m', el 2

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

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

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

)( GUARAMIRIM
CENTRO - Casa em excelente estado el 270,OOm'.
R$ 110.000,00

.

Ref. 1055 . CENTRO· Casa alvenaria 133,45m',
terreno 364m', bairro Avai. R$ 85.000,00'
Casa 170m', terreno 460m'. R$ 100.000,00
Terreno el 979m', el construção em alvo R: Luiz
Palistieri , próx. Fameg. R$ 400.000,00

)( ILHA DA FIGUEIRA
Ref. 1025 - Casa em alvenaria, rua426 n" 172, próx.
Poato Saúde. R$ 70.000,00
Ref. 1027 - Casa de 70m' de madeira, terreno 25x I 00
= 2.500m2, próx. Nossa Senhora Aparecida. R$
40.000,00
Ref. 1028 - Casaem alvenaria, 3 qtos e demais dep.,
garagem pi 3 carros. Rua José Panstein. Terreno
450m', área construída 190m'. R$ 85.000,00 (próx.
Bonatti Mat. Constr.)

)( LOT. CHAMPAGNAT
casa de alv., el suite + 2 qtos, eoz. el móveis sob
medida, lav., churrasq., garagem pi 2 carros. R$
180.000,00

)( SCHROEDERI
Casa alvenaria, 196m', e/3 qtos, copa, eoz., saia, 2
bwc, garagem pi 3 carros, ehurrasq., murada. R$
30.000,00

)( JOÃO PESSOA
Área com 2.000m', frente para a rua principal, em 40m.
R$ 25.000,00, em condições a combinar

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

816,75m'. R$ 28.000,00
R: Arduino Pradi, ct 450m'. R$ 32.000,00
Próx. Prefeitura, e/417m'. R$ 40.000,00
R: João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, e/480m'. R$
40.000,00
R: Adolorata Davi Pradi, el 450m'. R$ 32.000,00

)( TRÊS RIOS DO 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

,j

)( VILA LALAU
Casa em alv. e/l72.00m' e terreno de 675.00m'. R$
85.000,00

)( VILALENZI
TERRENO com uní'a área de 442,28m', na rua Epídio
Martins. R$ 18.000,00
Casaem 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, el 3 qtos e demais. dep. R$
45.000,00 + finan.
Ref. 1003 - Casa alv., el 270m', terreno 450m', el
suíte + 2 qtos., sala conjugada, coz., lav., garagem pi
2 carros, piscina; R$ 96.000,00

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-658,2/ PLANTÃO: 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 187,OOm2 -

terreno (15x31)
510/00m2·- Valor:
R$75.000,00.

OPORTUNIDADES:

CASAS:
-Vila Rau: (próx. UNERJ)-cl piscina área

200,00m2, terreno 500,00m2 -r- RS
110.000,00.
-Jguá Esquerdo: (próx. Urba'no)�Nova c/área
100,00m2, terreno 380,00m2 - RS
65.0qO,00.
- Vila Lalau: casa cam área 130m2, terreno
520,00m2 - RS 95.000,00 (próx. Marisol).
-Víla Nova: casa com área 140m2, terreno c/
piscina 410,00m2 - RS 18.000,00.
-Wa Nova: casa nova com área 180m2, terreno
600;00m2 - RS 130.000,00 (próx. Círculo
Italiano).
-Víla Lenzi (Lot. Piermann): casa nova{om área
140m2 - RS 130.000,00 (aceita imóvel +
valor).
-Figueira: ótimq casa com área 245m2, terreno
1.400,00m2 - RS 160.000,00. (próx. Posto
Behling)
-VilaRau: casa alv. com área 180m2, terreno
400,OOm2 - RS 80.000,00 (próx. SAMAE).
-8aependi: sobrado com área 350m2, terreno
380,OOm2 - RS 180.000,00 (aceita apto no
centro).
-(entro: casa nova com área 100m2, terreno
750,00m2 - RS 100.000,00 (próx. Duas

Rodas).
-(entro: casa alv. com área 115m2, terreno
306,00m2 - RS63.000,00 (próx. Duas Rodas).
-úerniewicz: caso alv. com área 145m2, terreno

Vila Rau: (próx. Posto
Cidade} - casa em alv. cl
área total de 102, 00m2, 03
dorm., sala ampla, banheiro
social, cozinha, área serviço,
garagem - terreno esquina

462,00m2•
'

Valor:R$70.000,00
- Obs: aceita apto no centro

de Jaraguá.

Locallzaçâo Nobre
na Vila Nova

Prédio \

12 apartamentos
Terraço cl piscina na cobertura
Revestimento externo cl detalhes
empastllha
Salão de festas com churrasqueir
na cobertura
Rua Constância Ronchi

(Luiz Marangbni)

360,00m2 - RS 68.000,00(próx. PAMA}.

Vila Nova (próx. ao FORUM}
bonita casa emconstrução cf áre

21'O,00m2 - suíte + 02 dorm.
sala ampla, lavabo
cozinha, bwc-socio/

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

Valor:R$130.000,00 a
.

oneluir ou pront
R$155.000,OO

Centro�ófi-;;;�� uma Iowlizoção privl1egiada
próx. Duas Rodas Industrial- com área de 300,DDm2,
sufte + 05 dorm, 03 salas, 04 banheiros, cozinha cam
annórios, área serviço, dep. empregada, garagempi
02 carros, área de festa c/ churrasqueira -terrena
700,0Qm2- valor a combirar-acenaiméveisem
Rorianépolis.

Amizade: (Lot. BlrimenghardenJ - casa

nova em alv. cl área total de 80,OOm2-terreno
350,OOm2 - Vaiar: RS 58.000,00 - aceita

apartamento até RS 80.000,00 no centro.

Apa�mento
3 dormitórios (uma suíte)
Suíte ti opção para hidromassagem •

copa e cozinha
sala pi 2 ambientes
sacada cl churrasqueira
2 vagas de garagem
Alto Padrão de acabamento
Área total de 116,12m2

APARTAMENTOS:
-(entra (Ed .Maximun Centerl riárea 21D,00m2,
suite + 02dorm. - RS 135.000,00.
-(entro: (Ed.Schiochetl clárea 155,OOm2, suite +
02dorm., cQzinhamobiliada - RS 85.000,00.
-Centro: (Ed.Marajó) c/área 135,00m2, suite+ 02
dorm;, cozinhamobiliada - RS 65.000,00.
-Centro: (Ed.Klein) clárea i30,00m2, suite� 02

dorm., aptonova-RS 106.000,00.
-(entro: (EdJalismã) clárea 140,00m2, suite c/
banheira + 02dorm., 02sacadas - RS 130.000,00.
-Centro: (Ed.Carvalho) c/área 140,00m2, suite +
02 darm., cozinhamobíliada - RS I00.000,00.
-(entro: (Ed.lmperiall c/área 261,00m2, suíte c/
banheira, 02vagasgaragem-RS 110.000,00.
-(entro: (EdJlorenca) c/área 150,00m2, suíte +
02 do'rm., cozinhamobiliada - RS 130.000,00.
-Víla Nova: (Ed.Porto Belo) c/ órea 200,00m2,
suítet02 dorm., 04 vagas garagem - RS
145.000,00..
-Vila Lalau: (Ed.Giovana) c/área 130,OOm2, suíte +
02 dorm., 04sacadas - RS 65.000,00.
-Vila Nova: (Res.Jardim Mercedes) c/área 60,00m2,
02 dorm., c/garagem - RS40.000,00.
-8aependi: (Res.Bartel! c/área 100,OOm2, suíte +
02 dorm., c/garagem � RS 60.000,00.
-Centro: Ed. SanMiguelc/área 10,00m2, 03 dorm.,
c/garagem - RS 63.000;00.
-Centra (Ed.Silvio Pradil c/área 130,00m2, suíte+
02dorm. (acdbamentode I'}-RS 120.000,00.
,Barra RioMolha: sobrado (piso superior) R: Walter

Marquardt com área 100m2 - RS 50.000,00.

-(entro: Res. Garíce Koch c/área 85,00m2, suíte +
OI dorm., c/garagem episcina - RS 89.000,00.
-(entro: Res. Talismã c/área 85,00m2, suíte + OI

dorm., c/garagem episcina - RS 80.000,00.
-(entro: Ed. Leuprechtc/área15,00m2, 02dorm.,
clgaragem - RS 61.000,00.
-[entro: EdMaguilúc/área 15,OOm2, 02dorm.,c/
garagem - RS 50.000,00. ,

·(entro: Ed (ristianeMonique c/área 145, 00m2,
02 dorm. + dep. - entrada RS 31.000 +

financiamento RS280,00mensais.

TERRENOS:
-Vila Rau: (00 Iodo do UNÊRJ) - c/área 530,OOm2
(14x31) - RS 35.000,00.
-Víla Nova: (Próx. Igreja Rainha Paz) c/ área
392,00m2 (14x28) - RS$O.Oao,oo.
-Vila Nova; i/ área 456,00m2 (12x38) - RS
50.000,00 (negociáveis).
-8aependt terreno com. R: Bemado Dorbusch c/
áreal.l98,QOm2 (30,50 frente) valornegociável.
·Guaramirím: terreno industrial 111m frentepiBR
. c/área 51.000,00m2 - aceita imóvelJguá ou
entradamaisparcelamento.
-Nova Brasília: c/área 375,00m2 (15x25) - RS
45.000,00.
-Nova Brasília: t/ área ,OOm2 (15x31) - RS
38.000,00.

.

-Centro: terreno comercialR:ProcópioGomes-</área
562,50m2 (12,50x45,00Hnegocíáveis).
-São Luis: terreno (próx. CAIO.o2x38)c/área de
456,OOm2 - RS 23.000,00.
-(zerniewícz: terreno comercialR:Jorge fremiewícz
c/área de 13.50 I,OOm2 (valor a combinar)

Ilha Figueira - casa em alvenaria (FundosWegl/)
- com área de 142,00m2, suítec/c/oset+ 02dann.,
sala ampla, banheiro, cozinha, órea serviço,
cnurrasqueira- terreno esquina 48D,OOm2 - Valor.
RS 50.000,00 (entrada) + parcelamento CEF.
(aceita imóvel demenor valorna entrada).

Vila Nova ..!,ótimo sobrado �omerciol e residencialna Rua 25 de Julho, 454· com areo
de 360,00m2, suíte + 03 dorm., 02 salas, 02 banheiros, cozinha, área serviço, área
festa, piscina, garagem eboo sala comercial- R$ 270.000,00 .(negociáveis).

L-OC'ICÃO:
Centro: Coberlura (duplex) . Ed. Dionthus cl 400m2 - 02 suítes + 02 dorm., dep. empregado c/ bwc, 03
salas, cozinho mobiliado, bwc-social, lavabo, socado caberia c/churrasqueira, área serviço, garagem pi 02
carros - valor ii combinar.
Barra RioMolha: cosa alvenaria - 03 dorm., 02 salas, cozinha, bwc-social" lavanderia, garagem - RS
360,00 (ao Iodo Prefeitura Municipal).
Centro: ótimo casa ampla comercial- com varias dependências - RS 1.800,00 (00 Iodo Smurfs lanches).
Centro: Ed.ltália - 02 dorm., sola c/sacada e churrasqueira, cozinho, banheiro, lavanderia, garagem - RS
320,00.
Centro: Ed. Tribess - 02 dorm., sola, cozinho, banheiro, lavanderia - RS 300,00.
Centro: Ed. Barão - suite + 02 dorm, sala ri socado, cozinho, área serviço, banheiro, dispenso e garagem
- RS 420,00.

.

Vila Lolau: Ed. Sto. Terezinho - 02 derm, solo cl socado, cozinho, banheiro, lavanderia, garagem"':' RS
280,00.
Centro: Ed. Rebello - 03 dorm., sala c/sacada, cozinha, 02 banheiros, lavanderia, garagem - RS 400,00.
VilaNova: bonito sobrado cl varias dependências e seníi-mobiliodo -, RS 1.500,00.
Champagnat: bonito sobrado c/ varias dependências- RS 1.1 00,00.
Centro: coso térreo cf vária� dependências - RS 1.500,00 (próx. Duas Rodos Ind.).
Jaraguá Esquerdo: casa e� olv. 02 dorm. (todo mobiliado) - RS 500,00 (próx. Urbano).

A IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESTÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS

DElOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS•

VENDE-SE

JARAGUÁ ESQUERDO (PRÓX. COL CRISTINA MARCAlTO) - CASA EM ALVENARIA COM ÁREA DE

170,OOM2, 03 DORM., 02 SAlAS, 02 BANHEIROS, COZINHA, ÁREA SERViÇO, GARAGEM PI 02 CARROS,
TERRENO DE ESQUINA (j ÁREA 400,OOM2 - RS 80.000,00 (ACEITA IMÓVEl MENOR VALOR).,

'

. VENDE-SE UM ÓTIMO PONTO COMERCIAL NO CALÇADÃO, LOCALIZADO NA MARECHAL DEODORO
DA FONSECA, COM GRANDE ESTOQUE DE ROUPAS E MÓVEIS. PREÇO A COMBINAR.

ÓTIMA CASA AMPLA COMERCIAL PARA FINS DE LOCACÃO NO CENTRO DA CIDADE. COM VÁRIAS
DEPENDÊNCIAS E ESTACIONAMENTO PRÓPRIO, VALOR A COMBINAR.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Plantão: 9131-0174'

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722
E-mail: girolla@netuno�coin.brwww.girolla.com.br

1994 - SOBRADO EM JOINVILLE - BAIRRO NOBRE -'

c/310m2 em terreno de 714 m2 (21 x 34), semi-mobiliado,
tendo suíte c/ hidra + 3 qtos, escritório, lareiro, lavabo,

churrasqueira, piscina, garagem p/3 corras,

LOCACÃO
'

1171 - CASA DE ALVENARIA - CZERNIEWICZ - c/
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 m2 em

terreno de 750m2 (25 x 30) tendo 3 qtos no porte de elmo e

no porte de baixo PONTO COMERCIAL= RS 90.000,00.
Aceito imóvel.

3055 - COBERTURA DUPLEX - EDIFíCIO ARGUS - c/ 192 m2 de
área útil e 2 vagas de garagem. Parte de baixo: Sala intima, suíte de casal c/
daset,1 suíte solteiro, 2 quartas e bwc. Parte de CIMA: salas de estar e jantar,
lavabo, sacada c/ churrasqueira, cozinha, área dç serviço,dependência c/ bwc.

Imóvel semi-mobiliado, Aceita apto c/ 3 qtas como parte de pgto,

601 - CASA AL V. - Czern;eW;cú/2 quartos, garogem p/ 1 corro. RS 350,00
603 - CASA MADEIRA - CENTRO - c/3 quartos. RS 330,00
606 - CASA MADEIRA - VILA LENZI" c/3 quartos. RS 240,00
611- CASA DEMADEIRA - JOÃO PESSOA (perto da ponte de Schroeder) - c/ 2 quartos.
RS 220,00
613 - CASA ALV. - CENTRO c/2 quartos, garogem. RS 400,00
616 - CASA lTIPO QUITINETE) - BARRA DO RIO MOLHA prox. ii Prefeitura = RS

180,00
618 : CASAS ALV. - Guaram;r;m - Próx. ao portal.
622 - CASA ALV. - Czern;ew;czc/2 quartos = RS 250,00
623 - CASA DEMADEIRA - CENTRO (PRÓX. 2 RODAS)- c/2 quartos. RS 220,00
627 - APTO - CENTROc/2 qtos e piso cerâmico = 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 Síu, luzia) c/2 qtos = RS 180,00 **

c/3 qtos = RS 280,00 ** c/I qto = RS 150,00
634 - ArTO - CZERNIEWICZ (próx. Cal. Alberto Bauer) - ;/suíte, 1 quarto. RS
420,00,
638 - APTO - GUARAMIRIM - CENTRO c/ suite + 2 qtos, garagem p./ I carro, piso
cerâmico, portão eletrônicó= RS 395,00
648 - APTO - CENTRO Ed.lsabella - c/ suírte+ 2 qtos, garagem = RS 500,00
658 - APTO - VILA'NOVA Res.Jardim das Mercedes - c/ 2 qtos, piso ce�â�ica e garagem. RS
300,00
660 - APTO ltipo quitinete} - ÁGUA VERDEc/I quarto, RS 220,00
661 - APTO NOVO(TOWER CENTER - CENTRO c/ suíte, 2 qtos, sala em 2 ambientes c/
sacailo, churr�squeira na socado, garagem p/2 carros. RS 600,00
667 - SALA COMERCIAL TÉRREA - GUARAMIRIM - CENTRO c/60m2. RS 300,00
671- SALA COMERCIAL - VILA NOVA prox. 00 PostoMime-c/ 50m2, 1 bwc=RS 250,00

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

RS 90.000,00.

1461 - SOBRADO A 2 KM DA MALWEE - c/260m2,
tendo suíte + 3 quartos, socado, churraqueira,garagem para

03 carros. Aceito imóvel. RS 100.000,00

672" SALA COMERCIAL - VILA LALAU - c/ 250 m2 e estacionamento = RS 900,00
677 - SALA COMERCIAL - CENTRO prox. ii Joa Vídeo Iocadom. no I' piso c/30 m2 = RS

270,00
685.- SALA COMERCIAL - BARRA DO RIO CERRO -IDEALPARA CONSULTÓRIO
DENTÁRIO- c/70m2,'2 ambientes. RS 300,00
688 - SALA COMERCIAL - CENTRO (ao lado Wisdom) c/ 123,88m2 = RS 580,00
701 - SALA COMERCIAL - CENTROMÉDICO ODONTOLÓGICO c/70 m2 =' RS 250,00
709 - SALA COMERCIAL - ED. SAINTSEBASTlAN (EM FRENTESCAR) - c/ 50m2. RS 350,00
802 - GALPÃO - CZERNIEWICZc/140 m2, 2 bwcs e 5mt de pé direito = RS 400,00
806 - GALPÃO DEAL V. - RUA ERWINO MENEGOTTI c/100m2. RS 350,00
909. - TERRENO - VILA LENZI- c/ 2.500 m2 = RS 350,00

VENDA

1001 - CASA DEALVENARIA - CENTRO - c/200m2; 4 quartos, 2 bwc' s, garagem p/ até 3

corras. RS 160.000,00
1004 - SOBRADO - CENTRO -c/270 m2, terreno 899 m2,(31 X 29) tendo 2 suítes, 2 quartos,
dependência, cozinho e despensa mobiliadas, churrasqueira, garogem p/2 carros, aquecimento
solar:. Aceito opto como parte do pgto.
1116 - CASA DE AL VENARIA - B�RRA DO RIO CERRO - c/180m2 em terreno de

4003 -SALAS
COMERCIAIS aRES1 -

ED. MENEGOTTl - c/
100,61 Ín2. Podem ser

vendidos separadamente.
Aceito imóvel em Jaraguá

ou Itaiaí e carro.=
RS 65.000,00

1253 - CASA DE ALVENARIA SEMI-NOVA - PARTE
ALTA � PROX. ANTIGA SCAR - - c/ 204 m2, tendo suite c/
doset mobiliado e hidra, 2 quartos, cozinho semi-mobiliado,
churrasqueira, garagem p/2 carros. RS 155.000,00.

1986 - CASA MISTA NO CENTRO DE GUARAMIRIM -

PARTEALTA -c/200m2, terreno c/ 616,87m2 - (17,60 X
34,70) c/3 qtos, 2 bwc, churrasqueira, garagem 2 carros. RS

60.000,00. Aceito imóvel em Jaraguá.

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

pronto) tendo churrasqueira, bwc, quarto e salõo de
festas.Aceita carro. imóvel e parcelamento = RS 100.000,00.

2011 - TERRENO - CENTRO - -c/317m2 (12 x 26,50) =RS 55.000,00
2078 - TERRENO - AMIZADE - - c/378,75m2 (15 x 25,75) noloteamento Bella Vista =

RS 28.000,00
2092 - TERRENO - BAEPENDI- - prócimo à Rodoviária 420m2, RS 40,000,00 o vista, ou

Entroda de RS 5.000,00 e 45 parcelas fixas de RS 1,100,00.
2112 - TERRENO - BARRA DO RIO CERRO - PRÓXIMO AO BREITHAUPTt/ 468m2 = RS

18.000,00
2192 - TERRENO ·ILHA DA FIGUEIRA -c/2 -,018,50m2, prox, Hotel Panorâmico = RS

50,000,00
2;99 - TERRENO -ILHA DA FIGUEIRA - de frente para R. Josélheodoro Ribeiro - Próx.

Supermercado Kasmierski c/412,40m2. RS 34,500,00
2215 - TERRENO - JARAGUÁ ESQUERDO - (esquina próx. Campo Juventus) c/ 612m2 (18
x 37). RS 42.000,00 (podendo desmembrar em 210tes de 306 m2 (18 x 17).
2299 - TERRENO - VILA LAt.AU - (próx. Weg) c/630m2 e edícula nos fundos. = RS

55.000,00
,

2442 - TERRENO - SÃO LUIS - prox. 00 CAIC - frente p/R. Froncisco Hruschka, c/ 900,00m2
.' ,

( 15,00m X 60,00m ) . RS 40.000,00
2460 - TERRENO - GARIBALDI - próximo ao Wigando Meier - 3 km da Malwee - c/

6,322,50m2.(40 x 250). Frente para o calçamento e fundos paro o rio = RS 65.000,00
3005 - APTONOVO - ED. PHOENIX= c/+ ou - 100m2 de área útil- suíte� 2 quartos, socada

472,50m2 tendo suite, 4 quartos, dependência, churrasqueira, garagem p/2 carros. RS 70.000,00
. c/ churrasqueira. RS 110.000,00. Falto parte do�cabamento.

1192- CASA DEALVENARIA NOVA - ILHA DA FIGUEIRA-c/120m2, tendo suíte,2 3057- APTODECOBERTURA - ED. CATARINA ERSCHING -- (próx. Rodízio Pizzas

'quartos, garagem p/2 carros. RS 88.000,00
1196 - CASA DE ALVENARIA-ILHA DA FIGUEIRA - c/240m2 em' terreno de 870mi
tendo suíte + 3 quartos, - Aceita outro imóvel = RS 120.000,00
1356 - CASA DEALVENARIA - VILA NOVA -c/420 m2 em terreno de l.200 m2 (30 x
40) tendo suíte (c/dosed + hidra) + 3 quartos, lavabo, piscina, canil e garagem p/3 carros. Edicula

(. churrasqueira: Aceita imóvel.
2004 - TERRENO - CENTRO - - c/4.511 m2 c/I galpão de 900m2. Aceita imóvel ou carro
= RS 500.000,00

Canneri) c/4 suítes, escritório, salas de estar e jantar, sacada c/ churrasqueira, lavabo, cozinha,
despensa, área de serviço, dependência c/ bwc, 2 vogas de garagem, Área útil: 185 m2. - Aceito

imóyel e parcelamento,
3062 - APTO - ED. JARAGUÁ - c/2 qtos '= RS 55.000,00
3064 - APTO - ED.ISABELLLA - CENTRO -c/suíte + 2 quartas, Cozinha mobiliada e piso de

.madeiro nos quartos e sola. RS 76.000,00.
3353 - APTO - VILA NOVA - JARDIM DAS MERCEDES,/ 02 qtos. Entrado RS

23.000,00 + 50 X 0,72 Cubs.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pick-up Corsa 1.6

��t�ac'lI"Aá\��ií �'R
Moto CG 125 Titan KS
Corsa Wagon
MB 710 turbinado
S-10 compl.
Ka
Courier Clx
Gol 1.0 cornpl.
Corsa Sedan, Gl, 1.6
Blazer 2.2
Mondeo. compl.
Palio EX
Escort Hobby
5-10
CheveUe Dl
Saveiro 1.6
F-400
Moto Tenere 600
MB608 carroceria
MB 1513 caçamba
F-1000 carroceria
MB 1113 truck
Fusca relíquia

01
01
01
01
00
00
00
99
98
97
97
97
97
96
96
96
91
90
90
89
82
79
78
75
73

branco
branco
vermelha
prata
cinza
branco
prata
prata
vermelho
branco
branco
branco
cinza
laranja
azul
verde
branco
azul
cinza
azul
vermelho
amarelo
prata
azul
azul

370m311�3
Av. Waldemar Gr�bba • Jaraguã do Sul· se

CG 125 KS
UNO 1.0
TWISTER
CELTA 1.0 C/ KIT MAIS

�§�1M·gÜ<���MPlETO
KA Gl 1.0
CRIPTON U05E
GOL SPECI/ll
CORSA WIND
GOL MI LO, 4P
PALIO ED
SAVEIRO MI C/AR + TRIO

�g��IIU�� ��\RÁVAS E ALARME
ASTRA GlS
SAVEIRO Cl 1.8
ESCORT HOBBY
GOlF Gl COMPL. (-AR)

. ���uWh��88c�Pl.
ESCORT HOBBY 1.6
GOL 1.0 _

FIORINO FURGAO
OMEGA GlS 2.0 COMPL. + TETO
KADETT Sl/E

PRATA
BRANCO
PRETO
BRANCO
VERMELHO
PRETO
PRETO
VERMEI.HO
CINZA
VERDE
BRANCO.
CINZA
VERMELHO
BRANCO
BRANCO
VERDE
VERMELHO
CINZA
CINZA
AZUL
CINZA •.'

ROXA
CINZA
BRANCO
BRANCO
CINZA
BRANCO

2003 •

2003
2003
2002
2002
2000
2000
1999
1999
1999
1998
1998
1998
1998
1998
1997
1995
1995
1995
1995
1995
1994
1994
1994
1994
1993
1990

Fiorino alongada 97

Passat/llemão. compl.+ Aut. 95

Vermelha

Cinza

Branco

Branco

Bege
Preto

Grafite

Bordá

Azul

R$ 8.800,00

R$15.900,00

R$ 9.800,00

R$ 6.600,00

R$ 6.700,00

R$11.800,00

R$12.500,OO

R$10.500,OO

R$ 9.800,00

R$15.500,00·

vw

GolMI

Goll.0

98

93

GM

Kombi envidraçada 93

Gol 02

Omega 93

Corsa pick-up 96

Corsa 98

Corsa 4p, compl. 99

Prata R$ 34.000,00Besta GS cornpl 99

Prata
Prata
Amarelo
Branco
Bordô
Prata
Cinza
Branco
.Verde
Cinza
Vermelho
Azul
Vermelho
Azul
Vermelho
Azul
Branco

2001
2001
2001
2000
1999
1998
1998
1998
1997
1996
1996
1996
1995
1995
1993
1989
1983

R$ 23.500,00
R$12.500,OO
R$ 21.000,00
R$ 11.860,00
R$ 14:500,00
R$ 16.500,00
R$ 12.800,pO
R$ 13.000,00
R$17,800,OO
R$ 11.500,00
R$ 9.800,00
R$ 9.600,00
R$ 12.500,00
R$ 12.500,00
R$ 7.800,00
R$ 6.000,00
R$ 3.300,00

Clio RN Sedam 1.6
Fiesta Gl
Palio Elx 1.3
Ford Ka Gl
Corsa Sedan
Parati cornpl.
Parati 16v.

.

Kadett GlS cornpl,
Vectra GlS
Corsa GL 1.4
Gol 1000l
Corsa Wind
Astra GlS
Vectra GlS
Escort l 1.6
GolCl
Fusca

Celta
Astra Milenium Sedan
Corsa 1.6 c/ a.c. 4p
Astra Gl 2p
5-10 c. Dupla c/ kit GNV
Astra Gl 2p
Vectra GlS compl. C/ air bag

. Corsa Wind 4p_
Corsa Wind MPFI
Chevette Dl
CheveUe Dl

Vermelho
Pràta
Branco
Verde
Prata _

Vermelho
Branco
Cinza
Cinza
Prata
Cinza
VW
Cinza
Branco
Branco
Branco
Branco
FORD

Cinza
Verde
FIAT

Cinza
Preta

03
01
01
01
01
99
98
98
97
93
91

02
02
99
95
95

'90
98

02
96

Gol Special
Gol Special
Gol Special
Gol Plus
Gol Rolling Stones

Escort Gl
Fiesta 4p

Uno Mille Fire
BMW 328i automática

'Temos mais opções'

275-3711

GM Celta
Corsa Wind
Kadett GL
Monza SLE compl.
S-10 MPFI
Astra Sedam GLS cornpl.
Omega CD 4.1 GNV
Gol Special
Gol MI 8v 4p
Uno fire
Palio Weekend
Palio ED 4p
Uno Mille EP 4p cornpl.
Tempra HLX 16v compl.
Escort Hobby

.

Ford Ka
Versailles 1.8 4p GL
Ranger XL 4p diesel'
Escort 1.6 GL
Biz ES
CG Titan KS

01
01
93
91
97
00
96
02
99
02
97
98
96
97
95
00
96
01
94
01
01

vw

FIAT

FORD

MOTO

99
03
02
01
00
99
99
97
97
96
96
93
93
92
89
89
89
96
01
94
97
91
01
94
95

Parati
F-250
Twister
Titan ES
KaGl
corsawmo _

Astra
Kadett
Palio Cl
Gol1.6CLI
5-10deluxe
'[ernpra
Omega
MonzaGlS
0-20 gabinada
Belina GlX
F-l000
Escort GLX eura
GolG11I
GolGTS
Blazer
Unomille
Palio
logus
D-20

cinza
branco
branco
branca

.

preto
grafite
cinza
bordô
bordô
branco
azul
preto
bordô
cinza
branco
grafite
bege
branco

c/ partida, 2' dono

motor zetec, c/ opc.
2p
2.0 completo
cy opc.

c/opc.
cabo est., GNV, compl.
compt.
GNV
compl.
compl.
álc .. d.h.,1.6
carroceria madeira
1.8, d.h., a.q.i l.t., d.t.
c/ opcionais, 4p
compt.
4p, compl., Gasolina
1.0
4p c/ opc., único dono
Glcompl.
cornpl. Cabinada

LD veieu.los 373-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FIAT Uno Elelronic 2p Bordô 96 R$ 7.900,00
Tipo IE 2p (. a.c.) Preto 94 R$ 7.800,00
Tipo IE4p, cornpl. Azul 95 R$ 9.400,00
Unoálceol Prata 86 R$ 3.500,00
Tipo IE2p, compl, Prata 94 R$ 8.200,00

FORD EscertGL Preto 94 R$ 8.900,00
EscertGL2p Praia 95 R$ 9.600,00
EscertConv.2pcompl: Bordô 94 R$11.900,00
Escort Hobby 2p Prata 94 R$ 7.300,00

GM S·10 turbo diesel4p Bordô 98 R$39.700,OO
Monza Classsic cornpl, Cinza 89 R$ 6.400,00
KadettSLE Branco 81 R$ 6.300,00
KadettSLclar,álcool . Preto 92 R$ 6.800,00

VW Gol8vMI4p Vermelho 99 R$13.500,OO
Vanfurgão 1.6,gas. Branco 99 R$13.500.00
Parati CL 1.6 Branco 85 R$ 3.500,00'
GolSpecial Cinza 03 R$13.800,00
Voyage CL 1.6 álc. Prata 88 R$ 5.300,00
Fusca 1.6 Branco 86 R$ 3500,00

MOTD Kagiva Ducate 750 Branco 95 R$10.500,00
TOYOTA Hilux C. Dupla 2.8 die. Cinza 00 R$45.500,00

Rua João Januário Ayróso/ 65
371-5343 - (47) 9903-2936

Palio EX 1.0 I.t .. d.t., a.c.
Uno Mille SX, 2p, I.t .. d.t .. a.q.
Uno 1:5I.t.
Tempra 2.0 compl.

Gal MI LO, 2p, compl.
Gol S 1.8, álcool
Gal MI 1.6 a.q., desemb.
Gol Plus 1.0 4p alarme, trava, I.t .. d.t.
voyage:Cl 1.6, álcool

Corsa -Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Hatch 1.0 4p a.c., I.t., d.t.
S-10 Deluxe. compl.
Vectra GlS 2.0
Corsa wind, 4p, I.t .. d.t., a.q.
Corsa Wind
Vectra 2.0 Gl compl. GNV
Chevy 500
Monza SlE 2.0
Vectra GlS 2.0

����� �tx\��:'l.8

99
97
91
95

99
85
97
01·
88

99
00
98
97
99
99
98
89
88
98

branco
branco

cinza.
verde
branco
branco
prata
verde
prata

azul met.
bordô

branco
prata
azul
branco

vw
branco
bege
branco
azul meto

. branco
GM

FORD

YBR 125 gasolina
Gol GIII 16v, c/ a.c., 2p 00

CorsaWind, 4p, 1.0, gasolina 99

Vectra GL, compl., 2.0, gasolina 98

Vectra CD 2.0, cornpl., c/ teto, gasolina 96

Kadett 1.8, álcool 93

Elba Weekend 1.5 IE 4p, c/ a.c., gasolina 93

Gol CL 1.6, gasolina 92

Monza SLE, 1.8, compt., 2p, gasolina 87

Chevette SL, 1.6, gasolina 87

Brasilia toda original 80

Fusca 1300

branco

branco
cinza

branco

verde musgo

prata met.

dourado

prata
verde

branco

Gol8v 4p Brance G
Gol 16v4p Verde G

Goll.02p Cinza' G

Golf2.0 4p Cinza G

Logusl.8GL2p Cinza G

PickupFiorino2p -Cinza A

Tempra16v4p Azul G

Uno t.êturbo êp Preto G 1994

Verona2.0,4p Vermelha G
EscortL 1.6,2p Azul G

EscertHobbyl.62p Azul A

Rangerl.02p· Branca G

Blaser2.24p Cinza G
Del Rey 1.6, 2p' Marrom A
XLR 125 Preta G
·Tilan125KSE Vermelha G
Tilan 125 KSE vermelha G

Titan 125 Azul G

Barracápara camping completa 1994

VW 2000
1998
1998
1995
1993
1988
1996

FIAr

1994
1994
1993

.1995
1996
1987
2001
2003
2001
1994

FORD

HONOA

Compra Financia
:Rlla Walter Nlarquªl'dt;JS50 � BClrr�ldp Illo NlI!I�a f Jªr;lguá 'dll Sijí� sç '"

:,."._,,,,-,.-,,,," __ "
" """."" .. """".", ,,._. """' ".""" """ , . ", , , .. ",,"", ..

Gol GIII plus, gasolina, 4p Branco 01

s-ío cab. Estendida, 6cil., GNV Azul 98

Escort GL 1.8

Fiorino Furgão
F-iOOO dupla tropical, 4p
Fiorino furgão 1.0
Santana d.h. 4p
Uno CS 1.3, gas.
Monza SL

F-iOOO

Azul

Branco

Brancà
Branca

Bordô

Amarelo

Cinza

Amarela

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$ 6.500,00
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
R$ 1.800,00
R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 1.900,00
R$ 6.900,00

96

96

95

94

92

91

90

86

3 2-06

Corsa Sedam 4pS-10 GNV
0-20 custom S
Monza SLE
Uno 2p
Fiat eletr. 2pKadet c/ trio, a.c.Corsa Sedan
Tornado
XT 225
CBX 200
CBX 200
Biz
Biz
TOday
MKL c/ freio a disco
adett lite

Kadett
Fusca
Tuister

00
96
91
89
96
94
96
02
02
00
95
98
98
01
91
88
94
92
76
02

branco
cinza
branca
prata
verde
verde
bordô
grafite
5ranco
prata
roxa
vermelha
verde
'preto
vermelha
vermelha
preto
cinza
branco
vermelha

·..if·.. 370-302 ZÉCA AUTOMÓVEIS
\WélGúl�$ 275 3507Av. Preto waldemarGrubba, 4142 - Centenário - Jaraguá dO

-

.

Palio EX 4p
Uno, EP 4p cornpl. (-ar)
Gol CU 2p
Uno ELX 4p
Monza, SLE rodas

Apolo CL 2p
Santana GLS 2p
Chevette + rodas

Gol LS 2p
Fusca 1.500

Fusca

99

96

96

94

93

92

90

87.

86

73
68

cinza

azul

.oranco

azul

bordô

verde.

azul

branco'

bege
cinza

.

amarelo

Honda Civic lX automát, 00/00Saveiro ct, 1.8, d.h. 00/01GOl2p MI1.6· 97/97Escort Hobby, 96/96
�.10 4x4 cabo Simples 99/99no EX ,trio

.

95/95Fusca L 1300 77 /77
��: PMIUIs 16v 4p, a.c., trio 98/98

16v 00/00
�Ol Plus MI 8v compl. . 97/98
G�: 2MPI CLI 1.6, a.c., d.h. 96/96

8v 98/98Monza Olasstc 86/86Kadett SlE, d.h. e trio 93/93�ectra CD ABS, air bag 98/99scor! Hobby 1.6 93/93$"0 Sedan, compl. (,d.h.) 01/01oyage ct, 1.6 92/92�.1 Deluxa CS - trio 98/98
C
aratl Gl, a.c. 93/93

C
hevette si 2p 88/88

Forsa Sedan GlS 1.6 16v 97/97ord F·250 CD tropical 00/00

G
G
G
G
D
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
D
G
G
G
D

branco
branco
branco
prata
prata
cinza
branco
prata
branco
vermelha"
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$ 11.590,00
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$ 4.500,00
R$ 17.500,00
R$ 75.000,00

--------------------------------------------------------------

WILLIAM' ue�culos
Rua Marechal Castelo Branco, (47) 374-1117

.

3549 - Centro - Schroeder 9975-0117
Preto
Branco
Azul
.Prata
Grafite
Bordo
Branco
Branco
Cinza

.

Vermelha

91
97
91
91
98
96
96
02
87
98
01

R$ 5.900,00
R$ 8.900,00
R$ 6.500,00
R$ 7.500,00
R$ 21.000,00
R$ 7.500,00
R$ 9:900,00·
R$ 12:500,00
R$ 3.900,00
R$ 2.700,00
R$ 3.400,00
R$ 4.000,00
R$ 1.700,00
R$ 3.200,00
R$ 7.000,00
R$ 7.500,00
R$ 14.000,00 .

Ri 18.000,00
R$ 35.000,00
R$ 12.900,00
R$ 11.900,00

Escort l 1.6.
Uno 1.0
Del Rey
Saveiro CL 1.6
Vectra GlS 2.0 4p
Uno 1.0 2p
Goll.6

-

Gol Special
Belina l 1.6
CG 125 Titan
CG 125 Titan KS
Gaiola motor AP 1.8
CG 125

'

Fusca
Yamaha YZ 125
Gol 1.0
Corsa Millenium 4p
Gol 1.6 compl.
Cherokee Laredo
Vectra GlS 2.0

Prata
Amarela
Vermelha
Branco
Azul
Branco
Prata
Vermelho
Azul

'Azul

·85
83
97
94
01
00
97

[DMotos
1999/2000
198711987
1995/1995
1997/1997
1997/1998
1998/1998
1998/1998
1995/1996

.2000/2001
2001/2001
2001/2001
'2001/2002
2001/2002
2000/2000
2001/2001
2003/2003
2003/2003
2001/2002

BIZ.ES
CG 125
TITAN
TITAN
TITAN
'mm
TITAN
NX 350 SAHARA
TITAN KS
TITAN KS
TITAN KS
TITAN KS
TITAN KS
TITAN ES
TITAN ES
BROS ESD
NXR 150 EGO
TWISTER

PRETA
PRETA
VERMELHA
.VERDE
VERMELHA
VERMELHA
AZUL
VERMELHA
PRATA
VERMELHA
PRATA
VERDE
VERMELHA
VERMELHA
AZUL
AZUL
AZUL
AZUL

Gol16v Plus compl. 4p
Goll.0Ml2p
Courier 1.6L
Ducato Furgão 2.8 diesel
Gol MI1.0
Gol 16v4p
Corsa 1.04p
Pampal.6l
Ranger CS 4cc compl.
corsa.r.o c/ a.c.
Corsa 1.0

Omega GlS 4.1 compl.
Escort Hobby 1.0
Uno SX 1.0 4P
GolCll.6
Go1Cl1.8
cercr í.e
Kadet SlE 1.8
Ipanema st, 1.8
Saveiro Cl 1.6
Escort l 1.6 (europeu)

. Saveiro CO diesel

cinza
branco
branco
bsanco

preto
cinza
prata
branco

prata
cinza
bco /preto
verde
azul
vermelho
prata
branco
branco
vermelho
dourada
preto
prata
branco

01
01
00
99
99
00
99
97
97
96
96
95
95
97·
94
93
92
93
91
88
93
91

G
G
G
D
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
D

Mercedes.conversível 450, 6cil

vectra GLS compl.
CorsaWind Super
Verona GLX 4p
D'20 dupla, compl., +Couro, tv, cd, turbo
D·20 cabo Simples
VoyageCLll.8
Gol CL1-.6

Escort Hobby
Fiesta CLX, 4p,l.0
Uno EX c/ opc.
LogusGLScompl.
Chevette Blm 1.6

Feroza 1.616v, 4x4, compl.

amarela

branco

preto
branco

branca

bordô

prata
preto
dourado

branco

branco

azul

prata
verde

72

98

95

94

$6/92
85/94
95

94

94

98

99

94

93

95

GNV

G

G

D

D

A

G

G

G

G

G

G

G

I�,rlireftt
AUTOJlAOVEIS

311 ...0802
311-8281

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Juuá do Sul
03

02
01

01

01

01
01

00
00

98
98

98

96

Corsa Sedan - modo novo

Gol Power cf trio +ar

Celta cf opc,
Scenic RT 1.6 cornpl.
Golf 1,6 cornpl, Air bag
Palio ELX compl.
Clio Sean RT, top de linha

Clio 4p cf ar
Astra GLS '2p cornpl.
Honda Civic LX

Uno SX 4p cf trio
Ka cf ar, trio, som
Fiesta cf ar +d.h., 4p

Prata

Cinza

Branco

Cinza
Vermelho

Branco

Vermelho
Azul

Azul
Prata

Vermelho

Azul

Vermelho

Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:370-0 164
Quantum compl.
Brasilia
Parati lS
Fusca 1300
Fusca 1300

Voyage lS
Kombj Furgão
Astra GlS Sedan
Monza SlE EFI
Uno Mille Fire 4p
Uno CS

Tipo 1.6 IE
Tempra IE 4p
Pick-up fiat
Corcel I

97/97
78/78
83/83
74/74
78/78
83/83
87/87
99/99
92/93
01/02
88/88
95/95
94/95
91/91
76/76

R$ 14.000,00
R$ 2.000,00
R$ 3.500,00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 3.500,00
R$ 3.800,00
R$ 27.000,00
R$ . 8.800,00
R$ 13.000,00
R$ 4.300,00
R$ 8.500,00
R$ 9.500,00
R$ 5.000,00
R$ 1.500,00

Verde G

Bege G
Preta A
Branca G
Branca G
Branca A
Branca G
Vermelho G
Verde G
Azul G
Preto A
Vermelha G
Azul G

Bege G
Verde G

Courier 1.6l
Pampa 1.6
Biz 100cc
Mercedes Benz 1113

Branca
Branca
Verde
Azul

G 01/01 H$ 15.500,00
A 88/89 R$ 5.500,00
G 01/01 R$1.300,OO + 15x159.16
D 69/84 R$ 23.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



18 CORREIO DO POVO CLASSI
CASA PRÓPRIA - REAUZE SEU SONHO
FUJA DO A.LUGUEl USANDO SEU FGTSI
Compre, construa, reforme e amplie ,sue imóvel,

$ 1l.245,OO . R$ 96,80
21.130,73 R$ 185,65

R$ 30.850,87 R$ 271,05
R$ 42.261,47 R$ 371,30
R$ 61.180,83 R$ 537,53
$ 88.923,07 R$ 776,43
$103.923,OJ R$"913,06

POSSU1MOS OLl.TROS VA1.0�ES E oUTROS P:AAZOS
SPONCHIADO

TrõbaUWrtll')5 com k.ltori'li.l!,;ao Ó') 8A<.fN
DíspIl1'11llili'li)r'()I}.') ae.dit'ú para Aumlr..ó...'\!ls e M{lt.o�, [,qnflra!
Informa ões: 47 3360506 - 9124-1409

. """". .

unovets
sacada. Área central. Ótimas
condições. Tratar: 9977-5408.ALUGA-SE - no Cond. Residencial

Concórdia, nas Águas Termais de
Piratuba. Tratar: 372-3192. VENDE-SE - no Ed. Royal Barg, el 3

dorm. sendo 1 suíte, sacada el ehur.,
eoz. mob. Entrada + pare. em 50 meses
direto el proprietário. Tratar: 275-
3070. Creei 8950.

.RAU - aluga-se, de mad., el 6 peças.
R$200,OO. Tratar: 9101-3688 el Joseni.

CENTRO - vende-se, el 2 corrn.

R$50,00. Tratar: 372-1395.

CENTRO - vende-se, el 1 dorm.

R$26.000,00. Tratar: 372-1395. VENDE-SE - na área central, el 1 dorm.
Ótimo preço. Tratar: 372-1395.

RAU - vende-se, alv., el 110m2, 3

qtos, terreno el 330m2, próx. Brasão.
R$38.000,00. Tratar: 371-5512. Creei
8054.

CENTRO - vende-se prédio e/3 aptos.
R$130.000,00. Aceita-se proposta.
Tratar: 37OB097 ou 9104-5468 el Tina.
Creci9839SÃO LUís -vende-se, alv., el 200m2,

1 suíte, 3 qtos, gar. p/·2 carros, ter.

el 1.080m2• Tratar: 9145-6570 el
Charles.

CURITIBA - vende-se, no ·Jardim

Botânico, cf 100m2, alto padrão.
R$83.000,00. Tratar: 9902-0348. ANA PAULA 111-' vende-se, el 662m2,

. á 500m do Posto Mime. R$22.000,00.
Tratar: 275-3658.

VENDE-SE � de alv., na Rua João
Planinsheek, el 3 qtos e· demais

dependências. R$55.000,00. Tratar:
370-8097 el Fina, Creei 9839.

PRECISA-SE - de moça pI dividir apto
no centro. Tratar: 275-2650 hor. comI.

el Lueiana. ANA P�UlA - vende-se, el 680m2, el
3 quitinetes. Tratar: 376-1701 el Jaime.
(proprietário)

.

VENDE-SE - alv., próximo do DG da
.

WEG, el 4 dorm., sendo 1 suíte, gar.
pI 2 carros, eoz. mobiliada, ampla área
de lazer. R$130.000,00 à combinar.
Tratar: 275-3070. Creei 8950

SCHROEDER � vende-se, -centro,
comercial e residencial, valor a

combinar. Tratar: 9133-3476. Creei
3476

VENDE-SE - grande, em São Paulo.
Aceita-se troca por 2 apto pequenos
em Santa Catarina. Tratar: 370-0783

el Marlene.

VilA NOVA - vende-se, sobrado.

R$120.000,00. Tratar: 370-4508.

VENDE-SE - el 2 qtos. R$18.000,00
entro e assumir prest. Tratar: 9122-
7399.

ALUGA-SE - quitinetes mobiliadas.
Tratar: 370-3561 el proprietária.

VENDE-SE - novo, el i suíte + 2 dorm.,
sala, eoz., lav., ehuf}asqueira na

SÁBADO, 8 de novembro de 2003

NOVA BRASíliA - vende-se, e/412m2,
lateral Rua Feo. Tomaz de Goes.

R$25.000,00. Tratar; 371-5512. Creei
8054

RAU - vende-se, el 348m2, edificado
el 2 casas de mad., loteamento João
Goalberto Rocha. R$26.500,00.·
Tratar: 371-5512. Creci 8054

RIO MOlHA-vende-se, e/969.480m2,
escriturado. R$150.000,00. Aceita-se
casa ou apto no negócio. Tratar: 9112-
5501. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, pronto pI
construir,. el 608m2, no centro.

R$8.000,00. Tratar: 374-5587.
.

TIFA MARTINS - vende-se, no Lot.

Pacucheq, 17x18,5. R$8.000,00.
Tratar: 273-0862.

TIFA MARTINS - vende-se, área de

14.000m, ótima localização.
R$100.000,OO negociáveis. Tratar: 370-
8097 ou 9104-5468. Creei 9839

TROCA-5E - terreno de 240m2 por carro
em bom estado. Tratar: 276-0605.

VENDE-SE - área de 30.000m2, próx.
Malwee. R$35.000,00. Aceita-se carro.

. .

Tratar: :37OB097 ou 9104-5468. Creei

9839

VENDE-SE - na Rua José Meeh.

R$8.000,OO sendo R$4.000,00 entro +

R$4.000,00 pare. Tratar: 276-0605.

Casa cmBarra do Sul i
cf 30m:' em alvenaria'
(pinos, qto, sala; cozo i
Terreno c/ 228m':
murada, piso em:
cerâmica quitada,:
próx. a lagoa. R$
25.000,Oíl. Não aceita i

VILA lALAU � vende-se, el 980m2, na
Rua Major Júlio Ferreira. R$65.000,OO
megoeiáveis. Tratar: 371-5512. Creei
8054.

VilA lENZI - vende-se, el casa em

alv. de 70m2, ter. el 468m2 na Rua

João André dos Reis, 338.·

R$27.000,00. Aceita-se carro até

R$12.00ci,00. Tratar: 371-2.656.

Vendas

I
CASAS

I• Casa de _madeira com 65m2 na Rua Arthur
.

Breithaupt, loteamento Firense. Lote 48. R$
15.000,00 + 50x R$ 330,00

.

• Casa de madeira com 35m2 na Rua Oscar Elhert,
loteamento Firense I. Lote 228. R$ 13_000,00 +

42x R$ 285,00
• Casa de al.venaria com 120m2 na Rua José

Narloch, Ana Paula II. R$ 50.000,00
• Sobrado de alvenaria com 180m2 na Rua José

Narloch, Ana Paula II. R$ 80.000,00
• Meia Água de madeira com 50m2, loteamento'
Fridolino Martins. Lote 45. R$ 18.000,00
• Casa de alvenaria com 1 74m2, nova, Vila Lenzi,
em frente a academia Corpo e Me'nte. R$
140.000,00
• Meia Água de alvenaria na Barra, perto do
mercado Ouro Verde. R$ 25.000,00

I
I I

TERRENO
• Lotes no Loteamento Firense I. R$ 18.000,00
• Lotes no loteamento Campossampiero II, c/ 900m2.
R$ 45.000,00
• Lotes no loteomento Ccmposscrnpiero I! c/420m2.
R$ 25.000,00
• Lote na Rua Waldemiro Schmidt, com 600m2. R$
28.000,00

I

·1
CONDOMíNIO FECHADO
• Lotes a partir de 790m2

_ R$ 15.000,00 -
-R$ 30.000,00 .__

_ R$ 50.000,00 __
_ R$ 70.000,00 __
_R$100.000,OO .__

R$167,OO__
R$333,OO__
R$ 554,00__
R$755,OO__
R$1150,OQ.__

FIRENZE II
• Lotes a partir de 350m2

A MARCATTO IMÓVEIS FINANCIA COM UMA

ENTRADA E O RESTANTE. EM ATÉ 60 VEZES.

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro, 1179

tir371-1136

Temos outros valores - Com autorização do Banco Central

INFORMAÇÕES: (47) 9981-3627 (47) 326-6654 cf Paulo - Qualquer horário

Creci 0418-J

(ff' Terreno com 420m2, lado Rodoviária. <'ir Chácara COm 200.000m', 100mts da l qreja
R$ 5.000;00 t 45)( R$1.100,00 ou à vista R$ 40.000,00 do Rio Molha. R$ 70.000,00 neqociévels
::ir Terrenos com 350m', bairro Amizade.
R$ 3.0oo,00+60x R$250,00 ou à vista R$ 10.000,00
"',.. Terreno com 329m", Lot. Zançuellni.
R$ 3.000,00 + 60 x RS 250,00.
<;'fi" Terrenos com 380m', bairro Amizade.
R$ 20.000,00

qj" Chácara com 335.000m', 600rnt$ da [greja
do Rio Molha. R$ 80.000,00 negociáveis
,:g" Apartamerito cf 4 qtos, 135m', Centro.
R$ 60.000,00
ar- LOCAÇÃO: aluqa-se com 4 suites e demais dep.
Praia Barra Velha. A partir do dia 11.01.04

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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co,çõ�S
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'

Seçã

Colchões e Eletromóveis

sI entrada e

12 pagamento em

60dias

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PANIFICADORA - vende-se, padaria
cl ótimo ponto, maquinário novo e

completo. Tratar: 371-4300.

VENDE-SE - loja de confecções, cl
estoque e móveis, ótimo ponto, aluguel
acessível. Tratar: 371-5512.

(proprietário)
.

V,,'.rizIIJldo
••• i8mIJi"h!.r

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

VENDE-SE - todo equipamento pI
restaurabte. Obs.: COmpleto, super
barato. Tratar: 370-3279.

VENDE-SE -loja no centro cl instalações
e estoque. Ramo de roupas íntimas.
Valor à combinar. Tratar: 9123-7355.
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ESTÂNCIA RIBEIRÃO GRANDE - está
recrutando recepcionista, sexo

masculino, Tratar: 275-7995 cl Juarez.
.....,��4ii�"1;,
_��'!!HôM';;'"!

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se de
vendedores externos com experiência
na área de consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

vendedora. Cursando têcnico em

enfermagem. Tratar: 370-6224 cf
Sônia.

GANHOS DIÁRIOS

Excelente
Oportunidade!

Vendemos canetas

que detectam notas
falsas. Contratamos

Representantes,
(12) 3933-1408.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como'

diarista; cl experiência e referência.
Tratar: 9903-938� cl Selma.

TELE·MARKETlNG - precisa-se cl
experiência na área de consórcio, cl
telefone em casa (trabalho domiciliar),
salário fixo + comissão. Tratar: 371-
8153 - Consórcio União. OFEREÇO,ME - pI trabalhar como

entregador ou motoboy. Tratar: 9975-
9925.

OFEREÇO·ME - pI trabalhar,

experiência como colorimetrista, auX.

laboratório, laboratorista, aux.

tecelagem, possuo curso de Desenho
Têcnico e Auto Cad.R14. Tratar: 275-
6292 cl Anderson.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
diarista, meio período. Tratar: 275-
2452 recado pi M.ira.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

diarista, Tratar: 370-6719.Cartas de crédito de R:$ 20.000,00 a R$ 120�0I)O"OO
I
, I·

PRECISA-SE
URGENTE ADMITE-SE

Professor para
área de montagem
e manutenção de

computadores com

experiência, para o

período diurno.

Comparecer com
currículo na rua:

Jorge Czerniewicz

nº 665.

EMPRESA DE TECNOLOGIA NECESSITA PARA

ADMISSÃO IMEDIATA DE PROFISSIONAL

PARA MANUTENÇÃO EM

MICROCOMPUTADORES

(WINDOWS, OFFICE E REDE).

Constste-nost
s

Empl!'8endimeln.to•.
Im_;llarloa Lida

Rua fp;tádo Pessoa, 4, 15 - ]:araguá d€J Sul
TRATAR: 9136-4090.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DECURSOS
SENAC2003

Carga Horária: 15h #

Horário: 19h às 22h

Período: 10 a 14/11/03

# Invest.: 126,00

FORMAÇÃO DE CRONOMETRISTA

Carga Horária: 24h # .

Horário: 19h às 22h

Período: 10 a 20/11/03
# Invest.: 160,00

ETIQUETA PROFISSIONAL E SOCIAL

Carga Horária: 21h #

Horário: 19h às 22h

Período: 10 a 18/11/03

# Invest.: 160,00

o Senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mínimo de participantes

IMPERDíVEL!!!
-CURSO .,

PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES
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. Etapas do processo construtivo e uso na con�tru9ao civll.
2. DÚrabilidade de máteriais"Ei compónente's das edificações.

".

3. Origens dapatología.
. .. .

....

····4. Problemas patof6gicosém:
-

...

Fu ndaç"Oés
..

Estruturas
Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos

Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura
Manifestações:
Umidade
Corrosão
Desagregação
Destacamento

5.

SENAI
�372-9500 JARA�UA DO SUL

Ensino Médio

articulado com

Educação Profissional '

Inscrições abertas

Inicio das aulas:
fevereiro de 2004

Rua Isidoro Pedri. 263
Rio Molha - Jaraguá do sul/se
Site: www.sc.senai.br
ernail: jaragua@senai-sc.ind.br

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

Côn,)�§Ç�)ºS cursos 'd� R��;Miprolins�,"
"._

',0"";";:, .\"i :':,:;':':,:,;i.;":·"·'·"O;S,.,,,,,,

Operador de Computador Primeiros Passos Operador de telemarketing
da Infonnática

INFO

Ca�citaçã,o Profissional em Telefonista e Recepcionista
Webdesigner tinas Administrativas Inglês - New Generation

MÔOlatm e Manutenção
Capaci1a�o Profissional Bannan

em Vendas
de mputadores Turismo e Hotelaria Garçom

Fissuras e trincas
6. Procedimento de reparos

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensãó@unerj.com.br

mmicrolins.com.br

"J
JJN.�BJ,", Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

1111
Microlins
Centro de Formação Profissional

Rua Exp. Cb; Harry Hadlich, 35 • Centro Telefones: 312�3515/372-1299

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ASTRA - vende-se, CD, 02, hatch.

R$26.000,OO. Tratar: 9975-D133.

CORSA - vende-se, 99, LO, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr., rodas,
alarme, película e som. Tratar: 9117-
3464.

CORSA - vende-se: bordô, LO, 95,
des. tras. e diant., ar quente e frio,
alarme, tr. elétr., som automotivo e

película. Entrada R$6.QOO;00 + 18x

R$292;00 ou R$10.000,OO.à vista.
Tratar: 376-2206 c/ Alex.

CORSA - vende-se, wagon, 16v, 01,
23.000km comp. + a.c. R$18.300,OO.
Tratar: 995�5541 (12:00 ou após
17:30)

CORSA - vende-se, 4p, 01. Aceita-se
troca menor valor, Tratar: 371-7542
ou 9965-5774:

CORSA - vende-se, 97/97, prata; 2p,
c/ tr, elétr. Tratar: 376-0168.

CORSA - vende-se, super, 98, 4p,
prata, c/ ar quente, desembaraçador,
limp., vidros ·e tr. elétr., alarme,
53.000km, único dono. "R$11.490,OO.
Tratar: 372-3732.

CORSA - vende-se, 4p, 1.6, 97.

R$8.000,OO + 15x R$360,OO. Tratar:
9975-0133.

CORSA - vende-se, super, preto, 98/
98, todo revisado, c/ ar quente, tr..
elétrica, limp. e des., de particular.
R$10.800,OO. Tratar: 370-6069.

CORSA - vende-se, sedan, branco,
01, 1.0, único dono. Aceita-se troca

por astra, 00/01, 2p. Tratar: 372-2907.

0-20 - vende-se, 93, cornpl., c/ couro,
super impecável. R$24.500,OO. Tratar:
371-7778 c/ Cleber.

KADETT - vende-se, 92, SL, 1.8.
R$4.500,OO + 15x R$218,OO. Tratar:
370-8043 ou 9975-3056 c/ Odinei.

KADETT - vende-se, 1.8, 91. Tratar:
6.800,00. Tratar: 9953-9966.

KADETT � vende-se, GL, 1.8, 94,
álcool. R$8.000,OO. Tratar: 370-8592.

ICom. dI!: P�5 Arutonloj
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KADETT - vende-se, 92, SL, vermo

R$7.800,OO. Aceita-se troca por carro
de maior valor. Tratar: 9905-3900 c/
Marcos.

MARAJÓ - vende-se, 81, prata, doc.
EM DIA. R$1.900,OO. Tratar: 275-2848.

ÓMEGA -vvende-se, CD, 94, câmbio
automático, teto solar, compl., bordô,
R$12.800,OO. Tratar: 376-1903.

ÓMEGA - vende-se, 3.0,. 94,' CD.
R$;L5.000,OO. Tratar: 9953-9966,

ÓMEGA - vende-se, CD, 3.0, 94, GNV.
R$17.300,OO. Tratar: 370-8043 ou

9975-3056 c/ Odinei.

ÓMEGA - vende-se, CD; 95/96, cinza,
de particular. Aceita-sfl" troca. Tratar:
9979-1437.

VECTRA - vende-se, GLS, 94.
R$12.800;00. Iratar: 9962-3664.'

VECTRA - vende-se, '94/94, GLS, 2.0.
R$12.800,OO. Tratar: 9962-3664.

FIORINO - vende-se, pick-up, warking,
97, c/ capota marítima, + rodas.

R$8.900,00. Tratar: 370-3574.ou 9123-
7355.

PALIO - vende-se, EX, 99, a.c., tr.
.
elétr. e alarme, 2" dono. R$12.700,OO
ou R$6.700,OO entro + parco de

R$267,OO. Aceite-se carro de menor

valor. Tratar: 9957-0278 ou 370-2706

apôs 14:30 c/ Talita.

PALIO - vende-se, DEX, 97, c/ trio
elétr., prata. Aceita-se troca por carro

02/03, semi-novo, compl. Tratar: 370-
4230 ou 371-1922.

SÁBADO, 8 de novembro de 2003

Você ain,d:a vai ler esta marca no seu' carro!!!

Mudamos: R. Barôo do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1 777
Site: www ...usagos ..com ..br

Homoilogodo- pelo

�I ErRO

• :Kit"s italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especlullzodos
• Especlallzode em inieçõo eletrônlca, mecânica geral
multi marca:s ..

•. Ternos ftnanclomento,

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS-E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E·MOTOS ACIMA DE 20
PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (41) 334-5729

TIPO - vende-se, 95, SLX, 2.Q, c/
rodas esp. R$8.500,OO. Tratar: 9973-
8730.

TIPO -troca-se, I,E.,l.6., 95, 4p, ôtimo
estado + DT 200, 92, original, por
õrnega Tratar: 273-6242 ou 9133-9510.

UNO =vende-se, 4p, 01, preto, compl.
Tratar:·9962-9363.

UNO - vende-se, 4p, fire, azul, 02.

rT.J.;1
�

Fone: (47)
370-8622

Corsa Sedan
Gol MI2p
Uno Mille
Escort 1.6
Kadett 1.8
Monza4p
Versailles 2p
EscortXR3
GolfGTI
Uno Mille4p
Gol.CL 1.6
Gol CL 1.6
Monza Zp
Kombi Furgão
Jeep JPX diesel

Monza4p
Parati 1.6
Escort 1.6
Escort 1.6
Corsa 2p

fi Corsa 2p .'3l
93 Corsa 2p !B
91 Vectra CD '3l
fi Vectra GLS 9S
� Ford Ka 93
9S Ford Ka fi
92 5-10 cabo 'Dupla 93
ffi Godge Dakota !B
� CG125 92
93'

CG125 li
gr

Kawasaki ZX-9 93
ss

Blazer DU( 93
ffi

Palio zlp '3l
ss
9S Cliol.04p li

92 Besta GS li

gr Santana 4p 93

gr Vectra CD �

9S Courier 1.3 93

9S Escort 1.8 st

R$13.000,OO. Tratar:. 9101-1310.

UNO - vende-se, turbo, 95, c/ fncto,
compl. Tratar: 9133-3476.

UNO - vende-se, ELX, 95, bordô, 4J!).
Tratar: 9133-3476.

UNO - vende-se, 01, compl. Tratar:
9962-9363.

COURIER - vende-se, i.6, L, branca,
01. R$15.500,OO. Tratar: 9101-1310.

COURIER - vende-se, pick-up, 01, 1.6.
R$14.700,OO. Tratar: 371-7910.

ESCORT - vende-se, hobby, 95.

R$5.200,OO + 34x R$90,OO. Tratar:
370-8043 ou 9975-3056.

ESCORT - vende-se, GLI, 1.8, gas.,
96. R$9.300,OO. Tratar: 370-8043 ou

9975-3056 c/ Odinei.

ESCORT - vende-se, 'GL, 84. Valor à
combinar. Tratar: 273-0074.

ESCORT - vende-se, 1.6, 86. H$
2:800,00. Tratar: 9953-9966

ESCORT - vende-se, 90, 1.6, L.

R$6.000,00. Aceita-se troca por maior
ou menor valor. Tratar: 376-1772.

ESCORT - vende-se, europeu, 93,
cinza, gas., 1.6. R$8.500,OO. Aceita:
se troca. Tratar: 273-1001.

F-:l.OOO - vende-se, 92, turbinada.
R$22.000,OO. Tratar: 370-8047 ou

9975-3055 c/ Odinei.

F-:l.OOO - vende-se, 95, bordô,
impecável, c/ alerme e trava elétr.

R$28.500,OO. Tratar: 376-2154 apôs
18:00.

F-:l.OOO - vende-se, modelo Souza

Ramos, 86, prata, compl. Tratar: 376-
0168.

COMPROCONSÓROO
contemplado ou não,
mesmo em atraso,
pago à vista, em

dinheiro.
Fone OXX 47 522 256

ou 9968 0588,
cf José Carlos.

F-:l.POO - vende-se, 90, impecável,
prata. R$21.000,OO. Tratar: 27.3-1091
ç/Odir.

KA - vende-se, 98. R$10.900,OO.
Tratar: 9962-3664.

KA - vende-se, 98. R$10.900,OO.
Tratar: 9962-3664.

VERONA - vende-se, GLX, 1.8, 90, 5
peneus novos, aro liga leve, insufilme,
placa final 9, doto em dia. R$6.800,OO.
Aceita-se troca por carro de menor

valor. Tratar: 374-5133 apôs 18:00.

BRASíLIA - vende-se, em perfeito
.

estado, 80, c/ rodas esportivas.
R$2.800,OO.273-1001 .

FUSCA':' vende-se, 85. R$3:500,OO.
Tratar: 370-4508.VERONA - vende-se ou troca-se, 92,

1.6, gas., em ôtimo estado, cl rodas
esp. R$6.200;00. Tratar: 276-0397. FUSCA - vende-se, em perfeito

estado. Tratar: 9145-6570 cf
Charles.VERONA-vende-se, 92, LX,l.6, prata.

R$6.800,00. Aceita-se troca por menor

ou maior valor. Tratar: 273-1001. FUSCA - vende-se, 88. R$1.800,OO.
Tratar: 372-1274.

FUSCA - vende-se, 76, verm., ótimO

estado. R$2.500,OO. Tratar: 273-5242
ou 9133-9510.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 ÁBADO, 8 de novembro de 2003

sâ�t�"a,CLlconíP ....
. san,:aOa'QuantLJ..pCi..

.'.' ',:, ;:::,' " ;:"'", ,�::"'� ,}

Tek 371, ..72112

'1191'99
9,1J'9S
96/91.
20I.l1l�2:
:200'lm2
:98198

C100 i8,'iz
C1000lr�ªm

.. elG 125 ilfttafl,
OG 125 lt1!l;I(I MS
()S 125 nblfl KS

.

CfiJptõn l' 1 �5 ·E

ísféli"lííle Ilha
V�!ff'V!�r,hª
c;inzaJ
verrmel[nlS
'V'�Fm�lhl]
azul

GOL - vende-se, 94, gas, 1000.

R$7.500,00. Aceita-se carro até

R$5.000,00. Tratar: 273D687.

GOL - vende-se, 81, motor novo, dcto
em dia, cor chumbo. R$2.000,.oO,
Tratar: 370-2217.

GOL - vende-se, 9'5, 1.0. R$4.500,00
+ 32x R$185,00. Tratar: 274-8364.

GOL - vende-se, 89, star, gas., ar

quente, limp. e des. traseiro, película,
2º dono. Valor à combinar. Tratar: 376-

1702 cf Jean ou Salete.

GOL - vende-se, 1.0, 16v, turbo de

fábrica, d.h., 4p, prata, única dona.

R$21.800,00. Aceita-se troca. Tratar:
9961-3590 ou 275-3271.

GOL - vende-se ou troca-se, 1.6, CU,
96, todo revisado, cf manual, 2º dono.
Tratar: 276-0397.

GOL - vende-se, 81, todo reformado,
motor novo, dcto em dia. R$2.000,00.
Tratar: 370-2217.

GOL - vende-se, 92, 1.8, CHTL. R$
6.000,00. Tratar: 9953-9966

KOMBI - vende-se, standart, 98.

R$6.000,00 + 17x R$439,00. Tratar:
370-8043 ou 9975-3056.

QUANTUM - vende-se, compl., verde,
97. R$14.000,00. Tratar: 9101-1310.

SANTANA - vende-se, quantum, 96,
ar, direção, GNV. R$13.500,ÓO. Tratar:
370-8043 ou �975-3056 cf Odinei.

VOYAGE - vende-se, CL, 1.6, 90,
bom estado. R$5.800,00. Tratar:

376-0625.

CryiPtOIrn·r toS IE
NX 300, ,5ii1iFlllilrl;l'
NX '" Fi'4ICJQ;l1
P,riIlííQi :5LiCC
P,âlilo Stjndo\!'.IIrl:
Vlt�g'Ói 'IJ :2008,
"(SR 125 [E,

.
81lllZUiki

.

GSXR,
CG 125
CGU;$

CORREIO DO POVO 23

fIUl·
....

Ut·.', .'.,
I�'

.

'

..
'. "

• ,e ',.' .".t' .

.�.: 't ;.
"

. ,

..

OT...,5····'i� � ...".", ,"', "

Compra - Vende
Troca --- !F i nancía

nJ:m,p:$ tÇidõs ,1fj;o-dt2!lo\S (j:e
.

carrennnas p;ara moti()� .11! J��: sk!

Rua. Frutz Bartt1!lti, ," � Bail9P@nd!i:
.

Jlaraguá do :Slul· se

vermellha
ª.i:t»I!
ptálta
'lfeiJ'ffiethª,
V,tIlfnl.Ij)�1!t 3i
iP,:re�a
rexa

rnxiílpífà !ta
CiínzÇl;
AzUil

2011'-1,i01i
98,1'98
.:,U}o'1tOl
99100
'OKm
91.1'96
.2002102
'96l!96
'9'11\91
.2.0lYlf03

LU.IJl S:.#N, 'iIi'i!J;.[OOlll:MI tlRUilIJi.:f.I4j1'f1I':ibll Ji'I,l&!S$
lt>llJ� .2; !'lU••; Jo:W:l. ,JNl.JJ.ilimo A"l'F.>iI!D l!?lirIlK-t ::t�5

. CileHo $!I;ll1lmt:JôlI :iro Ui;

H·3;d(\í
�

35,·

FDao.sos
MO":floS
Olem

SNJ1Milown lUIild'E!F
ifllfQ 2�

Cicio rl"�e &ty19
�JQ �o

H.:3,de

R!l;I.·.... '3..•.: ""so.....•,
;\ "''''... ,.Ei""ií'M

. (',. ;..'rQ,�

1+3 dKli
it.f .� ..., 75
, v.ilI,

Clcl!<)
M�lI'oto ª.II'O 1e

H':3·de

�·36,tHJ
toJ1I. I, NI.W#J.JllC!U.R r..'II1JIlI. ,!;(� rott!;. Jl'C�

aOlll.1: WiA '"� lW'lUoitl':f::lJrtmSll·IS Ir.z+ll ]W;iS\'i'S

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



24 CORREIO DO POVO eLAS'"';'5'�I .....
"

.. i;
'. ,.;." .::' ..':� "

I'
I

CLlO - vende-se, Hateh, 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.

DAKOTA - vende-se, automática,
verm., eab. estendida, 5.2V8, 4

pneus Toyo novos, eompl., el GNV
el 2 eil. (40m3), couro, air bag duplo,
CD, lona, prot. caçamba, impecável.
R437.000,000. Aceita-se troca PI.
menor valor. Tratar: 9973-9433 el
Giovano.

JEEP - vende-se, Cherokee, Laredo,
97/97, 6ee, único dono.

R$35.000,00. Tratar: 374-1117 ou

9975D117.

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 el Santiago.

PEGEOT - vende-se, 96, eompl.
R$4.500,00 + 27 pare. R$227,00.
Aceita-se carro de menor valor.
Tratar: 370-5722 após 18:30 ..

SPORTAGE - vende-se, DLX, vinho,
95, eompl., excelente estado. Tratar:
376-0251 el Osvaldir=. comI.

SPRINTER - vende-se, 98, excelente
estado. Tratar: 371-9464 ou 371-
6916.

TOPIC - vende-se, 98, excelente
estado. Tratar: 371-9464 ou 371-
6916.

VAN - vende-se, 02, el serviço. Aceita
se carro ou casa. Tratar: 9133-5019.

AGRALE - vende-se, baú, 87. Valor à
combinar. Tratar: 9963-5665.

.

CHEVROLET'- vende-se, ano 1954,
relíquia, furgão. Valor à combinar.
Tratar: 9979-1437.

GM 12_000 - vende-se, Custon, baú,
lºdono, ótima. Tratar: 9979-1437.

VOLKSWAGEN - vende-se, modelo
6.90,85, branca, carroceria de mad.,
ótimo estado. Tratar: 9973-8783 ou

9118-8304 el Mareio.

VW 13_130 - vende-se, 85, truque,
boiadero, ótimo. Tratar: 9979-1437.

1113 - compra-sé, de preferéneia
financiado. Tratar: 372-0108.

BIZ - vende-se, 00, el part., preta.
Tratar: 9962-9363.

BIZ - eompra-se, acima do ano 2001.
Paga-se à vista. Tratar: 376-0114 até
às 17:00.

BIZ -vende-se, 02, el partida elétrica,
7.000km. R$3.600,00. Tratar: 9979-
0605.

BIZ - vende-se, 00, el partida, preta.
Tratar: 9962-9363.

CB - vende-se, 500, 98. R$6.500,00 +

consórcio. Aeeita-se troca. Tratar: 376-
.

1772.

CG - vende-se, Titan, 03, 1.100km, el
part., deto até 04 pago. R$1.200,00 +

35x R$219,00. Tratar: 371-5484 pela
manhã el Valdelir.

.

COMPRA-SE - moto XR-200, ano 94
até 97. Paga-se à vista. Tratar: 9975-
4623.

COMPRA-SE - moto modelo, honda

Biz I Sundown I Seooter em bom
estado. Tratar: 370-1801 el Sandro
após 18hs.

FALCON - vende-se, 02, preta.
R$8.000,00 + 27x R$118,00. Tratar:
9993-1522.:

SCOOTER - vende-se, preta, 97,
ótimo estado. R$500,00 + multa de
eart. de habilitação. Tratar: 9903-
3691.

SUNDOWN - vende-se, Palio, 50ee,
preta, 97, el capacete e pneus novos.

R$1.600,00. Tratar: 372-1274.

YAMAHA - vende-se, TOM 225, 01,
prata. Tratar: 9133-3476.

TITAN - vende-se, 01, prata, 01,-
18km. R$3.650,00. Tratar: 370.3574
ou 9123-7355.

CADEIRINHA - vende-se, de bebê,
pI carro. R$50,00_ Tratar: 376-3212_

JOGO DE RODAS - vende-se, da Audl
S3, 17 polegadas, cl pneu.
R$2.800,00_ Tratar: 372-1274 ou

9997-0048 cl Roberto.

JOGA DE RODAS - vende-se, aro 15
el pneus 195/60/15, roda multi furo.
R$ 600,00. Tratar: 370-9489.

MÓDULO - vende-se, pI carro,
900w. Valor à combinar. Tratar: 376-
3212.

RÁDIO - vende-se, el cd, Aiwa,
novo, na caixa, el garantia. Valor à
combinar. Tratar: 276-2073.

SOM - vende-se, pI carro, cd, Aiwa,
el 6 meses de uso. R$280,00. '

Tratar: 275-1208.

SÁBADO, 8 de novembro de 20

0779.

CACHORRO - vende-se, filhote
pastor alemão, capa preta. Tra
372-3569 ou 27�291 hor. comI.

CACHORRO - vende-se, pinte
filhote. R$70,00. Tratar: 273--0779

diversos CARRETINHA - procura-se, de mo

pI alugar na temporada. Tratar: 3]
7274 à noite el Luis ou 9104-661'
noite el Luis ou 9104-6677_

CELULAR - vende-se, Nokia 82
R$300,00. Tratar: 9962-9260
Rosângela.ACORDEOM - vende-se, todesehini,

80 baixos, excelente estado. Tratar:
376-0251 el Osvaldir hor. cornl.

CACHORRO,. vende-se, filhote de
rotweiller. Tratar: 275-2949 após 19:00.

CELULAR - vende-se, pron
Gradiente, semi-novo. R$100,
Tratar: 9128-6602.

.

CACHORRO - vende-se, lindos filhotes
de Boxer, York Shire, Poodle Toy,
Golden, Labrador, Pit Buli e outros, el
pedigree e ou contrato de garantia. 370-
8563.

CERCADINHO - vende-se. R$100,
Tratar: 372-3164.

BICICLETA - vende-se, sundown, el
amortecedor, semi-nova. R$230,00.
Tratar: 9128-6602.

BOTE - vende-se, inflável, 4m, el
fundo de fibra + carreta. R$3.000,00.
Tratar: 9902-0348.

CACHORRO - vende-se, dois poodle,
filhote, puro. R$50,00. Tratar: 273-

COMPUTADOR - vende-se, Tor
1.3whz,.192 memória Ram, mon

Serviços de Terraplanagem em geral

Fon:e: 37�6184
99:73-8386

Rua: :Professor Irmão· Qe.r-aldlno
169 .. Vim Lalau ...ã do Sutenalorenzíi@'zipmail.com:..br
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Vellldas._
Materiais
Elétrico&
€Im Geral

INSTALADOIRA
.

.. aterelli
A CalJJ:s do rn« talador

I Portias Eletrônicos,

'·Clrqalto Fecha.do de IV
1IIiIlterfones
". Vídeo Porteiro

Rita Marecbal Deodoro da Fonseca, Fo:ne: 47 370 9933
1438 � Sala G2� Jsragllá do Sul 9103-3838 I 9967-0383I
G, el 3 anos 'de garantia.
$1.400,00. Tratar: 275-1438 el

ONSÓRCIO - vende-se, carta de
rédito no valor de R$11.800,00 cl 15
are, de R$239,00 pagas. R$2.200,00.
ratar: 9992-6531.

•1 ONSÓRCIO - vende-se, carta de.
rédito imobiliário (Cons. Battistella),
u troco por moto (consorciada) ou

omputador. Tratar: 372-4275 com. ou
70-5419 res. cl Luiz

ISCMAN·- vende-se, Lenox Sound, pI
cd, el fone de ouvido digital, em bom
stado. R$70,OO. Tratar: 371-9992.

VD - vende-se, LG, super slim, novo,
�a caixa, el garantia, lê tudo. Valor na
aja R$540,OO. R$450,00. Tratar: 9102-
701.
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GOlA DE SERVI
I

G
Tele Entrega

Hcrãrio Atendimento: Seb. das 9h� 11:-> 13h:t

Sego ii Sexo das âhs às l Zhs é das I,�h.!>'àl' l8hs.

Rua Jorge Czerniewicz, 400

Hospedagem, cm canis ecológicos, área de lazer
.

para tomar sol, cavar buracos, fazer ilmigos c se

ererciur com penonal dcg, ao final do dia um.

merecida noite de bom sono.

R"",,.. já parao seu animalúnho pacotes de

hospedagem para final de ano, natal e rcveillon.

Dispomos de: taxi dog, daycare/wash
Vendo lindo. filhotes de di..rsas raç.' e

tamanhos com pedigree e/ou contrato de

garanti a, Compre agora ou faça encomenda de
seu animalzinho .. Faça-nos uma visira,

.

atendemos de "gund. a domingo com hora

marcada.
.

(47) 370-8563 ! 9957-2527 ! 9973·0064
e-maíh barulhodagua@ibc�t.com.br

& Arquitetura
Topografia

Rafaela Hass
Arquiteta e Urbanista
creo-sc 63,864-5

' .... ,<>1 ,'''''q",'''''.74O 9. fi 3 70-7611
:�a;b'::..��,;��� 9113-1663

* Saneas
* Meia Cana
*.Rebaixo
* Forro
* Acabamentos de gesso I
* Consertos .

.

I* Orçamento sem compromisso
.

371-1063

IlCONIli\.JilIAACon�
Comércio e Assistência Técnica

Hidrolavadoras
Compressores

Róçadeiras
Máquinas em G.eral

Motoserras
lava-Jato

INVESTIGACÕES
.

CRIMINAL E
PARTICULAR

(47). 276�3429
9975-5659

R: Exp, Gumercindo dá Silva, 616
- Centro - Jaraguá do Sul - se

j·ART-·&··REQUiNTE-j
i Convites e Cartões

I! Casamento � Batizado � ,15 anos

1 1'" COInUJlhão ··Nasclmento de bebês

1 Aniversário e todas as ocasiões

: ....q!7:7'f!?7.� .. �I!.ª:º7º!? ..... 1

'e••éJlebl»
I'RS_.\ladoE8
L.ª'ng. L,t.._

(47)\3
999'-8567

:tua Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schroeder - se

Tel.: 371-00
Fax: 273-644'3'".
CeL: 9902-5979

Rua José Narloch, -2647 - São Luiz
e-mail: jp@brwnet.com.br

-"-��j-�---

Julinho IH-
--

---CIJ\'I)O-
I TONIR
II FOTOCOPlAlJORAS - IMPRESSORAS

'

DISK CONSERTO - MATERIAIS DE CONSUMO

I "ASSISTÊNCIA TÉCNICA
.

11276-3417,.�II!'.�..
�JU.I�.,.�5.:.�.�I.:Ja.rl.�.�.�.Sut:sc.1

Asslstêncra Técnica: TV, 50111, Vídeo. '

Venda de Som Autornouvo. Cabos,
Acessõnos e Som Profisalonat.

;
_._ _ ....•..•..... _ _ _ _ __ _._ _ .. _ _. __ .. _ .. _ _ ..

,

i Anuncie aquil!!'
371·1919

L. : J

Anuncie aqui!!!
371-1919

i Anuncie aqui!!!
I _

�71-1�1� I

Anuncie, aqui!!!
371·1919

! Dellel�çãorCUplD$1I
! Lavação ePlnflJra lIe Te

.

.

Uml1018 lIe cailall'á!l1I
ImuetmllaIJlIlzaçio lIeJ'B.

! Trabalhamos onde você precf
.

.

(cidade, praia, slUo, eteJ >

I [4D310·1488/310-8810 /9602-3735 i
1 .. Rua:.J?sê.Kra��,.2�2.·vil.� ..Nova.:.JaI�uá.iloStJlr,Sº,1

A
• nununcle aquI •••

371-1919

.veuila G�túno Vargas, 594
.'.',

Centro - Jaraguá lo Su(
Ter.: 370-3612

Venha Conhecer a .

Moda que é um Doce]
I

.

!

II' Preç.os especi�is,
.
de mauguraçaol'

I .' !

I Modinha Moda AdUlto;"
.

I
tarn. 01 a 16 !

I . !

I Fone: 371-5810 I·
l Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 I
""�".,���"""•.• "",,.�,,,.�,_ .•. '''"m'''"�'''''""",",�"''�.... � .......�, . ..J,

•••�"'_._ _." _ .. - ·······_· .. ····, .. ·•· .. • ..

1
c i

Anuncie aqui!!�

!����C;�qui!!!l· l
.'

371-191� J
371·1919 1

Anuncie aqui!!! \

371·1919

Mudanças,
fretes e

viagens com'
F-liaaO Baú.

Tratar: 274-8456

9902-7575

OS

i Anuncie aqui!!!
371·1919

i
�,_._._-.�� .. -_ ... '.� .. "-'_.

Anuncie aqui!!!
371·1919

�VIDRAÇARIA
[_1d Arte VidroS
Vidros, Espelhos, aisotê. Lapidação e polimenl•

jatearnento, Plotter de Recorte, AcessóriOS
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Econ'omlze com 'Q'ualld,ade
Especializada Im Cartuchos pair,allmpr,essoraJ

A cada 15

redclagtm$ ganhe
1 GRÁTIS

G'urantiul, qlualidade., economia.
La,boralÓlrio próp,rio ..

'U!m, novo conceito em reciclagem,
Fone/Fax: 376·3869/370 ..0417

R:u:a�, ('el .• Proê6pio Gomes de'OUvsfta, 83 - Seda 1 ._ 'Centro, �

JQrQgviCÍ ·do $ul � se (:Pró;�. 8<:111(0 ItQg�
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telefonia e segurança

'hlJEnflllA
ti(19�;gf�.I'í[Íl '.!! "!'\S8isa:�1c:í8 rilt;Y1� .

Cttrtljrais,�r,urb$ �PA�1
.
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S.GUU"",., ILIft�A
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.
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CRITÓRIO CONTÁBIL LTDA.

E conferi
� .

remso
, '1ssionãl2003

Mais uma conquista
da Equipe CS

"'" Escritôrio.Contáhíl

ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
Para obter sucesso no presente

e tranquilidade no futuro!

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
A SUA EMPRESA MERECE!
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MÊS DO ALARME
Vigilância eletrônica
Instalação de Alarme

comerciais e residenciais

A
SUPER PROMOÇAO
,Portão eletrônico
+ interfone

L
E
N

PrazeremH
atender bem.A

Como alcançar
uma graça

SIMPATiA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque '12 copo de água e dentro dele o número de

grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja perder. Não coloque
grãos a mais, pois os quilos perdidos não serãorecuperados, À noite beba a

,

água deixando os grãos de arroz, completando novamente com lh copo de

água.
Quinte-feirapela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz,

completando novamente com 1/2 copo de água. Sexta-feira pela manhã em
jejum beba a água desta vez com os grãos de arroz junto. É importante
conservar o mesmo capô. Não faça regime, pois a simpatia é infalível.

Publique na mesma semana.

371-1655 275-0452 Num lugar mais alto de sua

i cabeça, acender 3 velas

brancasnum prato com água e

açúcar para 3 anjos protetores:
Gabriel, Rafael e Miguel. Fazer

o pedido, em 3 dias você

alcançará a graça. Mande

pubücar no 32 dia e veja o que
acontece no 42 dia. Agradeço.

A.e.M.

BOA NOTíCIA
Empréstimos para furcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta spe ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293, s/e.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

CG 99, vermelha.
R$ 900,00 +

22 x R$ 150,00

Tratar: 9134-0904

c/ Bianca ou Eliane

Preto Waldemar Grubba, 2176 Vila lalau - Jaraguá do Sul Quartas-feiras - Peixe Frito
Sextas-feiras - costela assada,

feijoada e dobradinha

IIIIIjlll!l,"II,,1II'M!II!I!MI""I!II' 3 71- 2 6 4 6J)tJ'6UHlU
.f)H1pt)�La"Jt)S

GATO - doa-se gatinho, macho, cl 50
dias. Tratar: 9137-2::i07 ou 371-1919

cl Sandra.

R$170,00: Tratar: 9902-D348.branco.Tratar: 372-D162 ou 275-ü641 .

MÁQUINA - vende-se, reta, overloque
e pI jeans. Tratar: 370-3561.

GAIOLA - vende-se, pI canário belga,
cl 1 mês de uso. R$25,00. Tratar:
371-1668 ou 275-3397 cl Ivone. GELADEIRA-vende-se, Prosdóscimo,

usada. R$200,00 .. Tratar: 275-2949

após 19:00.
MÁQUINA - compra-se, de costura,
catraca, base cilindrica ou plana, 4
agulhas ou mais. Paga-se à vista.
Tratar: 3'71-3830.

GALPÃO· vende-se, pI retirar do local

cl estrutura metálica, cobertura' em
alumínio 'cl tamanho de 11x 08m' e
altura de 3,5m. Acompanha calha de
11m de comp.to, 2 portas de ferro, 1
porta de madeira, um jogo de banheiro
novo, 5 fluorescentes duplas.grande,
uma janela basculante grande e toda'

fiação e tomadas, todas novas.

R$4.800,000, Tratar: 429-7591 após
19:00hs

'

Tratar: 370-2059
com Vancle HP-12C - vende-se, excelente estado,

cl capa em couro. R$200,00. Tratar
pelo e-mail

calculadorahp12c@yahoo.com.br.
MÁQUINA - vende-se por motivo de

mudança, de lavar louça, Brastemp,
pI 12 pessoas, Tratar: 372-0162 ou

275-ü641.

ÉGUA - vende-se, crioula chilena, 6
anos, sem cela. R$700,OO. Tratar: 372-
1354.

FILMADORA - vende-se, Panasonic,
pequena, cl bateria, semi-nova. Ótimo
preço. Tratar: 376-0168.

,372-D162 ou 275-ü641.:

ENGATE CARRETlNHA - vende-se,
jogo completo, cromado, pI Escort,
Verona, Apolo, Logus, em bom estado ..

R$70,00. Tratar: 371-9992 cl Davi.

IMPRESSORA - vende-se, de cupom
fiscal, Urano, Tratar: 275-1540.

MÁQUINA - veride-se por motivo de

mudança, de lavar roupas, Müller, em
ENCICLOPÉDIA - vende-se, Barsa,
cornpí., cl dicionário e bíblia. Tratar:'

FREEZER - vende-se por motivo de'

mudança, Consul, 410L, horizontal, LUMINOSO - vende-se, 4mx1m.

íltlitõ---ao--Prazer--l
I Jaraguá do Sul I
;

J1Jcê queprocura prá;,er e senslItllidatle 1

i l'mha conhecer asBela: Garotlls, qlle irão
j satisfazer .veus dmjo.1 e .II/asfantasias mais íntimas.

BELAS E
SAPECAS

Atendimento 24 horas.
(Após os 22:00hs com hora marcado)

Precisa-se
PREVINA·SE
Use Camisin.ha

1 de moças '

I maiores de 18 anos.
!ILUi::; só pi mulh"es'

. de 48 a 68 anos. ;

I.�L�I...�S�� I
iARTHuii! r Anuncie aqui! I (ináasMenina,

�. [' 371-1919 I

[2�..,J<I!.lJ L���__ _ __� __ _j ��Lªº15j

A��
t�e-C�

.

.Mfp�cIe
�&e
��

Tratar:

I
>'

i ' .��,/com vldeo erôtico e �cessó,;os.

lf.:1j j",;;-i1lóteis,
resillê1lc;as e temos [lIm/.

Á {

7l1do O que l'Oei

procura ell1prazer.

Atendemos Motéis,
a domicílio e temos local

(47) 9991-8668
JCU'�do-S ri[;

(47) 9103-541'7 9137-3156
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SEJA UM PEQUENO FABRICANTE!

Trabalhe em seu próprio negócio na sua casa .. Seja um mini
fabricante de um produto de alta rotação no mercado atual.
Você pode produzir brindes, chinelos de pano, fraldas e mais 250

produtos; dependendo da quantia que você pode investir, variando
.de R$60,00 a R$3.000,00 de investimento.

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 do Sul/SC,
ue lhe enviaremos todas as instru ões ratuitamente.

fibra. Tratar: 372-0162 ou 275-0641. SAUNA· - vende-se, vaporizada,
residencial. R$400,00 em loja. Vende
se por�$200,00. Tratar: 9131-5564.MÁQUINA - vende-se, de xerox, Mita

1255. R$1.800,00. Tratar: 376-0653.
SOFÁ - vende-se, cama, ótimo estado.
R$150,00. Tratar: 370-8592.MESA - vende-se, de tênis. de mesa,

el rede oficial, ótimo estado, semi

. nova. R$250,00. Tratar: 370-8Q69. SOM - vende-se, aparelho de cd,
Pioneer, el MP3, el controle, novo, na
caixa. R$505,00. Tratar: 376-2206 el
Alexsandro.

MESA - vende-se, de sinuca.

R$150,00. Tratar: 373-4581.

MICRO SYSTEM - vende-se, novo,

gar., na caixa. R$200,00. Tratar: 370-
9489.

SUB - vende-se, de 12 polegadas,
semi-novo. R$100,00. Tratar: 9128-
6602.

'

MICROCOMPUTADOR - vende-se,
AMD bURON 2000, memória DDR 128

Bytes PC 266, HD 20gb, placa
controladora de som, de vídeo
eeleradora 3D e de Fax-Moden 56

kbytes v-90, placa rede 10/100 Mbits,
drive CD-rom 52X, monitor 15" LG. ou

samsung. R$ 1.289,00 a vista, Tratar:
9132-4310 após as 18:00 ou e-mail:

diogenes@netuno.eom.br

VENDE-SE - lixadeira grande, circular,
el destopadeira e uma tupia cl fresas,
todos cl motor. R$3,500,00. Tratar:
273-5378 ou 371-4042.

VIDEOCASSETE - vende-se, 4 cabeças.
R$200,00. Tratar: 275-0345.

<'
VIDEOGAME - vende-se, Dreamcast,
cl 2 contr, e 3 jogos. R$350,00. Tratar:
376-2206.

MÓVErs - vende-se, pI loja, balcões,
araras, manequim. Tratar: 370-3561. VIDEOGAME - vende-se, Play Station

One, e/2 controles, memory card, 1
transformador, 2 jogos, cl 6 meses

de garantia. R$320,00. Tratar: 376-
2206.

OURO - compra-se, qualquer peça,
arrebentada. quebrada, Paga-se à
vista. Tratar: 9979-0605,'

ROUPEIRO - vende-se, de solteiro,
marfim, Henn, semi-novo. R$200,00.
Tratar: 370-811 el Jean.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
2; totalmente destravado, el 3 jogos',
R$750,00, Tratar: 376-2206.

PLANET' GAME:
.,mlOfiS "woCAçio * roliSERmS :EM�ll'JIt

,

vEJljll�S. E ÀL�ClIS
.

iOl!lÀ A UNHA�
ViOtO Ii1AME..S ,tJOOi

!.ACSSSÓAIOS iE.M Gêi:lAL
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ALUGUEL DE TRAJES

ii 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil
do 1º Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus
documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os

seguintes:

EDITAL N2 24.502 DE 30-10-2003
MAURO LÚCIO SOLlVAR SÃO CLEMENTE E MARLI DE SOUZA

Ele, brasileiro, solteiro, cirurgião dentista, natural de Belo Horizonte,
Minas Gerais, domiciliado e residente na Rua José Theodoro Ribeiro,
154, nesta cidade, filho de Geraldo Bruhns São Clemente e Maria

Regina Bolivar Moreira São Clemente.
Ela, brasileira, divorciada, auxiliar de enfermagem, natural de Joinville,

neste Estado, domiciliada e residente na Rua Rua José Theodoro Ribeiro,
154, nesta cidade, filha de Jacy Jacintho de Souza e Erna Wuerz de

Souza.

EDITAL N2 24.503 DE 30-10-2003
JAISON CASSIANO FRITZ E MORGANA FORMIGARI

Ele, brasileiro, solteiro, planejador de manutenção, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na Rua Luis Gonzaga Ayroso, 516, nesta
cidade, filho de Celso Fritz e Osnilda Minelli Fritz.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Luis Gonzaga Ayroso, 516, nesta cidade, filha de

Moacir Formigari e Elizabeth Formigari

EDITAL N2 24.504 DE 30-10-2003
LENO ALESSANDRO NAGEL E FASIANA MARLlSE GARCIA DA

SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua Cabo Harry Hadlich, 358, apto. 204,

nesta cidade, filho de Jorge Luiz Nagel e Carmem Nagel.
Ela, brasileira, divorciada, gerente, natural de São Luiz Gonzaga, Rio
Grande do Sul, domlcíliada e residente na Rua Fritz Bartel, 694,
Baependi, nesta cidade, filha de José Lauri Salgado da Silva e Ana

Beatriz Garcia da Silva.

EDITAL N2 24_517 DE 03-11-2003
ARNILDO KREUTZFELD E ELLEN MARA GUSE

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua Horacio Rubini, 911, nesta cidade, filho

de Aurelino Kreutzfeld e Amélia Kreutzfeld

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de expedição, natural de Indaial, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua Arduino Pradi, 741, nesta cidade,

filha de Nelson Guse e Maria Elisabeth Guse.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei
passar o presente Edital, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15

(quinze) dias.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabeliã
Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

AMARILDO MELO DA SILVA ME - AV GETULIO VARGAS SALA

215 - NESTA;
ANDERSON LUCIANO LOHR - R ERMINIO NICOLlNE S/NR SANTA
LUZIA - NESTA;
ANGELlTA APARECIDA.ALVARENGA MIOTTO - AV MARECHAL
DEODORO DA FO - NESTA;
CARLOS EDUARDO MENDO�SA DE VARGAS - HERMANN

PURNHAGEN, 77 - NESTA;
CONFECCOES DUGUAY LTDA - CAIXA POSTAL 1073 - NESTA;
EDUARDO ELIAS PEREIRA - RUA ARTUR ROPELATIO 1090 -

NESTA;
ELI IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - RUA DUQUE DE CAXIAS
- CORUPÁ;

.

FABIO DA SILVA - PEDRO FLORIANO S/N - NESTA;
.
FAUSTO ROBERTO KLUG - RUA ALWIN 0TIO S/NR LOTE -

NESTA;
GARDENS JARDINOCULTURA LTDA - R. LEOPOLDO JOAO

GRUBBA, 1621 - NESTA;
GRAZIELLE MADEIRA CANUTO - HEINI BEHLlNG 100 - NESTA;
IND E COM TECPAN LTDA - R ALMA VOGT BAGGENTOSS 170

BLOCO D - NESTA;
JAIR GIELOW - RUA BERTHA WEEGE SNR - NESTA;
JOAO AVELINO FAGUNDES - R EXPED FIDELlS STINGER -

NESTA;
JOAO LUIS CHIODINI - RUA JOSE KRAUSE S/N - NESTA;
JOSIANI PEREIRA - HERMAN PURNHAGEM 77 - NESTA;
KO FOMENTO MERCANTIL LTDA - RUA ALMA VOGGT

BAGGENSTOSS - NESTA;
KOALA ACABAMENTO TEXTIL LTDA - RUA WALTER MARQUARDT
2222 - NESTA;
KOALA ACABAMENTO TEXTIL LTDA - RUA WALTER MARQUARDT
2222 - NESTA;
KOALA ACABAMENTO TEXTIL LTDA - RUA WALTER MARQUARDT
2222 - NESTA; .•

KOHLBACH UTENSILlOS ELETRO ELETRONI - RUA BERNARDO

GRUBBA 180 - NESTA;
LlNDOMAR COSTA MARIANO - RUA JOSE NARLOCH 1960 -

NESTÁ;
LUANA SELHORST - CEL. PROC. G, DE OLIVEIRA, 1473 AP 401
- NESTA;
M.MADEIRAS RECANTO CACHOEIRA L - ESTR RIO DA LUZ SNR
- NESTA;
M.MADEIRAS RECANTO CACHOEIRA L - ESTR RIO DA LUZ SNR
- NESTA;
OLAVIO DE SOUZA - RUA AGUAS CLARAS 831 - NESTA;
PANIF E CONF CONSTANTINO LTDA ME - JOSE THEODORO
RIBEIRO 2931 - NESTA;
PANIF E CONF CONSTANTINO LTDA ME - JOSE THEODORO
RIBEIRO 2931 - NESTA;

,

RITA DE CASSIA PELLlS - CEL PROCOPIO GOMES 1149 APTO

148 - NESTA;
ROSANE FLADZINSKI - RUA VALMOR ZONTA 150 CENTENARIO
- NESTA;
ROSANE FLADZINSKI - RUA VALMOR ZONTA 150 CENTENARIO
- NESTA;
SANITEC SERVICOS E PRODS DE LIMPEZA LTDA - AV PROF

WALDEMAR GRUBBA 2249 - NESTA;
SIDNEI ADRIANO - WALDEMAR RAU, LOTE 85 - NESTA;
TSCHARLENE MICHELE DA SILVA - RUA JOAO MANOEL LOPES'
BRAGA 142 - NESTA;
VALDEIR JOSE DA COSTA - RUA MATHIAS SCHUL1Z - NESTA;
VANIA RIBEIRO DOS SANTOS LOHR - R GLlLHERME CRISTIANO
WACKERHAGEN 582 - NESTA;
WALMOR FLOHR - RIO CERRO I - NESTA;
WALMOR FLOHR - RIO CERRO I - NESTA;
WALMOR FLQHR - RIO CERRO I - 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,
nQ 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de
serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 30 de Outubro de 2003
IIton Hoffmann

TabeliãoSubstituto �\
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SAUDE Bc INFORMA AO
r-RÃeco c�;���;�:;1
IrClCLOS d'RACCO I
, DMAE, age nos librasmusrulores'

j

I (,ElASTASf ' alivo iinlese de eloslino e mlõgeno
I
PENTACARE ' eleito lensor sobre as mar

I
!

s fJolaslri
caM/se 1242, TEGO 030179
o·saBI\ACIL 1.079

r.'._-._-�_-_.....
.."._ _

:

I H

..
ALPHA

I . ,

""

I·
ALOB""

I
Saúde e Beleza

I Shampoos, cosméticos,
I sucos naturais de Babosa'
i'

.

(Aloe vera)
,

fone': 2'75-1450
Av. Mal: Deodoro da Fonseca, 4' 1
saJa til - Centro - JUr.lguá do .1

'�J
� [J-ace '(J()rp(J

Oi Dlstrlbuldóra de .Cosmétlcos:

"''/'flo.... dR, <):(,,«o.s, .�Sama';./V

Fone: 371-6110
9905-2653

RACCO INTIMUS

Rua Guilherme WeeQe 327

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Menos: Stress
Colesterol
Diabetes
Hipertensão
Hemorróidas

275-1496/9952-3578
Reinaido Rau, 340 - Si 03 - Centro
.'

Jara uá do Sui - se

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Oftalmologista
371-78011 370-0409

Manipu!aç,lo de fórniu!a$ médiCJS

Fisioterápicos e
Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

YrD .

I�H[�AlIF[�,
{ .

I! DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE
.

Nutrição celular - Bem-estar
! Energia - Controle de peso

Cuidados pessoais

�NEOVITA
Comércio de Produtos
I' :� .,;...
i {=:� /' ,.fo Hi;.
"

. ./ ./
.

n

Or'top éd ícos
e Hospitalares

FOne/Féix: (47) 372-0461
I: Barãoda8leln!ltt, 353 -SU . Celue • Jguid. SUl
Imall: mallchl@lerruem.br - Cei.: B9UI·ml

AR

..AQ.

387
,289 - SI. 01
.

do Sul- se

BELA VIDA
N;llur�J camo v(.)�·t�

Centro de apoio aos dlslrlbuidores

371-5176
Rua: Av. Getúlio Varg�s, n" 49 • Sala 105
Ed, Herter / defronte a Igreja Evangélica

(Em cima do Unibanco)
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PERIFÉRICOS E ACESSÓ.RIOS

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA
.' �." -

_-

., ASSISTÊNCIAJÉCNICA·ESPE�IAUUfJ.)A} ...>
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Divulgação

pera de Godot estréia na terça-feira no teatro da Scar

eioSéculoaEsperadeGodot
ARAGUÁDOSUL-Fogo e

Ymg e Yang, positivo e
.

Os opostos se atraem,
mpletun. Assim é "Espe
oGodot",apeça teatralque
is depercorreraBrasil, che
Santa Catarina através do

Cena Catarina - Circuito
.

ense de Teatro e Dança
ovido pelo SESC - Ser

SocialdoComércio.Apeça,
retadaemum lugardeser
to deuma árvore solitária,
resentadanaterça feira,dia
nJaraguá do Sul, no teatro
O espetáculo percorre

.

15 cidades catarinenses
dia 27 de novembro.
scrita em 1947, por

uel Beckett, "Esperando
ot" é uma peça de dois

bundas, Wladimir e

agon, que dialogam de

nonsense sobre ques
existenciais, enquanto es

alguém que não vem, a
chamam de Godot.

ado algum tempo, são
os que Goelotnão pôde
je,masviráamanhã.Dis
m sobre as suas várias
ibilidades: irem embora,

, mas não conseguem
lo; decidem ir, mas per
ecem no mesmo lugar.

Não são acontecimentos

com início e fim definidos,
mas situações que se repeti
rão eternamente.Num mun- ,

do sem objetivos, o diálogo,
como toda ação, é reduzido
a um simples jogo para pas
sar o tempo.

Com sua montagem de

''Esperando Goelot", além de
ser selecionado para o Projeto
EnCena Catarina promovido
pelo SESC-SC, participou tam
bémdaMostraInremacionalde

Teatro de Grupo de Itajai/SC,
do Festival Nacional de Teatro

Universitário deDoutados/MS
edo FestivalNacional deTeatro
dePresidentePrudente/SP.

Atualmente,alémdedesen

volver seus estudos prático-teó
ricos sobre atuação e realizar

apresentações em teatros, esco

las e festivais, aCia integra a c0-
missão organizadora da Mos
tra Internacional de Teatro de

GrupoeMosttaItajaiensedeTe
atro.

Em Jaraguá do Sul a peça
pode ser vista na terça feira a

partir das 20h30. O ingresso
pode ser adquirido no Sesc e

custa R$ 5,00 ou R$ 2,50 pata
sócios (com cafteira do Sesc),
estudantes (com carteitinha) e
pessoas com mais de 60 anos.

IROTARY: ALMOÇO DAS NAÇÕES ACONTECE NO SALÃO DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO NO CENTRO

Rotary Club realiza amanhã
o quinto Almoço das Nações

JARAGUÁ DO SUL - O

Rotary Club Jaraguá do

Sul realiza amanhã, a partir
das 12 horas, no Salão da

Paróquia São Sebastião, o
seu já tradicional Almoço
das Nações. Os pratos ser

vidos, conforme aconte

ceu nos anos anteriores,
são da Cozinha Espanho
la (paella), Árabe (Quibe
Cru e Tabule) e Chinesa

(Frango Xadrez), a R$
15,00 o primeiro e R$
10,00 os demais. Como nas

outras quatro edições o

prato árabe será confeçci
onado e_oferecido pelo
Supermercado Brithaupt.
A expectativa dos

organizadores é de vender

mais de 500 almoços.
Segundo Hélio Murara

Garcia, presidente do

Rotary Club Jaraguá do

Sul, o clube de serviços
está empenhado no levan

tamento de recursos finan

ceiros à Fundação Rotária,
para compra de vacinas

A proposta pedagógi
ca do curso é voltada para
o desenvolvimento de

competências através de:

projetos integradores; ati
vidades interdisciplinares e

con-textualizadas; aulas

práticas em modernos la

boratórios e desenvolvi
mento de habilidades e ati

tudes.
Mais informações

podem ser obtidas
no Senai pelo fone

372-9500, no site

www.sc.senai.br/
jaragua ou no e-mail:

jaragua@senai-sc.ind.br.

Divulgação
Com animação rotarianos participam de mais uma edição do Almoço das Nações

uma taxa de inscrição no

valor de R$ 50,00 na se

cretaria do Senai. O cri

tério de seleção utilizado

.será por ordem de inscri

tos. Serão abertas 80

vagas, no período matu

tino, sendo que os alunos

terão 2 dias na serriana

aula no período vesperti
no.

As aulas iniciarão no

dia 09 de fevereiro de

2004, de segunda à sex

ta. A carga horária do

curso é de 3240 horas.
O objetivo do curso

visa consolidar e

aprofundar os conheci-
\'

mentos adquiridos no-

ensino fundamental,
possibilitando o pros

seguimento de estudos.

Contribuir para a for

mação ética, possibili
tando ao educando o

desenvolvimento de
sua autonomia intelec

tual e de seu pensamen
to crítico. Propiciar a

compreensão dos fun

damentos científico

tecnológicos dos pro
cessos produtivos, re

lacionado a teoria com

a prática.

visando erradicação da erradicação da poliomelite recadou mais de mil dóla-

pólio no mundo, e evitan- até 2005. No Brasil, desde res, que foram suficientes
do também que a doença 1994, não houve mais ne- para compra de 12 mil

seja reintroduzida no país. , nhum caso, graças às duas doses da vacina. O plano é
O Rotary Internacional, campanhas anuais de vaci- conseguir mais de dois mil

através da Campanha nação nos meses de junho dólares até o final do ano.

Polia Plus, é o grande par- e agosto, que imunizam Maiores informações
ceiro, no mundo, no com- com vacina Sabin, milhões pelo fone 376 1783, com
bate à paralisia infantil. O de crianças com idade até Hélio Garcia, presidente
organismo internacional, cinco anos. A doença, con- do Rotary Club de Jaraguá
através da Organização tudo, ainda está presente do Sul ou 275 2376, com
Mundial de Saúde, iniciou em cerca de 10 países. Custódio da Costa, coar-
em 1985 a campanha para Em agosto, o clube ar- denador do evento.

Dia '5 de Novembro, vamos todos
pedalar por uma grande causal

Senai deJaragúá do Sul abre inscrições paraEnsinoMédio
JARAGUÁ DO SUL --'-- O

Senai de Jaraguá do
Sul está com as inscri

ções abertas para o En

sino Médio articulado
com Educação Profissio
nal. Para se inscrever, os
candidatos devem apre
sentar declaração de

frequência na 8a série ou

certificado de conclusão
do Ensino Fundamental;
xerox da certidão de nas

cimento, carteira de iden
tidade e CPF (uma có

pia); comprovante de re=

sidência; duas fotos 3x4.

IguaIS e recentes e pagar

Dia 15 de Novembro, Sábado a partir das�h, leve sua bicicleta e Participe, Traga toda famílial '

1 kg DE ALIMENTO NÃO PERECIVEl·até a Praça Ângelo Piazera.
Vai ter sorteio de duas Bicicletas, camisetas. bonés, brincadeiras, apoio

atividades física e muito malsl Chegada: Parque Malwee. CORREIO DO POVO

Realização

ROTARYCLUB
.JARAGuA DO SUL

PÉROLA INDUST�IA,L

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IENCERRAMENTO: PROJETO MUSICAL DA FUNDAÇÃO CULTURAL TERMINA NESTE FINAL DE SEMANA NOVO Ensino Médio:

MPB ao Pôr-do-Sol encerra
com apresentação na Scar

(

um desafio
sa a constituir-se um

privilegiado espaço
de formação, que per.
mite aos educandos,
refletir em bases sólí
das. acerca de seu fu·
turo posicionamento
na sociedade.

A excessiva valori

zação dos conteúdos
deverá ser substituíd

pela atenção ao cami

nho do aprendizado
pelo qual o aluno per·
corre, p01S o proces·
so é que deve ser assi

milado. Os dados t

informações outrora

p r i o r i z a d o s como

base para o desenvol

vimento do process

ensino-aprendizagem
podem ser armazene

.do s e acessados atra

vés dos fartos recur
I

sos tecnológicos dis

poníveis na escol!
Marista.

O currículo do

Novo Ensino Médi

propõe o desenvolvi
menta de cornpetênci
as fundamentais ao

exercício da cidadani
e enfatiza a formaçã
geràl para que o aluo

no, ao terminar eSSI

etapa, possa continuo

ar estudando e/ou
entrar para o rnercs

do de trabalho.

Esse é o projeto do

Colégio Marista São

Luís que visa desenvol
ver as competências!
habilidades com a

quais os alunos poso
sam assimilar infor

mações e saber utilizá
las em contextos per· (

tinentes.

A Educação agor'
é para a vida.

No dia 01 de no

vembro estiveram em

Curitiba no Centro

Marista Marcelino

Champagnat, os pro
fessores do Ensino

Médio d o Colégio
Marista São Luís: Jus
celino, Carmem e Ro

gério, juntamente com

a Coordenadora Vi

vian R. Schroeder

Lawin a fim de parti
cipar do segundo En

contro da Província

Marista do Brasil Cen

tro Sul destinado a Es

tudo s sobre o Novo

Ensino Médio Marista.

Entre os vários tó

picos de reflexão es

tão os objetivos gerais
do Ensino Médio,
suas finalidades e dire

trizes.

O objetivo maior

do encontro foi discu

tir a formação que ca

racteriza este nível de

ensino e suas singula
ridades enquanto ins

tituição Marista.

Há bem pouco
tempo, o Ensino Mé

dio, era considerado
um espaço de transi

ção onde os indivídu

os aguardavam seu in

gresso nas Universida
des para que então pu
dessem dar início a

sua formação profis
sional. O novo mode

lo rompe com o tra

dicional e faz com que
se planeje o desenvol
vimento das diseipli
nas, a partir de proje
tos. Sendo assim, o

antigo "rito de passa
gem", com era popu
larmente considerado
o Ensino Médio, pas-

]ARAGuA DO SUL -

Hoje, às 20h30min, no Cen

tro Cultural de Jaraguá do

Sul/Grande Teatro, o Co
ral Ciser apresenta o Espe
táculo Musical Fabricanto,
encerrando o Projeto MPB
ao Pôr-do-Sol, da Funda

ção Cultural de Jaraguá do
Sul .. O espetáculo começa
em um ambiente de fábri

ca, onde os operários estão

desempenhando 'suas fim

ções. Horas mais tarde, soa
o apito avi1sando que é

"Hora do Descanso", hora
de parar e cantar "Nas Ma
nhãs do Sul do Mundo". É
nesse clima romântico e

nostálgico, que mistura rea

lidade com poesia, ao som

do "Trenzinho Caipira" de
Vila-Lobos, 'que o novo'

espetáculo do Coral Ciser,
Fabricanto, ganha forma.

N a primeira parte do

programa os trabalhadores
cantores viajam através de

algum�s das mais belas can
ções da música brasileira
como: "Rancho Fundo",
de Lamartine Babo e Ary
Barroso, "Na Baixa do Sa

pateiro", "LataD'água", de
Luis Antônio e ].Junior e

assume sua formação e fi

gurino característicos para

apresentar um pot-pourri
commúsicas nordestinas; 6
Que É O Que É", de

Gonzaguinha, encerrando
com ''Aquarela do Brasil",
de Ary Barroso.

Este espetáculo Musical
encerra o Projeto MPB ao

Pôr-do Sol, de 2003, que
teve neste ano cinco apre
sentações de músicos locais,
e que teve na quarta, quinta
e sexta-feira desta semana,

sempre às 18h30min, em
frente ao Museu Histórico
Emílio da Silva, apresenta
ções dos músicos: Alex, Sér

gio Guimarães e Franciele.

Este Projeto é Promoção
da Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul e conta com

o apoio de Piazera Som e

Imagem.

Cesar Junkes

Músico Sérgio Guimarães apresentou-se na Quinta-feira

"Deixa a Vida Me Levar",
de Zeca Pagodinho. No
segundo momento, a via

gem musical do Coral Ciser

continua, tendo como ce

nário, um fim de semana.

Agora, os trabalhadores

cantam mornêntos de lazer

com a família e amigos e

nesta hora vale recordar

"Dia de Domingo", de

Sullivan e Massadas, "Ca
rinhoso", de Pixinguinha e

"Trem das Onze", do sau

doso Adoniram Barbosa.
. No ato final, o Coral Ciser

Já se apresentaram:
Março - Toninho Baia interpretando Gilberto Gil
Abril - Daniel Lucena interpretando Beto Guedes e Grupo Expresso
Maio - Paulista interpretando Chico Buarque
Junho - Daniel Fagundes interpretando Tom Jobim
Julho - Enéias Rasch interpretando Caetano Veloso.

Em agosto, setembro e outubro o evento não aconteceu devido as reformas da Praça, mas a

intenção, de acordo com o coordenador MiguelÂngelo dos Santos, da Fundação Cultural, é dar
prosseguimento ao projeto em 2004, com a participação de novos artistas.

,

Associação de Moradores reivindica Posto Policial
SCHROEDER -- AAsso

ciação de Moradores do

Bairro Schroeder 1 está rei

vindicando .a instalação de

um posto policial no Bair
ro. Ontem, os moradores

promoveram uma reunião

na Igreja Luterana Bom Pas

tor com a presençá de re

presentantes da Prefeitura,
da Polícia e do Legislativo
para formalizarem o pedi
do.

dente da Associação de

Moradores, Moacir Zam
boni, a instalação de um

posto da polícia se faz ne

cessária devido ao crescente

número de casos envolven

do roubos, furtos e drogas.
"Queremos atuar preventi
vamente e um posto da

polícia iria nos ajudar bas
tante", acredita Zamboni,
que representa a comunida

de Schroeder 1, estimada
em 3 mil habitantes. ''A re-

Zamboni, o terreno para a

sede própria já existe e foi

doação de um morador.

No que se refere aC? Centro

de' Educação Infantil,
Zamboni afirma que apro
ximadamente 80 crianças
com até quatro anos de ida

de estão sem atendimento,
dificultando a vida das mães

que precisam trabalhar fora.

Já a pavimentação da rua é

necessária devido a. poeira.
. (MARIA HELENA DE MORAES)

gião cresceumuito nos últi

mos anos e a infra-estrutu

ra não acompanhou esse

crescim,ento", argumenta o

líder comunitário.

Além do posto policial,
Zamboni cita outras neces

sidades, como verba para a

construção da sede própria,
construção de um Centro de

Educação Infantil e pavi
mentação da Rua Rio de

Janeiro, a principal do Bair
ro. De acordo comDe acordo com presi-

�------------------------------------�-------------------
Recorte, este anúncio. Ele é válido como Inqresso para 2 crianças até 12 anos acompanhados de um adulto pagant

.

""

eircc lturea
Estréia hoje 'às 21:00 hO'ras - ao Lado da Rodoviária
_:,-,--,-_.: .....�....- ......... ._ ....._' ..... _'-----_ ....'--,--------'------'-----------_....._------"
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Gerenciamento de pneus
em frotas de veículos

m Especializado em bor

o rachas e com 20 anos de

r. atuação, o. químico. Pércio
Guimarães Schneider faz

1. palestra em Jantguá do.

1. Sul no próximo. dia 29 de

:0 no.vembro., sobre "Ge-

renciamento. de Pneus em

Frotas".
A promoção é do. Nú- .

li,
cleo das Transportadoras
da Acijs e Apevi, realiza
ção. da Borrachas Vipallo
Ltda, de Curitiba, e apoio
da Petri Bo.go. Pneus. A fi

s nalidade é proporcionar
,1,

aos participantes conheci
(
mentos de corno econo

li mizar e aumentar o. de-
10 sempenho trabalhando. e

usando. corretamente os

pneus.
Schneider fal�rá sobre

a importância dos pneus,
legislação. pertinente, prin
cipais funções, estrutura, ti
po.s e construções, dese
nhos e marcações, rodas,
câmaras e protetores, ra
zões do. desgaste, corno
aumentar o desempenho,
armazenagem e utilização.
e reforma,

A palestra começa às

9 horas do. dia 29 de no

vembro. (s áb ado), no.

Centro Empresarial de
Jaraguá do. Sul, sem cus

to. para os participantes,
que porém devem de
vem fazer a inscrição pré
via pelo. telefone (47)
275-7005 ou pelo-ernail
osni@acijs.co.m.br. No
final será servido um co

queteL

S. I

SINDICATO DOS TRABALHADORES
RU RAIS DE CORU PÁ

EDITAL
Em cumprimento ao disposto no Art. 6°, § 10 e 2° do Regimentolo Eleitoral aprovado em Assembléia Geral Extraordinária do dia 22
de julho de 1989, comunica que foi registrada a chapa n° 01 com
os membros componentes relacionados abaixo, como concorrente à

n. eleição a que se refere o Edital Publicado no dia 30 de outubro de
2003.

I" Jaraguá do Sul, 07 de novembro de 20.03.

JUVENAL Mo.l<WA

GERAL CORREIODOPOVO 9
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I ANIVERSÁRIO:MASSARANDUBA REALIZA EVENTOS COMEMORATIVOS AOS 42 ANOS DE EMANCIPAÇÃO

Massaranduba comemora

seus 42 anos de emancipação
MASSARANDUBA - o

município de Massaran

duba completa dia 11, ter
ça-feira, 42 anos de eman

cipação. político-adrninis
trativa, mas desde o. início.

do. mês vem realizando'

evento.s para marcar o

mês de aniversário. Hoje e

amanhã acontece o. 60 Ro

deio. Crioulo Interestadu

al, na sede do. CTG Laço.
Massarandubense, com
torneio de laço, fandango.
e a nona etapa extra da 1 a

Copa Laço. Catarinense
Buenas Chê. No Domin

go. acontece o. Encontro.

Regional de Fuscas e Som

Autornotivo, no centro

Esportivo Municipal, a

partir das 9 horas da ma

nhã. Na Segunda-feira, dia
10, véspera do. aniversário.

da cidade, acontecerá a

inauguração. de obras mu- '.

nicipais. A noite acori
tece o. 10 baile de aniversá

rio. da Radio. Co.munitá�ia

Cesar Junkes

Massaranduba comemora este mês 42 anos de emancipação

de Massaranduba, a partir
das 22 horas. No. dia 11,
terça-feira, será feriado

municipaL Durante todo o.

dia acontece a feira muni

cipal de artesanato. e cultu

ra, com exposição e venda
de trabalhos confecciona
dos po.r artistas plásticos
do. município, no. Centro

Esportivo Erich Ro.de,
onde acontecerá uma So.

lenidade com a presença
do. prefeito. Dávio Leu e

do. vice Armindo. César .

Tassi.' Após a solenidade
haverá apresentação. da
banda Marcial M. Pedro.

Aleixo. Está previsto. na
programação, um relato.

do. historiador Luiz Saulo

Adame, sobre a história de

Massaranduba. Adani tem

estudado. e preparado. o. li

vro oficial do. município. A
partir das 14h30 acontece

a tarde dançante com a

dupla Eder e Jane.
Na Quarta, Quin ta e

Sexta-fei.ra acontecem

retretas na praç.a da pre
feitura, co.tl} músicas po.
lonesas, alemãs e italianas

respectivamente às 19 ho

ras, além do Festival de

Dança Brasil que �erá re
alizado no. Centro Es

portivo Municipal. No.

sábado. e domingo, 15

e16, acontece a I" Festa

Italiana de Massaranduba,
no. Centro. Esp o rtivo
Municipal, com danças
folclóricas, jantar típico,
baile com a banda

\Vecchio. Scarpone e no.

domingo o almoço fica

po.r conta da Turma da
Porchetta. (CG)

Bairro Estrada Nova terá Posto de Saúde

Justino afirma que a reivindicação é antiga

estamos muito. satisfeitos
com o resultado. do. trabalho.

desenvolvido pela comuni

dade emprol da construção

dessa unidade sanitária", as
sinala Pereira da Luz.1

Ainda de acordo com
,

Justino, a unidade sanitária vai

DIRETORIA:
Presidente: J UVENAL Mo.l<WA

II Secretário: DENILSo.N LUIS PEDRELLl
Tesoureiro: ALDO. GAEDI<E

Vice-Presidente: NILTo.N RICHTER
U· 10 Secretária: RENILDA REESE LANGE

l° Tesoureira: MARIO FISCHER
SI

u CONSELHO. FISCAL:
Efetivos

u OSMAR ALBERTO. MINATTI
ORCANDo. LEMI<E

a· EDITE Co.RDEIRo. Fo.SSILE

Suplentes
IVO S ELLO MAFALDA HUTTEL
JOANA WERNER

DFelegados Representantes no Conselho da
ederação:'

.

( JUYENAL Mo.l<WA
a.

JOAO CARLOS I<UHL

S· �uPlentes de Delegados Representantes no
onselho da Federação

I' LAUDEUNo. DARo.S

á. FLORENTINA Wo.LF

I',
. Nos termos do Art. 13° do mesmo Regimento Eleitoral

�Itado acim,:, o prazo para impugnação é de S(cinco) dias a contar
a publlcaçao do presente Edital.

]ARAGuA DO SUL - O

presidente da Associação de
Moradores do. Bairro Estra

da Nova, Justino. Pereira da

Luz, informa que em breve

terá início a obra de constru

ção do. posto de saúde, lo
calizado na Rua Ingo Blunk.
De acordo com o. presiden
te da Associação de Mora

dores, a construção. da uni- ,

dade sanitária é uma antiga
reivindicação da comunida
de. "Hámuitos anos estamos

pleiteando. a instalação. deum
po.sto. de saúde para atender
nossa comunidade, Finar-

mente conseguimos a con-

firmação. da Prefeitura e

atender a comunidade dos

BairrosÁguaVerde,Vila Rati
e Três Rios do Sul. "Somen

te no. Bairro Estrada Nova

existem aproximadamente
950 famílias, sem contar os

moradores dos outros bair

ros", ressalta Pereira da Luz.

Segundo. ele, a unidade sani

tária será construída com re

cursos federais e também

Prefeitura de Jaraguá do. Sul.

No local também vai funci

onar o. Programa de Saúde

Familiar. A indicação. para a

construção do posto. foi re
tirada do. censo realizado em

2000, com 96% de aprova�
ção,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICERTIFICAÇÃO: POLfclA VAI APREENDER CARROS COM GNV QUE NÃO TIVEREM SELO DE QUALIFICAÇÃO

Veículos biconbustíveis terão
de contar com selo do Inmetro

]ARAGUA DO SUL - Os
carros bicombustíveis que
contam com GNV (Gás
NaturalVeicular) necessitam
do selo de inspeção e

certificação do Inmetro para
circularem em vias públicas,
A informação é do chefe de
Trânsito do 14° Batalhão da
Polícia Militar, tenente

Ricardo Alves da Silva. Ele
alerta a comunidade que a

portaria baixada no dia 22 de
outubro deste ario exige a re
gulamentação técnica de qua
lidade da instalação: do proe

duto a fim de evitar que con
dutores utilizem o aparelho
indevidamente, colocando
em risco as próprias vidas.

O tenente enfatiza que
muitos veículos foram con

vertidos, mas poucos fazem
a inspeção anual p:p:a anali

sar como está situação do

equipamento. 'Já vimos um
motorista conduzindo uma

caminhonete que apresenta
va o gás acoplado embaixo
do automóvel. Então, exis
tem lojas, até me.smo as

credenciadas, fazendo a co-

locação de maneira errônea,
e por isso o Inmetro está

obrigando os condutores a

apresentarem os veículos
uma vez por ano para uma

reavaliação do cilindro, para
conferir como está instalado,
qual material foi utilizado",
explica. O problema, acres
centa o Silva, é que poucos
estabelecimentos são autori
zados pelo Inmetro para efe
tuar a colocação do selo.

Numa blitz, os veículos
bicombustíveis que não con
tarem com o regulamento

técnico de qualidade no pára
brisa serão apreendidos pela
alteração da caracteristica do
automóvel.

Algumas concessionárias
que efetuam a conversão de
veículos fazem o serviço e

marcam para os clientes o

horário e dia para irem a

Joinville realizar a inspeção e

recebimento do selo de qua
lidade. Os estabelecimentos

credenciados mais próximos
são Inspecar, em Joinville, e
Gava, em Florianópolis.
(FABIANE RIBAS)

Dois postes foram danificados em acidentes de trânsito
]ARAGuA DO SUL -

Dois postes foram derruba
dos praticamen�e nomesmo
horário, em dois acidentes

distintos, ocorridos na noite
de quinta-feira. Aproxima
damente 500 clientes da
Celesc (Centrais Elétricas de
Santa Catarina) foram pre
judicados, ficando sem ener

gia até ontem pela manhã.
A primeira ocorrência foi

registrada às 23h17, na Ave
nida Prefeito Waldemar

Grubba, próximo à pizzaria
Peperone. O condutor do
veículo Astra, placa MEO-
4004, de Jaraguá do Sul,
André Luiz Falcão, 25 anos,

perdeu o controle do carro

e bateu num poste.
Com a impacto da coli

são, dois postes de 12
metros foram danificados,
além de um transformador,
com tensão de 13,8mil volts.
O curto-circuito gerou um

clarão, o que assustou a co

munidade daquela localida
de. O Corpo de Bombei
ros Voluntários de Jaraguá

Funcionários da Celesc instalaram novos postes na manhã de ontem

do Sul compareceu com

três viaturas, sendo uma am
bulância, um resgate e um

combate rápido. Eles aten

deram Marisa Jussarek, 25
anos, que estava no veículo.
Ela apresentava ferimentos
no joelho direito e foi enca

�ada ao Pronto-Socor
ro do Hospital São José.

O outro caso aconteceu

na Rua Prefeito José Bauer,
no Bairro Vila Rau. O con-

dutor do Fiat Palio, placa
MAB-3808, de Jaraguá do

Sul, José Augusto Focili, 21
anos, perdeu o controle do

veículo, atingindo um pos-'
.

te. A Policia Militar compa
receuno local, efetuou o teste
do bafômetro no motoris

ta e constatou que Focili es-
.

tava com 0,48 decigramas
de álcool por litro de san

gue, 0,18 a mais do que é

permitido.

O engenheiro eletricista

da Celesc, José Celito

Cordova, informa que o

prejuizo adquirido nos dois

acidentes gira em torno de

R$ 10 mil no primeiro e cer

ca de R$ 3 nill'no segundo.
''Nós vamos abrir um in

quérito administrativo con

tra os responsáveis pelos
danos para que eles paguem
pelo estrago", enfatiza.
(FABIANE RIBAS)

SÁBADO, 8 de novembro de 200

Projeto aumenta apenalidad ]

por dirigir embriagada
]ARAGuA DO SUL -

A Câmara dos Deputa
dos aprovou no final
do mês passado proje
to de lei que prevê uma

legislação mais rigoro
sa contra motoristas

que dirigem sob efeito

de álcool ou outras

substâncias entorpecen
tes. A proposta diminui

à metade o limite máxi

mo de álcool no sangue
permitido para a condu

ção de veículo, aumenta
a pena em caso de cri
mes culposos (sem inten

ção de matar) e dá às me

dições dos chamados
"bafômetros" a validade

para serem usados em

eventuais processos judi
ciais.

Além disso, o proje
to de lei - que altera o

Código de Trânsito Bra

sileiro, de 1997 - per
mite que, em caso de

recusa do .mo tori s ta à

realização dos testes de

"bafômetro", a infra

ção poderá ser caracte

rizada pela "obtenção
de outras provas em

direito admitidas",
como as testemunhais.
O limite máximo de ál

cool permitido hoje ao

volante é de 6 dg
(decigramas) por litro
de sangue, o que equi
valeria a dois ou três

copos de cerveja ou

chope, dependendo do

organismo. A proposl
aprovada diminui ess TI
limite para 3 dg, ou sej o

mais ou menos u

copo. A redação do ar

tigo sugerida pelo pr
jeto é a seguinte: "A co

centração superior a tri
decigramas de álcoo SI

por litro de sangue co

prova que o condutor.
acha impedido de din

gir veículo automotor" !li

Outra alteração pre
vista no projeto é o au a

me�to da pena para
"prática de homicídi

culposo na direção d �
veículo automotor" ac

Homicídio cu lp o so S�

aquele em que o infra a

de matar, mas assumi

os riscos. No caso d lt1

haver a comprovaçã ti
de que o infrator esta :!i
va sob "a influência d di

tóxica ou en torpecen·
te de efeitos análo

gos", a pena, hoje d

dois a quatro anos d

prisão, é aumentad
em uma proporçã
que vai de um terço
metade.

O projeto vai ago
para a apreciação d

Senado. Caso sei

aprovado sem modifi
cações, o texto pre'Cis
ainda da sanção do pre
sidente Luiz Inácio Lul.
da Silva.
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I Equipe Ajab/FME
massacra Brusque nos Jasc
]ARAGUÁDO SUL-OS re

i! presentmtes estão satisfeitos

com a atuação da equipe de

�quetenosJase (JogosAber
li toS de Santa Catarina). Ontem

à tarde o time jogou forte na

, defesa e foi envolvente no ata

que,garantindo o massacre no

o sclecionadodeBrusque,por 84-
a 47 (53 a 22), encaminhando
sua classificação para a semifi

n na] dos Jogos Abertos de San
,"

IIICatarina.

AAjab/FME liderouo pla
u CU' desde a primeira cesta e em

nenhummomento a equipe de
Brusque, quenecessitavadavitó
riapara se classificaràs semifinais,
conseguiuameaçarasuperiorida
de deJaraguá do SulNo último
quarto o técnico Milton Mateus

colocouaequipe juvenilemqua
dra, descansando os atletas adul
tos para os demais confrontos

O principal adversário será a

forte eqúipedeJoinville, segunda
colocadanaChaveB.O jogo será
uma repetição da semifinal dos

JASC do ano passado, aonde os
jaraguaenses levaram amelhor;

i ABERTAS IN�CRIÇÕES AO ESCOLAR DE VÕlEI
I A FundaçãoMunicipal de Esportes está com inscrições abertas
"

ao Festival Escolar de Voleibol até o dia 10 de novembro, de

segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. O evento é destinado
a a alunos com idade até 11 anos (nascidos a partir de 1992) e

matriculados em escolas das redesmunicipal, estadual e particular
I de ensino em Jaraguá do Sul. Cada unidade educacional pode
[ inscrever até três equipes nomasculino e feminino, sendo cada
time composto por 12 atletas. O congresso técnico está

I agendado para o dia 12 de novembro, às 15 horas, no auditório
daEscolaWizard Idiomas, enquanto que a realização dos jogos
acontece no período de 17 a 19 do mesmo mês.
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ISUPERAÇÃO: SAllY MAYARA SIEWERDT REGISTROU O MelHOR íNDICE TÉCNICO DA COMPETiÇÃO

Atleta jaraguaense destaca-se
em provas do JogosAbertos

]ARi\GUÁDOSUL-OS 17

jaraguaenses que defenderam
oM�cípio nas competições
de atletismo durante osJogos
Abértos&SantaCatarinanão
trouxeram quantidades de

medalhas,mas 'mostram o p0-
tencial que têm. No feminino,
as jaraguaenses conquistaram
a quinta colocação geral e, nq
masculino, a oitava. Entre os

principais resultados, Sally
Mayara Siewerdt, foi o gran
de destaque. Com apenas 16

anos, a atleta registrou o me

lhor índice técnico da compe
tição. 'TI um fato inédito na

história do atletismo. Sally é

muito novaperante os demais
atletas que participam nosJasc,
mas temum talento enorme",
enfatiza o técnico Adriano
Moras.

Ela garantiu a primeira
colocação na prova de 1 00

Ajude. Doe:
Deposite no BESC: agência 38 - cc 062603-9.
Ou informe-se pelo fone 273-0769 ou

�'rn�i1 encontrocomavida@ibest.com.br.
Oce também pode autorizar uma doação
em sua conta de luz. Informe-se. É importante.

Instituto de
Reabilitação
Encontro
com a Vida

com o colaboração deste jornal.

contratada para atuar por
Blumenau. ''Vale ressaltar que
nós não contamos com uma

estrutura ideal para fazermos

os treinamentos como têm

esses atletas que vêm de fora,
mas participamos evencemos
na determinação. Além disso,
atuamos com um grupo
novo, com idade entre 15 e

17 anos", orgulha-se. A equi
pe de Jaraguá também ficou

com a terceira colocação nas

provas de revezamento 4 x

100, 100 metros com barreira

e salto com vara.

Na classificação getaI, confir
maram-se as expectativas.
Blumenau levou o troféu no fe

minino eJoinvillenomasculino.
Os dois municípios se reveza

ram nos vice-campeonatos e as
medalhas debronze forampara
Concórdia. (FABIANE RIBAS)

Cesar Junkes

Equipe de JSque resgatou a auto-estima dos atletas

metros rasos e segundo lugar ,

nos 200 metros rasos,
desbancando a favorita, Sônia

Ficagna, que veio do Ceará

Cinco integrantes da equipe Malwee/
CRJ Fisióterapia de atletismo foram

convocados para integrar o grupo da seleção
catarinense que vai defender o Estado de

Santa Catarina nas competições dos Jogos
da Juventude. Promovida pelo COB

(ComitêOlímpicoBrasileiro) eMinistério dos

Esportes, a competição será realizada entre os

dias 13 e 20 de novembro, em Brasília. Diego
Peiter, Lauro Sanson Radtke Junior, Camila
Glowatski, Prkila Fritzke e Sally Mayara
Siewerdt foram escolhidos devido ao excelente

desempenho obtido em provas realizadas no
Estado, no decorrer do ano. (FR)

Atletas foram convocados para defender se

Silencar/Frontal pela 1 a
vez na final

]ARAGUÁ DO SUL - A
Silencar/Frontal conquistou a

vaga para disputai a final do

campeonato ao vencer oJoão
Pessoa, o maior favorito até

então por apresentar amelhor

campanha no primeiro turno,
e a Silencar/Frontal vinha na

quarta colocação.
Em partidas equilibradas

na terça-feira empataram em

1 x 1 com apenas uma bola
de vantagem para Silencar/
Frontal.NaQuinta-feira quem
fez a diferença foram os bate

dores da Silencar/Frontal,
Elinor Sipriane e pelo João

-

Pessoa,ClairBenati, quehoras
antes estava defendendo a se

leção dejaraguá do Sul nos

Jogos Abertos, e aparentava
cansaço, aliado a diferença de

piso, de sintética para areia, o
queptejudicou aperformance.
O resultado foi de 2 x O para
Silencar/Frontal com parciais
de 12 x 8 e 12 x 9.

JáoMiglas/Kienen se sur

preendeu com a fácil vitória

ivulgação

Silencar/Frontal enfrenta o Miglas/Kienen na final

sobre o também favorito próxima Terça e Quinta-feira
Baependi/SipacanaTerça-fei- acontece amelhorde duaspar-
ta. A vitória foi em um duplo tidas. Já João Pessoa e

12 x 8. Já na Quinta-feira só Baependi/Sipaca disputarãoo
precisou de uma partida para tetceiro e quarto lugar dames-
vencer novamente por 12 x 5 ma forma.

a equipe do Baependi/Sipaca, A Associação das Imobili-

que,malescaladanão se achou árias de Jaraguá do Sul (AijS),
em cancha. que organizao evento, convidá

A Silencar/Frontal e o o público em geral para
Miglas/Kienen se enfrentarão prestigW.r a§ �s a partir das
agoravalendo o'título de cam- 19'h�raS nas canchas do Par-

. peão.Ambas as equipes fazem ,,,,':queAquáticoKrause,naIlhada
uma finalpelaprimeiravez. ��� Figueira.A entrada é gratuita.
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68 41 8 13
65 41 9 14
65 41 14 11
63 41 15 10
62 41 11 ' 13
59 41 16 11 14
58 41 16 10 15
57 41 16 9 16
57 41 16 9 16
53 41 13 14 14
52 41 14 10
52 41 13 11
50 41 14 8
49 41 12 13
47 41 10 14
45 41 14 11
45 41 10 16
43 41 11 10
43 41 10 11
42 41 10 12
37 41 9 10

SÁBADO, 8 de novembro de 2003
esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

IFINAL: ÚLTIMA ETAPA DO CATARINENSE DE AUTOMOBILISMO ACONTECE ESTE FINAL DE SEMANA, EM AsCURRA

Dirceu Rausis corre em busca
da vice-liderança do Estadual

]ARAGUÁ DO SUL - o

piloto Dirceu Rausis via

jou hoje cedo para
Ascurra, onde vai partici
par da última etapa do

Campeonato Catarinense

de Automobilismo, Co
mo o título da competi
ção já está assegurado
com Michel Giuste, de

Joaçaba, o jaraguaense
corre em busca da vice-li

derança, assim como

Raulino Kreis Junior e

Carlinhos Bogo, de
Blumenau. Hoje pela ma

nhã, às 9 horas, começam
os treinos livres e, à tarde,
por volta das 15h30, ini
ciam os treinos classi

ficatórios, "Vou me esfor

çar para conseguir a poli .

e largar bem �o domin

go", destaca.
A previsão: dos or

ganizadores é de envolver

aproximadamente 75 pilo
tos, vindos de diversas ci

dades do Estado. As pro
vas acontecem amanhã, a

I

Cesar Junkes

Piloto jaraguaense busca patrocínio para atuar nas' provas de Marcas no asfalto

partir das 9h30.
r Questio

nado sobre a temporada
deste ano, Rausis enfatiza

que por ter trocado de

preparadores, tratava-se
de um ano de adaptação.
"Mas da metade do ano

para frente comecei a con

quistar bons resultados e

estou bastante otimista

com relação à finalização.
Espero garantir o título de

vice do catarinense", diz.
Este final de semana

encerra o Estadual, mas
em dezembro os pilotos
terão a opção de partici
par de mais um evento de

velocidade. Será uma pro
va única de Endurance,
com longa duração (duas
horas), que vai acontecer

no autódromo de J oa
çaba. Os pilotos poderão

correr nas categorias Mar
cas e Stock Caro

No próximo ano, Dir

ceu visa ingressar no cam

peonato brasileiro deMar

cas rio asfalto. "Vou come
çar a procurar patrocínio
para atuar nessa competi
ção e, se conseguir, não
participo do estadual na

terra", informa. (FABIANE
RIBAS)

Rodada da Copa Jangada será amanhã em Corupá
CORUPÁ - o Municí

pio será sede de uma ro

dada da sétima Copa Jan
gada/Posto Cidade de

Futsal Menor, no ginásio
de esportes da cidade. Os

confrontos começam às 9

horas, quando a FME

Corupá vai entrar em qua
dra para enfrentar a CME

Luis Alves, pela categoria
Infantil. Às 10 horas será a

vez da CE Canguru dis

putar com o Alternativa,
pela Mirim, e, na mesma

categoria, às 11 horas,
FME Corupá joga com o

Contra-Chama.

N a rodada de sexta
feira passada, realizada na .

cidade de Joinville, a CME
de Schroeder deu uma go
leada no Alternativa, por 8
a 0, no Mirim; Contra
Chama perdeu para o Jan
gada/Adesc, por 3 a 2, no
Infanto, e ria Infantil" o

Contra-Chama também

foi derrotado, por 4 a 2.

Já na rodada desta terça-

feira, em Jaraguá do Sul, o
Jangada/Adesc goleou a

CME Massaranduba, por
9 a 0, no Infanto; CME
Massaranduba perdeu por
8 a 1 para o Jec, no Mirim,
e CE Canguru não conse

gui� evitar a derrota para a

CME Schroeder, por 5 a

3. (FR)

Franca Calçados e Posto Cidade disputam título do Futsal
]ARAGUÁ DO SUL -,

Franca Calçados e Posto
Cidade disputam a

finalíssima do Campeona
to Aberto de Futsal/2003
a partir das 20h30 da pró
xima quarta-feira (12/11),
no ginásio de esportes
Arthur Müller, onde, em
partida preliminar que ini
cia às 19h30, também
acontece a disputa peloter
ceiro lugar da competiçãó
entre Kiferro EC e

Baumann. Estes confron-

tos foram definidos nas

semifinais realizadas no úl
timo dia .5, quando a Fran

ca Calçados venceu o

Kiferro por 3 x 1 nas co

brança,s de pênaltis, de
pois do empate em três

gols no tempo regulamen
tar, enquanto que o Posto

Cidade aplicou 6 x 2 no

Baumann.

A competição já re

gistrou 314 gols em 38

-jogos, o que representa a

mé'ê1ia de 8,2 por parti-
i

da. !gor Tarnawski (Fran
ca Calçados) lidera a arti

lharia do campeonato,
com sete gols. O Kiferro

EC, que sofreu 13 gols
em sete jogos, permane
ce como a equlpe que;
tem a defesa menos va

zada. Promovido pela
FME (Fundação Municie

pal de Esportes) e desti

nado a atletas com idade

a partir de 17' anos - re

sidentes, trabalhadores e

estudantes em municípi-

os do Vale do Itapocu -;
o evento premiará os qua
tro primeiros colocados
com' 100,80;60 e 50 qui
los de suíno, respectiva
mente. Além disso, as

equipes classificadas até o

terceiro lugar receberão

troféu e medalhas. Tam

bém haverá troféu ao

time que ficar na quarta
posição" à equipe mais

disciplinada, à defesa me
nos vazada e ao artilhei

ro do campeonato.

TÉCNICO DO FIGUEIRENSE ESTUDA MUDANÇAS NO TIM[
A partir desta sexta-feira o técnico Junior, do Figueirens�
começou a definir os substitutos dos volantes Carlos Alberto
e Jeovânio, que receberam o terceiro cartão amarelo e não

jogam contra oJuventude. ''Precisarrios estudar bem os subs
titutos. Existem algumas situações que vamos observar duo
rante o pouco tempo de treinamento", declarou o técnico,
Luciano Sorriso deve retornar ao meio campo, enquanto

que a outra vaga será disputada por Simplício, Ped�o.
recuperado de uma cirurgia no joelho - e o lateral Filipi, que
pode ser deslocado para o meio campo,
O Figueirense tem 15 pontos a disputar e, oJunior calcula
que com 10 pode chegar à Copa Sulamericana, "São jogos
difíceis e precisamos crescer a cada rodada se quisermos
conquistar esse próximo objetivo", afirmou. O Figueirense
tem pela frente, Juventude, Internacional e Guarani(última
rodada), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópols

.

Vasco e Goiás, no Rio e em Goiânia.

Internacional
São Caetano

7 Atlético-MG
8 Goiás
9 Flamen o

10 Paraná
11 Guarani
12 Criciúma
13 Fi eirense
14 Vitória
15 Corinthians
16 Atlético-PR
17
18
19
20 Ponte Preta
21 Bahia
22 Fluminense
23 Fortaleza
24 Grêmio

VENHA CONHECER
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