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OFICIAL

Diretório estadual nomeou a

comissão provisório do PMDB
• PAGINA 3

DECISÃO

Malwee tem dois jogos
,

"

i

decisivos noWolfgangWeege
ALEXANDRE BOGa

I A Malwee entra em quadra
hoje contra o Tio Sam e

segunda-feira contra o Vasco

para tentar vitória nos dois jogos,
que pode garantir mate

maticamente a classificação da

equipe para a segunda fase. Com

17 pontos na tabela e 110 lugar
na tabela', a equipe de Jaraguá
do Sul tem ainda l S pontos para
disputar na competição e

pretende ficar entre os cinco

primeiros. A equipe treinou na

manhã de ontem. e folgou à

tarde. O jogo de hoje está

marcado para as 19 horas e o

adversário é o Tio Sam, 14º na
tabela e na segunda-feira, às

19h15, contra o VascodaGama., _

que está em sétimo. Esse jogo
de terá a transmissão da SporTV A
e líder da competição ainda é a

OI Ulbra.

• PAGINA 6 Conseguir as duas vitórias garante matematicamente a Malwee na segunda fase da Liga Nacional

IN MEMORIAM

Agradecimento e convite àmissa e
culto de EugênioVIctor Schmückel

A.família enlutada e ainda consternada pelo falecimento do Sr.Eugênio
Victor Schmõckel agradece a todos que a ele prestaram homenagem,
ernespecial aos médicos Luiz Bonilauri e Amaro Ximenez, ao setor de
recepção e internação e enfermagemdoHospital eMaternidadeJaraguá,
pelo pronto e excelente atendimento. Convidam para amissa em sua

�e�óri� que será realizada dia 28 (sexta-feira), às 19 horas, na Igreja

9�tnzSaoSebastião, eCulto in Memoriam dia 30 demaio (domingo), às
oras, na Igreja Evangélica Luterana Apóstolo Pedro, no Centro.

A Indústria T�xtil Iilnelli fez o lançamentô da terceira edição
do projeto Preservar é.Amar, que E7ste 91:10 tem çomo tema a

r.eciclagem.do lixo. Criado errt2002, oprojetoy.isacons5ie�tilar a
cOrYwQidade sobre a irrtportância da preser�ação .do. me.io
ampiE7!'lte. ppr ter como público alvo os es�udant�s, o,p�pjeto s�rá
levadg a doze escolas, com distribuição de s�rtilh9i cOm
OrientâçÕes e dicas sobre o meio ambiente aos estuâante\'
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Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

www.marisolsa.com.br

21/05/04,19:16

INDICAÇÃO
/

Nome de Cacá Pavanello foi

cogitado para candidato a vice
Líderes do PFL estiveram reunidos com representantes do PSDB e

do PL para analisar possibilidade de firmar alianças. Os pefelistas
pleiteiam a candidatura de vice-prefeito .

• PAGINA3

LEGISLAÇÃO

Empresas do Brasil conhecem
trabalhos na 16a CCQ naArweg

• PAGINA 6

FUTEBOL

Campeonatos Municipais são

atrativos neste fim-de-semana
Campeonato Varzeano, em Jataguá do Sul, e Municipal de
Schroeder estão chegando na fase decisiva. Os jogos acontecem
neste fim-de-semana.

NOVIDADE

Usina de leite passa a produzir
á partir da semana que vem

Vale Colonial é a,

marca do leite

processado na

usina do

município
PAGINA 7

• Cotação U$$ Compra Venda

COMERCIAL 3,2058 3,2066

PARALELO 3,1000 3,2000

TURISMO 3,0700 3,2300

900/0
de preferência

,

I

_� L_d !_!_I__ I!_� �_� __ s_a_b_�_�_1
www.duasrodas.com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPINIÃO

Esforço Coletivo
,

Ontem, a superintendente
do INSS no Estado esteve em

Jaraguá do Sul para ouvir dos
sindicalistas da região as

dificuldades que os tra

balhadores portadores de
doenças do trabalho en

contram sempre que recorrem'

ao INSS. A iniciativa do

deputado estadual do PT
Dionei Walter, da Silva em

Profissionais, ocorrida ,ano

passado, também representa
um passo à frente em

direção ao resgate dos
direitos de um contingente
cada vez maior d.e tra

balhadores que enfrentam
esse problema, que atinge
principalmente as' mu
lheres, consideradas, no

mercado -de trabalho mais

�, Durante a audiência pública realizada
ontem, ficou clara a tragédia em que
vivem as pessoas que sofrem desse

problema

chamar para uma audiência os

responsáveis pelo Instituto,
refl e te , pelo menos, o

interesse de alguns setores da
sociedade em dar início a uma

discussão sobre um problema
antigo, mas que até agora
vinha sendo mascarado pela
omissão e pela indiferença.

A criação da Associação
dos Portadores de Doenças

FRASES

Mundo I

aptas ao trabalho

repetitivo.
No Brasil, estatísticas

apontam que em 10 casos de

Ler/Dort, oito são acometidos
em mulheres.
Durante a audiência

pública realizada ontem, ficou
clara a tragédia em que vivem

as pessoas que sofrem desse

problema, que ocorre não

apenas entre os operários de

fábricas, mas também atinge
trabalhadores de todas as

profissões. Infelizmente, até

agora nada de prático tem sido
feito em favor' dessas vítimas

do, trabalho, que, além de
sofrerem fisicamente com a

dor, enfrentam ainda a

discriminação social e, na

maioria dos casos, a perda do
trabalho.

A partir dessa audiência

.;- realizada ontem espera-se que
classe médica e empregadores
percebem a gravidade do

problema e que passem a

entender verdadeiramente

que ó trabalhador não é uma

máquina, mas um ser humano
com limitações. Tentar

superar os próprios limites
físicos com movimentos

repetitivos, por muitas horas
é desumano. Acima dos

interesses econômicos está a

preservação da saúde do
trabalhadór, que deve ser

assistido com dignidade em

todos os momentos de sua vida.

Pessoas & Fatos

� Emirado� Árabes Unidos

"Fui maltratado pelos peritos e somente agora me reencaminharam para reabilitação
profissional, em Joinville"
.SandroWachholz, 32 anos afastado do trabalho há três anos em função da Dort

Funcionário daAI-Jaziramorto
em Kerbala; parentes culpam EUA

Um funcionário da AI-Jazira foi morto ontem
com um tiró na cabeça enquanto participava
da filmaqern de confrontos entre forças dos
EUA e milicianos leais ao clériqo radical xiita

Muqtada al-Sadr em Kerbala, Iraque. Parentes
culparam o Exército americano pela morte. A

rede; de tevê por satélite árabe pediu
explicações aos EUA.

, Rashid HamidWàli, um iraquiano de 38 anos,
fdi'9'sê'g'un'do fuíicTonárió. da Al-Jazira a ser

morto no Iraque desde que forças lideradas
pelos EUA invadiram o país no ano p,assado."A
Al-Jazirapede urg�ntemenle:que asforças de

ocupação dos El,1Ae a Autoridade Provisória da
Coalizão promovam rapidamente uma

completa investigação oficial sobre a morte de
Rashid Hamid Wali, e tornem o resultado

público'; afirmou a rede num comunicado
enviado por fax à Associated Press em Dubai.

Segundo o comunicado, Wali morreu às 8h45
da manhã de ontem, durante confrontos nas

proximidades de um hotel usado por jornalistas
estrangeiros.

"Rashid foi atingido por um único tiro quando
apareceu com a cabeça para olhar a rua depois
de ouvir o som de veículos blindados dos EUA�
afirma o comunicado. A rede disse desconhecer
imediatamente a origem do disparo. A Al-Jazira
transmitiu cenas do enterro de Wali no Iraque,
entrevistando familiares e colegas - qu�
culparam os militares dos EUA pela morte.(AE),

''''

� Taiwan � Iraque

Estão abertas as inscrições para a nona

edição do Prêmio SESI Qualidade no

Trabalho promovido pelo SESI em
todo o País, visando reconhecer as

empresas que promovem as

melhores práticas de gestão e

medidas que elevem a qualidade de
vida do trabalhador, O $Iogaií do Leoní Edite Narloch Cimardi*
prêmio é "Investindo no T:rabalho'em

Por um momento, chego a pensar que é impossível escreverEquipe': As empresas vencedoras' da
fase estadual se classificam para a

sobre quemmelhor escrevia. Tenho a estranha sensação que ele,
etapa nacional do prêmio. Também por travessura, levou consigo todas as palavras. Ah! Menino Levado!
serão eleitas as vencedoras por

O menino levado que passou mais de meio século as voltas

região. As inscrições podem ser feitas .com livros, fotografias, jornais, enfim, sempre surpreendendo,
até 31 de julho. As campeãs serão, "semprenosdeixandoatõhitosdiantedasperipéciasqueaprontava .. ,

reconhecidas como " empresas' ". ,E;il como se jamais tivesse deixado de ter vinte anos .de idade,
cidadãs e socialme�te responsáveis. "

'como se o tempo lhefosse sempre um aliado que lhe fornecia ricas
, "

" ',; � '<informações sobre tudo que o circundava. Sabiamente, ele soube
tirar omelhor do tempo. Dos tantos limões que a vida lhe ofereceu,
jamais.sentiu, pelo menos que se tenha percebido, o azedume de
nenhum, pois conseguia transformar todos em limonadas,
deliciosas limonadas que sempre soube partilhar, pois seu

conhecimento era do tipo "generoso" ...
Foi assim com a singela beleza, identidade e objetividade do

brasão que identifica a cidade de Jaraguá do Sul, terrinha esta
,

que ele adotou como sua ... Foi assim a cada discurso que proferiu
na condição de Prefeito, Vereador ou quaisquer órgãos dos quais
participou e, certamente, marcou ... Foi assim a cada linha dos
livros que escreveu, dos artigos que construiu, das histórias que

registrou e contou ... Doce contador de histórias ... !
Um dia ele me disse:

NOTAS
�Rumos da Música
Até o dia 31 de agosto, artistas,
produtores e estudantes de

jornalismo de todo o Brasil podem
se inscrever no Rumos Itaú Cultural

200/2005, um dos mais abrangentes
programas de estímulo à produção
artística e cultural do País. Esta

edição vai receber projetos na área
de Música e nas inéditas Literatura

Audioficções e Jornalismo Cultural,
conforme regulamento lançado no

dia 18 de maio, em Belo Horizonte.
O evento também marca a estréia
do Seminário Rumos - série de

palestras e debates.

� Práticas de Gestão

Dois soldados americanos e
discurso em relação à China um civil iraquianomorrem

o presidente de Taiwan, Chen Shui-bian, Rebeldes utilizaram granadas de mão para
que tomou posse de seu segundo mandato matar um soldado dos Estados Unidos e deixar
nessa semana, disse que não adotará agora outros três feridos na região central de Bagdá,
nenhum passo em direção da independência :na manhã desta quinta-feira, informou o

da ilha. Ele também exortou 'Um rD�lhbr Exército americano. Nos arredores de Samarra,
relacionamento com a Chiria. Apesar disso, em ao norte da capitallraqulana, um soldado da lO

seu discurso de posse, Chen: prometeu levar Divisãode Infantaria morreu e outro ficou ferido
adiante seu plano de adot�r um,a', nova' , naquarta-felra/quando agressores atacaram a

Constituição, que Pequim considera uma patrulha com uma bomba e armas de fogo,
declaração de independênda.;A promessa de prosseguiu o Exercito. Outro soldado ficou
Chen de não agir p�:i� ;ind�pê,ridência' levemente ferido quando tentava apagar um

representa uma grande mudança em relação- incêndio iniciado pela explosão. '

à sua postura de campanha, (A,��>:.' ;'! i\' \ .'

Em Mossul, no norte do Iraque, a explosão
------------,-.,---',-'''--c'-���,--

, ! dê uma bomba colocada na calçada .de uma

rua no momento em que urnapatrulha policial
" passava pelo local. resultouna morte de um

civil iraquiano e deixou outros quatro feridos
nesta quinta-feira.revelou uma fonte hospitalar.
A patrulha policial possivelmente visada pelos
agressores escapou ilesa. As vítimas estavam

em um veículo próximo e incluem uma mulher'

gravemente ferida cuja perna foi amputada,
comentou o médico Saad Sulaiman.

Também nesta quinta-feira, uma bomba

explodiu no jardim da cása de um comandante
de polícia em Baqouba, ao nor-te de Bagdá. Não
houve vítimas, mas a casa do coronel Nadim
Abdul Sattar foi consideravelmente danificada.

Grupos rebeldes à ocupação do Iraque por
forças estrangeiras lideradas pelos EUA
ocasionalmente atacam a polícia iraquiana por
considerá-Ia colaboradora da ocupação.(AE)

Presidente deTaiwan modera
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Atentado deixa doismortos e
embaixador britânico é ferido

Uma bomba explodiu ontem em um santuário
islâmico no nordeste de Bangladesh, matando
duas pessoas e deixando outras cem feridas. O
embaixador da Grã-Bretanha no país asiático ficou
ferido, informaram policiais e testemunhas. O alto
comissário britânicoAnwarChoudhuryfoi enviado
a Daca a bordo de um helicóptero militar depois
de ter recebido os primeiros-socorros por
ferimentos na perna no Hospital Escola Osmani,
em Sylhet. De acordo com o Ministério das

Relações Exteriores de Bangladesh,os ferimentos
sofridos pelo diplomata "não são graves': (AE)
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AMORIM

SUA OPINIÃO
. Eis que jaz aquele que sabia

• •

Viver, construir e contar

histórias ••.

<'c'
'1"

- Biografar-me? Mas por quê?O que tenho para contar?
Noutra ocasião, depois de tersucumbido aminha insistência para

queme contasse as suasmemórias, ergueu sonindo diante demimsuas

mãos espalmadas, colocando lado a lado os dedos "mindinhos":
- Você percebe alguma diferença entre eles?

Incrivelmente, eu não havia conseguido olhar para nenhum
dos dois dedos mínimos que de erguia sorrindo, satisfeito em

colocar-me diante de um enigma. Eu só conseguia olhar para os

outros dedos, aqueles que lhe faltavam, aqueles que desde a

infância ele já não possuía. É incrível como a gente olha, como
chama a atenção aquilo que já não existe ... Foi então-que ele
tornou a perguntar':

- Então? Você consegueme dizer a diferença entre esses dois

trabalhadores? - E os dedos "mindínhos" colocavam-se diante de

meus olhos.
.

- Um é mais gordinho.' .. - Foi só o que consegui responder,
pois não quis que ele percebesse o meu desconforto diante de

uma mão com dedos ausentes.
- Errou! - Riu-se divertido. - Não é que esse seja mais gordo,

ele é mais musculoso, pois teve que trabalhar nessa vida por ele

mesmo e pelos irmão que o abandonaram ...

..
-

Quem teve na vida a honra de conhecer o "Geninho", dileto
•. .fílho de'D. Zetel e caríssimo esposo de D. Brunhilde, deve saber
,id� que falo.Teles quenão comp'a��ilha�amcomele nem um

.

jllQfuentode'suas vidas; só tenho que larÍleritar, país esses nãotêp1
id€i� d� que perderam!

-

.

Ah! Menino traquina ... Ah! Menino moleque! Conseguiste
novamente surpreender a todos ... Foste viajar e nem nos preparou
para a sua ausência ... E agora?

Ummenino. Um homem. Um esposo. Um pai. Um contador,
Um administrador. Um vereador. Um prefeito. Um ben�méritO;
Um contador de histórias. Um historiador. UMAHISTORIA .. ,

, Saudade ... Saudade ... Saudade do Senhor, do menino, do

amigo Eugênio Schôemekel.; Saudade!
.

Em tempo: Os fatos que marcaram a vida do Sr. Eugênio e os
,

.

áofatos ocorridos nos tempos em que ele esteve conosco, mUItoS
lf

narrar. Até mesmo eu ... , com quem ele partilhou muitas de suas

memórias que devemser completadas pela sua esposa, filhos, amigos."
Quiçá, Deus queira! ... Um dia, em pouco ou emmuito tempo, com

a ajudademuita gente, toda a gente jaraguaense e brasileira tenha
como saber melhor sobre quem jamais "foi" (verbo ser no temPO

passado), pois "é" e sempre "será" EugênioVictorSchoemekeL

Leoní Edite Narloch Cimardi é professora
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OSAICO
� SAÚDE
Vereadora critica
descaso do governo
A vereadora Maristela Menel (PFL)

fez um apelo emocionado na tribuna

da Câmara ao denunciar o descaso

do Governo do Estado no tratamento

de saúde de uma ex-aluna, de J 5

anos. Ela busca há três anos viabilizar

uma cirurgia, que custa RS 4 mil, para
a filha que sofre de escoliose múltipla.
A Câmara encaminhará' ofício

solicitando a viabilização da drurgia
ao secretário de Estado da Saúde,
devido à gravidade do caso. O

vereador Marcos Scarpatoí+T)
sugeriu recorrer ao Ministério

Público.

�HOMENAGEM

Fedra recebemedalha
Antonieta de Barros

,

A delegada Fedra Luciana Konell vai
receber a medalha Antonieta de Barros
em sessão solene da Assembléia

Legislativa, na próxima terça-feira, 25,
às 19 horas. Fedra foi indicada a

receber a homenagem em nome das
mulheres da região pelo deputado
Dionei Walter da Silva (PT). A

homenagem, projeto da então

deputada Ideli Salvatti, foi instituída na
Assembléia Legislativa em 2001 para
comemorar o nascimento da primeira
mulher a exercer o mandato de

deputada em Santa Catarina e da

primeira' deputada negra do Brasil.

� NORMAS

Moção aborda as

receitasmédicas
o deputado Francisco de Assis Nunes

(PT) protocolou quinta-feira na

Assembléia Legislativa, a Moção que
apela à Secretaria de Estado de Saúde

para que baixe as normas; de acordo
com o art. 4° da Lei n° 11.851, de 25

de julho de 2001, a qual se refere a

criação de normas para expedição de
receitas médicas e odontológicas nos

estabelecimentos da rede pública de
saúde e nos estabelecimentos de
saúde credenciados ao SUS. A

justificativa é a, preocupação com a

ilegibilidade da caligrafia de alguns
profissionais médicos.

� DESENVOLVIMENTO

Inclusão social com
a reforma agrária
A mais recente pesquisa realizada sobre os

impactos promovidos pelos assentamentos
rurais nas regiões onde estão implantados
revelou que os projetos contribuem para
dinamizar o desenvolvimento regional,
garantem condições melhores de trabalho
e renda para os assentados e funcionam
como importante instrumento de inclusão
social e de geração de emprego a custo

baixo. Esses resultados foram apresentados
quinta-feira, em audiência pública, aos
integrantes da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito (CPMI) que realiza um amplo
diagnóstico sobre a estrutura fundiária
brasileira.

�ECONOMIA

Cerca de 530mil

empregos gerados
o número de empregos formais no

País cresceu pelo quarto mês

consecutivo. De acordo .corn o

deputado federal Cláudio Vignatti
(PT-SC) este aumento confirma a

tendência observada desde janeiro
deste ano e "mostra que a economia
voltou a ter dinamismo': Em função
do resultado positivo, o Ministro do

Trabalho, Ricardo Berzoini, manteve
a projeção de criar mais de 1,3 milhão
de postos de trabalho até o fim do

ano. "Depois de 10 anos o Brasil abre

novas vagas de 'trabalho'; lembra

Vignatti.

PFL avalia a possibilidade
de coligar com o P�DB ou PL

JA�AGUÁ DO SUL - Líderes

do PFL estiveram reunidos com

representantes do PSDB, partido
este que aponta o ex-deputado
Vicente Caro pr e s o como

candidato à majoritária. Na
conversação" os tucanos men

cionaram a possibilidade de
firmarem alianças e ofereceram

ao PFL a vaga de vice-prefeito.
Para concorrer a este cargo, os

pefelistas apresentam diversos
nomes considerados expressivos,
como Carioni Pavanel lo ,

Maristela Menel, Alcides

Iavanello, Valdir Bordin e Zé da
Farmácia.

- Até o momento estamos

apenas mantendo conversações,
pois também estamos avaliando
a possibilidade de coligarmos
com o bloco do Moacir Bertoldi,
que também atribui à sigla que

compor a chapa a disputa para
vice, Nossa intenção é pôr na

mesa os projetos seguir com

quem concorda -, menciona

Cacá Pavanello (PFL). Ele
enfatiza que o obj etivo do

part id o é fazer uma admi

nistração semelhante a do ex

prefeito Geraldo Werninghaus.
"Queremos uma prefeitura mais

enxuta, com menos cargos de

confiança, sem essa história de

empregar parente. Primamos pela
valorização dos funcionários de
carreira e 'pretendemos dar mais
atenção às obras, ponto de

reclamação da comunidade",
salienta.

O vereador não concorda
com a possibilidade de o PMDB
ser a 'noiva da vez' pelo fato de
os peemedebistas estarem

divididos. "Será que o partido é

tão forte assim?' Sé estivessem

unidos, até pode 'ser, mas com

diferentes alas, não acredito",
avalia.
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ALIANÇA

Nomeadososdnco integrantes
da comissão provisória do PMDB
POR FABIAN�IBAS

....Partido vtli
consultar os

filiados para
pegar sugestões

JARAGUÁ DO SUL - O

presidente da Executiva Estadual
do PMDB, em exercício, João
Mattos, nomeou quinta-feira os

cinco membros da comissão

provisória, que vai assumir a

coordenação do partido, em

Jaraguá do Sul. Presidida por
Amaro Ximenes Junior, os outros
integrantes são PedroGarcia, Lorita
Zanotti Karsten, Ivo Petras Konell e
Selezia Nichelatti Van Vossen. A

partir desta definição, a comissão
conta com 90 dias para estruturar 0
nome di�etório municipal, prazo
renovável pormais 90 dias.

Enquando a executiva local não
for formada, o que não é uma

necessidade imediata, os membros
da comissão serão as pessoas

responsáveis'pelas articulações do
PMDB, conforme informações do
vereador Pedro Garcia. "Agora é

oficial, os nomes foram definidos e

agora temos de nos reunir com

agilidade para conversarmos sobre
os encaminhamentos necessários",
destaca. Garcia enfatiza que já nas

Garcia diz que a comissão será responsável pelas decisões do partido

primeiras reuniões irão traças os

planos de ação e de trabalho. "É
importante nós organizarmos um
encontro com todos os filiados para
podermos discutir com eles a

situação do PMDB e aproveitar
também para pegar sugestões", diz.

Na opinião do vereador, o
,

PMDB está em nova fase, porém

vai trabalhar emprol da valorização
dos filiados e fortalecimento do

partido, da cidadania e de
mocracia. "O PMDB é uma sigla
forte, nós sabemos o que queremos
e aonde queremos chegar. Nosso
objetivo é servir a comunidade com

projetos que visam obem-estar social
e, para tanto, precisamos davitória

nas eleições", salienta.
Questionado com relação à

possível coligaçãoPMDB-PT,Garcia
ressalta que as alianças serão bem
estudadas e negociadas pela comissão.
"Cada região conta com uma

realidade diferente, por este motivo
temos de avaliar muito bem, mas a

decisão é doPMDB", considera.

Ação de ministros do PMDB irrita o presidente Lula
BRASÍLIA - A atuação dos

ministros do PMDB na votação da
emenda que permitia a reeleição dos
presidentes daCâmara e do Senado
irritou o presidente Luiz Inácio Lula
daSilva. Depois de ser informado de
que osministros daPrevidência,Amir
Lando, e dasComunicações, Eunício

Oliveira, estariam trabalhando para
derrubar aproposta de reeleição, Lula
exigiu queOliveira telefonasse para o
presidente da Câmara, João Paulo
Cunha (PT-SP), para negarqualquer
ingerência do governo na votação.
..:__Olhe, Eunício, o governo não vai
entrar nisso. Você é colega de João
Paulo e deve ligar para ele para dar
umaexplicação-, disse opresidente,
segundo ele'mesmo.Aconversa sobre
a reeleição foi rápida,mas confmnou
a tensãoenfrentadadia 19porCunha,
que cobrou diretamente de Lula a

neutralidade dosministrosdoPMDB,
que estariam revertendo votos na

Câmara, Opresidente esclareceu que
ogovernonão seenvolveriamvotação
da emenda, mas disse que, se a

reeleição para o comando do

Congresso fosse aprovada, a

administração federal teria sim os

candidatos. Os candidatos seriam os

atuais presidentes da Câmara e do

Congresso, JoséSarney (pMDB-AP).
"Mas isso só depois de o Congresso
decidiroprocesso", insistiu.O senador
AntonioCarlosMagalhães (pFL-BA)
ocupou a tribuna do Senado para

ctiticar, duramente, ocomportamento
do PMDB ria votação da emenda.

Segundo ele, opartido estariaapoiando
o governo de Lulapara "fazer leilão e

levarvantagens".ACM ressaltouainda
que esses peemedebistas "cooptaram"
votos contra a emenda da reeleição
emoutros partidos, não se restringindo
aoPMDB.

• ACM diz que Eunício

Oliveira, ministro das

Comunicações, vai fazer
campanha pessoal, como
ministro de Estado. O ex

senador Sérgio Machado,
"também estava cabalando
votos" no Congresso.

• "Lula pode não ser

culpado, até alguns
ministros também, mas
esses auxiliares estão sendo
escolhidos pelo presidente
e pelos seus ministros. O

jogo de vender cargos não

pode continuar'; avalia ACM.
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. Badesc eMassaranduba
assinam contrato de RS 200mil
POR CAROLINA TOMASELLI

�Através do contrato

serão disponibilizados
R$ 200 mil para a'

continuidade de

pavimentação
MASSARANDUBA A

Prefeitura de Massaranduba e o

Badesc - Agência de Fomento do
Estado de Santa Catarina

assinaram, na manhã de ontem,
um contrato de Pro-FDM (Pro
grama Operacional do Fundo de
Desenvolvimento Municipal).

A operação, aprovada pela
Secretaria do Tesouro Nacional,
está de acordo éom a leimunicipal
nº 758, de 31 de agosto de 2001,
que prevê 12 meses de carência e

24 para amortização, com taxa de

juros de 6,5% ao ano.

Através do contrato serão

disponibilizados R$ 200mil para a

continuidade da pavimentação
asfáltica da Rua Patrimônio, em
Massaranduba, que possui dois mil
e 700 metros de extensão.

Segundo o prefeito municipal,
Dávio Leu, o recurso representa
40% do valor total do investimento
nessa fase da obra, que foi divida
em três etapas. Destaca que esse é

o segundo contrato firmado com o
\ .

Badesc, que também liberou
recursos na primeira fase, quando
foram pavimentados 1900metros

Prefeito Dávio Leu e presidente da Badesc, Renato de Melo Vianna

da rua.
No total, 450 dos R$ 900 mil

disponibilizados pelo Badesc já
foram utilizados pela admi

nistração municipal, que dará
continuidade às obras na Rua
Patrimônio com a pavimentação
de outros 350 metros. "De acordo
com o andamento da obra o

dinheiro vai sendo liberado",
explica o presidente do Badesc,
Renato de Melo Vianna.

Além da comunidade do bairro
Patrimônio, que tem apro
ximadamente 500 moradores, a

Cooperjuriti também será uma das

grandes beneficiadas com a

pavimentação asfáltica, pois a

cooperativa de arroz tem filial
instalada naquela localidade.
Além da melhoria visual, o

superintendente Silvério Orze
chowski destaca que a pavi
mentação resolverá o problema de
poeira enfrentado pela empresa,
que eventualmente precisava
tomar medidas como fechar
paredes e molhar a rua para evitar
a contaminação do arroz

armazenado no local.

Programa - Criado em 1991, o
Pro-FDM tem como objetivo
fornecer apoio à realização de obras
de infra-estrutura e melhoria dos

serviços nos municípios ca ta

rinenses, com financiamentos de
longo prazo. A liberação dos
recursos é feita através de um

acordo entre o Badesc e os

mutuários, que podem ser

prefeiturasmunicipais ou micro e

pequenos empreendimentos que se

encaixem nos pr&gramas es

pecíficos de incentivo ao seg
mento.

..
.

Para aderirem ao programa, os
interessados precisam assinar um
convênio de adesão ao programa
com a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento SocialUrbano e

Meio Ambiente, que determina o

valor do contrato. Também é

necessário demonstrar capacidade
de pagamento, de acordo com as

normas do projeto e apresentar um

plano que demonstre condições de
melhoria da gestão e da

arrecadação fiscal do município.

Pesquisa revela que uso da infotmática está em alta emJaraguá do Sul
JARAGU,�. 00 SUL - Empresas do

município estão investindo cada vez
mais na área de sistemas de
infonnática e não pretendem reduzir
estes investimentos, que englobam
desde equipamentos até mão-de
obra especializada. A terceirização
do setor é uma tendência nacional
que está conquistando adeptos e

crescendo no mercado, sendo que
no município do Itapocu,esta pro
pensão ainda é pouco explorada.

Estas são algumas das

constatações de pesquisa realizada
pelos acadêmicos do curso de
Sistemas de Informação, daUnerj,

INFORME CP

no primeiro trimestre deste ano. A

pesquisa coletou informações de 70
empresas domunicípio, destacando
a atual situação da área de tecnologia
da informação e suas perspectivas.
Entre as empresas consultadas estão
indústrias, comércio, prestadoras de
serviço e empresas públicas e de
informática.

Orientados pelo professorMárcio
Milnitz, na disciplina de

Computadores e Sociedade, os 35
acadêmicos da sexta-fase do curso
de Sistema de Informação
concluíram recentemente a

pesquisa, inédita e a primeira deste

porte na região. "Este é um raio-x

da atual situação no município.
Através destes resultados, podemos
buscar novos empreendimentos
para a região, formar novos

especialistas de acordo com estes

empreendimentos e delinear os
.

rumos de investimentos para os

próximos anos", explica o professor,
dizendo que, em breve, será possível
comparar as evoluções ou

depreciações durante o período.
De acordo com a pesquisa,

entre todas as empresas analisadas
em 2004, nenhuma tende a reduzir
investimento.

� NOVO ASSOCIADO

México no Mercosul
o· México deve se tornar membro
associado do Mercosul em julho. A

informação é ministro das Relações
Exteriores do México, Luís Ernesto Derbez,
que há cerca de um mês, durante uma
viagem pela América do Sul, falou pela
primeira vez do interesse do México em

fazer parte do Mercosul. O convite oficial
será feito no dia 28 deste mês, durante a

Terceira Cúpula América Latina/Caribe e

União Européia, que ocorrerá na-cidade de
Guadalajara, no México. O Mercosul
representa um mercado potencial de 200
milhões de habitantes e uma economia

calculada em cerca de US$ 1 trilhão.

.... CAI INADIMPLÊNCIA

Devolução de cheques
Os brasileiros passaram menos cheques sem

fundos em abril. Isto ficou comprovado pela
redução de 3,3 no total de cheques devolvidos
pela segunda vez no mês passado por falta de
fundos com comparação com abril de 2003,
segundo constatou levantamento realizado pela
Checkok, empresa nacional de verificação
eletrônica de crédito. Esta é a segunda queda
consecutiva no volume de cheques devolvidos.'
Em março já havia sido registrada uma redução
de 2,7% sobre o mesmo mês do ano passado.
Segundo o levantamento, do total de 171,5
milhões de cheques emitidos e compensados
no mês passado, 9,3 milhões deixaram de ser

pagos.

s
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Leite "Vale Colonial" entra no

mercado nos próximos dias
JARAGtJÁ DO SUL - Os

consumidores jaraguaenses e da

região do Itapocu terão uma nova

opção na hora de comprar leite.
Semana que vem será lançado
oficialmente a marca "Vale
Colonial", processado na usina de leite
instalada na Estrada Ribeirão

Cacilda, inaugurada ano passado e

que já 'está operando em caráter

experimental. De acordo com o

secretário de Produção da Prefeitura
de Jaraguá do Sul, Alessandro
Vargas, o lançamento acontece na

quarta-feira da semana que vem, às.
15 horas, quando a comunidade
local e a imprensa serão convidadas
a conhecer o empreendimento.
Vargas explica que o funcionamento
da usina estava dependendo do
certificado de Sistema de Inspeção
Federal, concedido pelo governo
federal e somente foi conseguido há
pouco tempo.

A usina de leite congrega 19

produtores de leite deJaraguá do Sul,
.

que estão organizados em uma

cooperativa, na forma de um

condomínio de usuários. "A

administração desse condomínio tem
um vendedor que está visitando os

mercados e outros pontos possíveis
de venda", relata o secretário de

Produção. Segundo ele ne, ssa
primeira fase serão processados tr'
mil litros de leite por dia e comes
ampliação de alguns eqUipamentosa
a produção poderá alcançar até 10
mil litros de leite por dia. "Estamo, l
muito confiantes no sucesso desse
empreendimento", !l.hnna Vargas.

A usina de leite e seu efetiv
. o
funcionamento representam a

concretização de uma reiVÍl2dicação
antiga dos produtores de leite de
Jaraguá do Sul, que cobravam da
administração municipal ações de
estímulo para a retomada da
atividade leiteira, que já foi bastante
significativa no município. "Essa
iniciativa,além de agregar valor ao,
produtores rurais, vai ainda servir de
estímulo à permanência do homem
no campo", acredita.

O leite,mesmo sendo processado {
aquinomunicípio, não será vendido
a preços mais baratos que os

praticados no mercado. O produto
será comercializado em pacotes de
um litro, tipoC, pasteurizado.A usina
foi construída com recursos do
Ministério daAgricultura e Prefeitura
de Jaraguá do Sul. O investimento
foi de R$ 900 mil, incluindo a

construção do abatedouro, que será

inaugurado em julho. (MHM)

aSAR JUN!EI

Alessandro Vargas: "Iniciativa deve reduzir o êxodo rural em JS"

Alunasmaristasparticipam nasmodalidades
de basquete e voleibol.

"O esportepurifica o corpo e fortalece a alma. "

• Pesquisa feita com 70

empresários de Jaraguá do
Sul revela que a tendência
é aumentarem os

investimentos com

informática. Trabalho foi
realizado por 35 alunos

• Entre as empresas
consultadas estão

industriais, comércio,
prestadoras de serviço e

empresas públicas e de
informática.

Colégio São Luís nos Jogos da
Amizade

Acontece neste final de semana no Colégio Marista Santa Maria em Curitiba - PR a 14ª edição dos Jogos
Marcelino Champagnat, os Jogos da Amizade, em comemoração ao aniversário de nascimento 'de São Marcelino
Champagnat , fundador da congregação Marista.

.

O evento conta com a participação de vários Colégios Maristas da Província do Brasil Centro Sul e tem

como objetivo principal a integração entre os atletas. É uma competição sadia e muito esperada pelos alunos.
O Colégio Marista São Luís participa do evento em duas modalidades; basquete e voleibol feminino.
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peça "Tartufo" explora má
conduta em nome da religião

JARAGUÁ DO SUL - Escrito no

século XVII, espetáculo traz

situações que podem ser

comparadas com a realidade atual.

Relacionamento humano envol

vendo religião, poder e ascensão

ocial são os principais aspectoss
"T: r.,»

abordados na peça arturo", que,

acontece amanhã, as 20h30 no

Teatro do Centro Cultural, da

Sociedade Cultura Artística de

Jaraguá do Sul. Escrito porMoliére,
o texto ganhou a tradução de

Guilherme Figueiredo e relata

como o personagem "Tartufo".

interpretado por EduardoMoscóvis
,conhece e explora um rico

burguês, em uma época em que a

aristocracia francesa e a burguesia

disputavam o poder, Tartufo é

capaz de mentir, roubar, fraudar,
especular e transgredir com o

único objetivo de se dar bem, mas
sempre em nome de Deus, O

espetáculo tem a direção de Tania
Carvalho,

O elenco é formado por
Eduardo Moscovis, Ana Lucia
Torres, Vanessa Gerbelli, Ernani
Moraes, Fernanda Boechat, Sérgio
Módena, Oberdan Junior, Risa
Landau, Renato Farias e Fred
Benedini, A direção de produção
é de Sandro Chaim.

Os ingressos podem ser obtidos
na secretária do SCAR. Outras

informações através do fone 275-
2477.

GERAL

(ONSClÊNTIZAÇÃO

SANDRO BASSO

Começam preparativos para a

décima segunda Schroederfest

CORUPÁ - o lançamento
oficial do projeto "Preservar é

Amar", implantado pela Indústria
Têxtil Lunelli, de Corupá, foi
realizado na tarde de quinta-feira,
!las dependências do Hotel
Tureck Garden.

A diretora administrativa da

empresa, Viviane Cecília Lunelli,
explanou sobre os objetivos do

próje to. Houve, ainda, apre

sentação de vídeos sobre a

importância de preservar o meio
.

ambiente e sobre a empresa.
"Recebemo� um prêmio da

Confederação Nacional da
Indústria de SaI1Jti Catarina na

categoria educação ambiental
devido ao projeto. É a prova do

sucesso", resume Viviane.
O projeto "Preservar é Amar"

foi instituído em 2002 com o

objetivo de conscientizar a

comunidade sobre a necessidade Diretora da Lunelli,Viviane Lunelli, faz aprese�tação do projeto

Lunelli lança nova edição do
projeto Preservar é Amar

• A décima segunda edição
da Schroederfest marcará
os 40 anos de emancipação
político-administrativa de

Schroeder, com eventos

culturais, recreativos e

esportivos.
• O desfile festivo da

Schroederfest é um dos
eventos mais esperados e

tradicionais da

programação da festa e

visa resgatar a história da

colonização do município,

POR Sandro Vivaldino Basso

... Projeto iniciado em

2002 nas Escolas de

Corupá tem como

tema deste ano a

reciclagem do lixo

SCHROEDER - A comissão

organizadora da Schroederfest já
iniciou os preparativos para. a

décima segunda edição da festa,
que em 2004 marcará os 40 anos

de emancipação político-admi
nistrativa de Schroeder.

A comemoração do aniversário
do município tradicionalmente
acontece no primeiro fim de
semana de outubro, mas em

função da eleição municipal, no
dia 03, a 12ª Schroederfest teve

que ser antecipada para os dias 24,
25 e 26 de setembro. A comissão

organizadora da festa não foi
nomeada oficialmente ainda.

Segundo o presidente da última

edição do evento, Harildo Konell,
que deverá comandar a CCO
também neste ano, a idéia émarcar

o aniversário de 40 anos de vida

política e administrativa do

município com eventbs culturais,
recreativos e esportivos, com o

máximo envolvimento da
comunidade. Embora a pro

gramação esteja sendo elaborada,
. alguns eventos já estão con

firmados, como é o caso da fase

microrregional de danças, que será
dia 26 de setembro, com a

participação de grupos de danças
dos cinco municípios que com

põem o Vale do Itapocu. "Outro
evento que já faz parte da

comemoração do aniversário do

município é o desfile festivo da

Schroederfest, onde há um resgate
a história da colonização de

Schroeder", lembra Konell. O
desfile tem a participação da

Associação Comercial, Industrial

e Agrícola de Schroeder e de
outras entidades. "É neste mo

mento que a comunidade pode
ver o potencial do município
representado por meio dos

produtores rurais, das indústrias e

do comércio", reforça. No final
do mês de maio, a Secretaria

Municipal de Educação e Cultura
deverá lançar um concurso para
escolha do Hino de Schroeder.
Possivelmente o término deste
concurso aconteça durante a

comemoração dos 40 anos do

município, segundo o coor

denador. Durante a come

moração dos 40 anos. de

emancipação de Schroeder
também será realizada uma noite
cultural para valorizar os talentos
locais e regionais; uma feira de

produtos industriais e artesanais,
sem esquecer da animação das
bandas e dos eventos gas
tronômicos.

de preservação do meio ambiente.
Nesta 'terceira edição, o tema

abordado será "Reciclar também é

Amar" e a proposta continua a ter

como público alvo os estudantes..
Nos próximos dias, cerca de

cincomil estudantes de 12 escolas

municipais e estaduais - dez de

Corupá e duas de Jaraguá do Sul
receberão uma cartilha contendo

orientações e dicas sobre re

ciclagem de lixo e preservação
ambiental.

'

Outra etapa do projeto será a

visitação à Indústria Têxtil Lunelli,
na Estrada Itapocu, em Corupá.
Cerca de 380 alunos de 8ª série
conhecerão as instalações da

empresa e sua política de gestão
ambiental para controle de po

luiçãoe preservação dos recursos
naturais .

Como forma de envolver

completamente os estudantes no
projeto, será realizado um concurso

onde cada escola criará uma

logomarca e um slogan para o

Programa Municipal de Reci

clagem de Lixo de Corupá.
A turma vencedora ganhará

uma viagem e a escola receberá
R$ 3 mil para investir na compra
de equipamentos.

Sesc promove mais uma etapa
do projeto Sonora Brasil

}ARAGOÁ DO SOL - Dando
continuidade aoprojetoSonoraBrasil
o Sesc promove, neste domingo, a
apresentação do grupo CameraÍ:a
Athaíde, á partir das 20h30, no
pequeno teatro daSociedadeCultura
Artística. A apresentação faz parte
doCircuitoNacionaldeMúsica, que
este ano tem como tema "Brasil
Mundo Novo", representa uma

viagem pela história da música
brasileira.O coordenador de cultura
do Sesc de Jaraguá do Sul, Sérgio
Pedrotti, explicaque este anooSonora
Brasil estará fazendo um percurso
histórico que começa com amúsica
dos séculos 18e 19. "É um 'mergulho
nahistóriadanossamúsica, nas nossas
raízesmusicais", enfatizaPedrotti.

JaraguádoSul é a primeira cidade
de Santa Catarina a receber a

Camerata Athaíde. [oinville, Brus
que, Itajaí, Bombinhas eFlorianópolis
também integram o roteiro de

apresentações do grupo, que

prosseguematé o dia 28 destemês.O
grupo é mineiro, formado em 1998,
mas desde o final dos anos 70 seus

integrantes patticipamativamente do
movimento de música antiga em

Minas Gerais, desenvolvendo pes
quisa sobre a música mineira dos
séculos 17 e 19 e de tradição oral.

Uma variedade de poéticas
representativas faz parte do
repertório do Camerata Athaíde,
que carac-teriza a música antiga
brasileira: cantigas anônimas de
tradição oral, modinhas, lundus e

danças dos séculos 18 e 19, alémde
obras de compositores consagrados
do nosso período colonial como
Emerico Lobo Mesquita, Luís
ÁlvaresPinto e padre JoséMaurício.
O grupo utiliza instrumentos como
cravo, flautas doces, violas de
gamba, rebecas, viela de roda e gaita
de fole.

DIVULGAÇÃO

Camerata Athaíde faz apresentação única na cidade neste domingo
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Malwee pode garantir vaga nos

próximos dois jogos em casa
POR JULlMAR GIRARDI

�Equipe tem ainda
cinco jogos e pode
ficar entre os cinco

primeiros na Liga

ARQUIVO

esses jogos, e que passou a semana

se concentrando exclusivamente

para a Liga. ''Além desses jogos,
temos fora' de casa o São Paulo/ 1° Ulbra 31
Santo André e a Caldense que 2° Carlos Barbosa 30
estão desclassificados. Esperamos, 3° UCS 27
com isso, chegar entre os cinco 4° IntelliPenalty 25

primeiros da competição", diz 5° Minas 25

Pavanello. 6° Atlântico 23

Ele ainda lembrou que a. 7° Vasco da Gama 20

diretoria em conjunto com a 8° Macaé 20

comissão técnica está estudando 9° JEC 19

alguns nomes que podem ser 10° Palmeiras 18

contratados como reforços. "Temos 11" Malwee 17

em mente alguns jogadores que
12° São Bernardo 17

estavam na Espanha ou que
13° Maringá 15

estavam em São Paulo, mas
14° Tio Sam 11

queremos alguém que esteja
15° AABB 10
16° São Paulo 08

dentro da nossa realidade
17° Caldense 06

financeira", explica. O prazo final
de inscrição é 31 de maio.'

}ARAGUÁ DO SUL - Em 11°

lugar na ,tabela de classificação
com 11 jogos disputados, aMalwee
enfrenta hoje oTio Sam, pela Liga
Nacional, no ginásio Wolfgang
Weege. A equipe de Jaraguá do
Sul tem grandes chances de

classificação, já que tem 17 pontos
na tabela e mais 15 que serão

disputados. Seus adversários

diretos, com exceção do São

Bernardo, têm mais de 11 jogos, e
os dois desafios que a equipe tem
em casa, hoje contra o Tio Sam e

na segunda contra o Vasco, podem
garantir matematicamente a Neto (2° à esquerda) e Alexandre (10 à direita) são alguns dos dispensados, além de Nuno

classificação.
Das 17 equipes participantes,

dez se classificarão para a segunda
fase, onde serão formados dois

grupos de cinco. As' equipes
jogarão entre si, em turno e returno,
no período de 5 de junho a 5 de

julho. Depois disso, classificam-se
os dois primeiros colocados de cada
chave, que fazem a semi-final em
dois jogos, como também é afinal,
que está agendada para os dias 24
e 26 de julho.

Depois desses dois jogos em

casa, aMalwee enfrenta fora o São
Paulo/Santo André, dia 27/05, a
Intelli Penalty, dia 29, e a Caldense
dia 31. O vice-presidente da

Associação dos Amigos do

Esportes, Carioni Pavanello, diz
que a equipe estará completa para

Relatos de segurados confirmam Jogos decisivos nesse fim - de

emreuniãomá'condutadoINSS semana nos munICIpaIS
}ARAGUÁ DO SUL - Re

presentantes do INSS do estado,
portadores de DORT (Doenças
Ocupacionais Relacionadas ao

Trabalho) e representantes de
sindicatos estiveram reunidos na

manhã de ontem no Sindicato dos

Empregados do Comércio para
esclarecer posturas do INSS.

,

A superintendente do INSS no

Estado, Eliane Schmidt, relatou os

casos de denúncias de que chegam
ao conhecimentomas não de forma
oficial. "Este encontro serve

essencialmente parabuscarmelhorias
no atendimento principalmente no
que diz.respeito as perícias médicas,
para que aconteça um atendimento
mais .efetivo", afirma. O procurador
regional do trabalho, Egon Koerner,
veio pela segunda vez a Jaraguá do
Sul, visitar empresas e verificar o
ambiente dos trabalhadores.
"Recebemos mais ,de 40 denúncias
relatando doenças de trabalho emaus
tratos porparte do INSS", salienta.As
denúncias referentes ao INSS serão
levadas para o Ministério Público
Federal que irá analisar as questões.
"Já as denúncias relacionadas às

empresas serão avaliadas e se foro caso,

entraremos comuma ação por danos
morais", destaca Koemet

As denúncias relatadas pelos
funcionários dizem respeito a má

vontade dos peritos, falta de crença
no paciente e até casos de médicos
ébrios em atendimento, "Todas essas
denúncias serão analisadas", cita 'ô
procuradorregional. Eliane Schmidt
salientou durante a conversa que "é

imprescindível que o paciente
procure o chefe de atendimento ou
mesmo ligue para nossa ouvidoria e

denuncie estes abusos", destaca
informando o telefone 0800 78 0191

para efetuar as ligações.
O operador demáquinas Sandro

Wachholz, 32 anos está afastado do
trabalhohá três anos e trêsmeses em

função daDort. Ele conta que levou
dois meses até que conseguisse o

atestado, por causa da má vontade
tanto da empresa como dosmédicos.
"Fui maltratado pelos peritos e

somente agorame reencaminharam
para realibilitação profissional em
[oinville.Mas vim até aqui para dar
meu depoimento e saber como agir .

nestes casos em que as pessoas são

sempre vistas como preguiçosas e de
má vontade", finaliza.

,

JARAGUÁ DO SUL - A quarta
rodada do Varzeano acontece

nesse sábado com dez jogos. Das
seis chaves da competição, somente
os grupos E e F não jogarão nesse

fim-de-sema�a. Na Sociedade João
Pessoa, a Belmec defende a

liderança do grupo C contra o

Independente. Lgoo em seguida,
a Kiferro tenta manter a

invencibilidade' contra a

Metalúrgica TS, pela grupo D.
A equipe do Caxias joga em

casa contra o Italy/Cl Esporte
Center pela chave C. Após essa

partida, jogam Depecil e

Galvanização Batisti, pela B. No

campo do Botafogo, o jogo dos
laternas do grupo A, Fagundes
Têxteis x Posto Marcolla/Bar do

.

Miro. E no Guarany, Atlético e

Gesso Jaraguá buscam a liderança
da' chave A. Paraná Club e

/

Amizade/Bola 8 fazem jogam pelo
grupo D. O primeiro jogo de cada

campo começa às 13h30, tendo a

segunda partida em seq�ência.
SCHROEDER No

Campeonato de Futeból de Campo
em Schroeder, mais quatro jogos
fazem a rodada deste domingo,

I

.• O Varzeano, em Jaraguá do

Sul, chega a sua penúltima
rodada. Se classificam para a

próxima fase os dois

primeiros colocados de cada
chave que formam mais três

chaves.

• Em Schroeder, das nove

equipes participantes,
classificam-se as quatro
primeiras para a semi-final.

que será disputado no Esporte
ClubeAliança, rio bairro Schroeder
I. A emoção já começa no primeiro
jogo da manhã, às 8 horas, onde o

líder Sport Rancho Bom enfrenta
a Grameyer, quarta colocada na

competição, onde quem vencer,

pode garantir a classificação.
No segundo jogo da manhã, às

10 horas, oAtlético enfrenta oTupy.
À tarde, no horário das 13h15, o
Aliança, com três pontos, enfrenta
o Menegotti, que tem cinco. A
rodada fecha com o jogo das 15
horas, entre aNéki e Valência.

CP NOTAS
�FESTIVAL ESTUDANTIL

Estudante do Colégio São Luis vence festival
Um público superior a cinco mil pessoas esteve prestigiando 080
Festival Estudantil da Canção, realizado no dia 14, no ginásio d
esportes Arthur Müller. Contando com 50 inscrições, considerad

e

um número recorde, o evento, promovido pela Fundação CUltu�
ral de Jaraguá do Sul, foi dividido em duas etapas, sendo os ven
cedores os mesmos da edição do ano passado: Danielle Teixeira
da Rocha, do Colégio Marista São Luís, na categoria Ensino Funda_ �.

mental, e Oliver Wunderlich, do Colégio Evangélico Jaraguá, na
categoria Ensino Médio.

CLASSIFICAÇÃO
Categoria Ensino Fundamental:
1 ° lugar: Danielle Teixeira da Rocha - Colégio Marista São Luís,
Canção: "Foi Deus" (Selma Reis).

.

Prêmio: RS 500,00 + troféu.
2° luqar: Cleiton Missio - E.M.E.F. Antônio Estanislau Ayroso,
Canção: "Romance no Deserto" (Fagner).
Prêmio: RS 350,00 + troféu.
3° lugar: Aline Daiane Müller - E.M.E.F. Anna Tõwe Nagel,
Canção: "Nada Sei" (Kid Abelha).
Prêmio: RS 250,00 + troféu.
4° lugar: Aline Alfarth Figueiredo - Centro Ed. Dente de Leite,
Canção: "Cachorrinho'! (Kelly Key).
Prêmio: RS 100,00 + troféu. ' -

5° lugar: Danieli Sens - E.M.E.F. Cristina Marcatto.
Canção: "Um Anjo Veio Me Falar" (Rouge)
Prêmio: RS 50,00 + troféu.

,

Melhor torcida: E.M.E.F. Anna Tõwe Nagel
Prêmio: R$ 300,00 + troféu.

Categoria Ensino Médio:
1 ° lugar: Oliver Wunderlich - Colégio Evangélico Jaraguá.
Canção: "Porto Solidão" (Jessé).
Prêmio: R$ 1.000,00 + troféu.
2° lugar: Denis Francisco de Lima - E.E.M. Vítor Meirelles,
Canção: "Catedral" (Zélia Duncan).
Prêmio: R$ 700,00 + troféu.
3° lugar: Luiz Henrique Janunze - Centro Eduéacional Ideal.

Canção: "Voa Liberdade" (Jessé).
Prêmio: R$ 500,00 + troféu.
4° lugar: Bruna Suzane Martins - E.E.B. Lilia Ayroso Oechslet

Canção: "Bem Que Se Quis" (Elis Regina). I�

Prêmio: R$ 300,00 + troféu.
5° lugar: RocheJi Vehrmeister :_ Unerj.
Canção: "Inocência" (Deborah Blando).
Prêmio: R$ 200,00 + troféu.
Melhor torcida: E.E.M.Vítor Meirelles.
Prêmio: R$ 300,00 + troféu.

�EXPOSIÇÃO
O trabalhador no foco de.outro trabalhador
Unerj recebe exposição itinerante sobre trabalhador
"O trabalhador no foco de outro trabalhador" prossegue em

exposição nos diversos pontos de Jaraguá do Sul. Nos dias 24 e25

(segunda e terça-feira) estará aberta para visitação na Bibiioteca
Padre Elemar Scheid, das B às 22 horas. O acervo é composto por
cerca de 30 imagens de autoria de profissionais da imprensa
jaraguaense que retratam o dia-a-dia dos trabalhadores nas mais

diversas atividades. Além de homenagear o trabalhador no mês

em que se comemora o Dia do Trabalho, a proposta da exposição
é divulgar o talento e valorizar a experiência dos repórteres
fotográficos que, em seu dia-a-dia, convivem e registram diferentes
realidades. O grupo de fotógrafos é formado porAlexandre Boga,
Edson Junkes,.Flávio Ueta, Franco Giovanella, Ivan Gehring Jr,Lúcio
Sassi, Marli Zimmerrnann. Renaldo Junkes,Vicky Bartel e Paulo

Arqenta. DU,rante o mês de maio, a mostra percorre dive�soS
pontos da cidade e, após a UNERJ, ela segue para a Escola Euclides
da Cunha, onde ficará durante todo dia 26.

Acontece hoje 16a CCQ da Weg
}Al:tAGUÁ DO SUL - A 16ª

Exposição de CCQ (Círculos de
Controle da Qualidade) traz 165

grupos quemostram seus trabalhos
hoje, das 9h às 17 horas, no ginásio
da Arweg (Associação Recreativa
daWeg), em Jaraguá do Sul.

O sistema deCCQ daWEG é

referência nacional. Várias

empresas de todo o. Brasil

participam da exposição como

. visitantes, conhecendo os trabalhos
dos grupos e trocando experiências.
Grande parte do êxito da WEG
deve-se à administração partici
pativa, um conceito que a empresa

aplica desde o chão de fábrica. Os
Círculos de Controle deQualidade
(CCQ), implantados em 1982, já

fazem parte da cultura da empresa,
Na última edição cerca de 4,5 mil

, . -o
pessoas prestigiaram a e!<POSlça '

Através desses grupos, cada um dos

cerca de 12 mil colaboradores
podem apresentar sugestões sobre

segurança no trabalho, saúde e

qualidade de vida.
Muitas das sugestões resultaDl

d -oe
em novos processos de pro uça

, , : gerandoate em novas maqumas, d
mais economia e produtivida e

para a empresa.OCCQ vem dan�o
excelentes resultados, prornoven

o

o espírito de equipe, o aPdfl'1, e
moramento pessoal, a em

melhorar as condições do ambien�e,
entre outros tantos benefícioS o

programa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



---------------�------------------------_.�-----------
VARIEDADE'S

�
I

SÁBADO, 22 de maio de 2004

RUA EMfuo C. JOURDAN

$COOBY Doo 2: MONSTROS A SOLTA
14:00 - 15:45 - V:30

AV

GÊNEROFILME/HORÁRIOSALA

TRÓIA
14:45 - 17:45 - 20:45

AV
1

2
, .....

"

ALGUÉM TEM QUE CEDER
19:15 - 21:40 c

VAN H ELSING: CAÇADOR DE M PNSTROS

14:05 - 16:35 - 19:05 - 21:303

JO!NVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAV

C

Terça, Quarta e Quintá-Feira.

TRÓIA
13:00 _ 16:00 _- 19:00

15:00 _ 18:15 _ 21:15

22:00 Sexta à Sábado

Domingo, Segunda,

AV1

"
" . '.

ALGUÉM TEM QUE CEDER
14:15

c

2

VAN HENSING

16:45 _ 19:15 - 21:45

T

COMO SE FOSSE A PRIMEIRA VEZ
14:00 _ 16:00 _ 18:00 - 20:00 - 22:003

LEGENDA: A-Ação! D-Drama/ AV-Aventura! C-Comédia! P-Policial

OS-Desenho! S-Suspense! T-Terror! R-Romame! I-Infantil -

JOSÉ DAUviARCO FILHO
Gerente de RH e Patrimônio

NOVELAS
MALHAÇÃO - 17:30H

SEGUNDA - Letfcia acusa Gustavo de roubado um beijo
dela e elafazo m_esmo com ele. Natasha fica impressionada
por Fabrício ter roubado as provas de Oscar. O professor
se desespera por ter perdido as provas. Lúcia descobre as

'

roupas novas que Cadu vinha escondendo. Flávia aconselha
Letícia a não contar para Felipe sobre o que aconteceu.
Gustavo garante a Catraca e Natasha que não vai aceitar
o prêmio por ter salvo o Amparo.Rafa se oferece para
emprestar dinheiro a Cabeção pára que ele compre um

presente para Miyuki. Marcelo parabeniza Gustavo pelo
prêmio. Murilo aceita fazer com Flávia um programa que
ele achachato, José e Lúcia pedem que Vivi não dê mais
presentes a Cadu e faça programas que ele possa pagar.
Letícia decide contar tudo ara Feli e.

QUARTA - Gustavo concorda em rece"ber o prêmio com

Letícia. Cadu leva Vivi para comer cachorro-quente, mas
ela passa, mal. Letícia descobre que a entrega do prêmio
é no dia em que ela faz dois meses de namoro com Felipe.
Felipe fica chateado, mas concorda em comemorar outro
dia. Gustavo não fica muito empolgado com os bejjos de
Natasha, mas disfarça. Cabeção começa a fugir de Vilrna,
que fica cada vez mais desconfiada. Murilo dá um brinco
para Flávia, que não gosta. Murilo, furioso, diz que já fez
vários proqrarnas que odeia por causa dela. Oscar anuncia
que vai dar a prova de qualquer jeito e Natasha resolve
escrever outro bilhete. Cabeção dá um anel a Miyuki, mas
vilrna o confisca. Natasha eCatraca descobrem queGustavo
foi à ent o rêmio e er untam ar ue ele mentiu.

e ustavo ec

hospital.Vinicius diz que Gérard � um cheftrancês. Felipe
.fíca chateado, pois letícia não vai à comemoração deles.
l.etkia descobre que,Wiliá�stá com pneumonla e o leva
para sua casa: Os meninos�ogiam a cernida de Gérard,
deixando Viníçius enciumado. Gustavo leva Ângela, a mãe
de Wiliam, até a casa dê Lenda, mas ele se recusa a falar
com ela. Fabrício'avisa e-Natesha que devolveu as provas
de Oscar, rnas qarante que ela' não vai tirar uma nota ruim.
Wiliam confessa para Letícia 'que o namorado desua mãe
não trata bem.' Cadu descobre um cinema que tem
entrada barata para levar Vivi, mas_quando cheqarn lá eles
se deparam com uma filaenorme. êustavoe Letícia avisam
a Ângela que não vai deixarWilliam voltar para casa .se ela,
_não terminarcom o namorado.

Jaraguá do Sul, 21 de maio de 2004.

SOLON CARLOS SCHRAUTH
Secretário de Gestão

que a isas mudem pra
repousavam etern)mente no plano abstrat
poderiam virar atitudes concretas... '

CABOCLA -18:00H

SEGUNDA - Joaquim afirma para Pequeti!? que Luís
esta bem €- a convida para Jantar. Tobias vai buscar
Zu<:.a. para levá-la para, a casa de Boanerges. Luís
aconselha Felfclo a pedir a Justino mais uns dias para
salr' das ter'ras, para que ele tenha tempo de entrar
com um prbcesso.)ustino dá mai? uma semanapara

Nlariqulnhã teme que Justino seja vitima de
caia; Zuca chega na fazenda e troca olhares

Luls:. .'Neco incentiva os caboclos,atererTl.aula
com Bellnha. Xexéu estranha quando Luis pede para
ver o registro ·das' terras novamente; Luís avisa

ges que eles vão precisar de gente para
nharque FeUcio Jámora ail há tempos. Belinha
epcionada ao saber que apenas quatro

pessoas se inscteveram para suas aulas. Neco e Belinha
se b'l!Jam. � _

TERÇA - Boanerges pede que Macário, Chico Bento e

o Vigário testemunhem a favor de Felício. Tina diz a

Tomé que vai esperar que ele se esqueça de Rosa,mas
ele garante que será em vão. Emerenciana desconfia
que Belinha está se encontrando .com Neco, Xexéu
descobre que Boanerges vai 'ajudar Felício a tentar

ganhar as terras com uma ação de usucapião. Belinha
confessa a Zuca que está apaixonada por Neco. Zuca
não tem coragem de' comer na mesma mesa que Luís.
Justino ouve Neco falando de 8elinha e garante que
prefere vê-lomorto do que casado com ela, Zuca pensa
em Luís efica angustiada. Mariquinha critica a atitude
de Justino em expulsar Fehclo, deixando-o furioso.
Xexéu revela o plano de Boanerges a Justino. Zaqueu
açaba contando a Tobias que 8elinha e Neco se

encontraram na venda. Luís vê Zuca cavalgando em

sua direção.

QUINTA - Os capangas exigem que FeHcio e suafàrnüla
arrumem suas coisas esaiam das terras. 8elinha garante
à Boanerges que' não está namorando Neco.
Emerenciana percebe uma troca de olhares entre l.uís'
e Zuca. Felício afirma para os capanqas que Tobias vai.
se vingar. justtno.avtsaseus capangas que vai esperar
pela reação de Boanerqes, Os caboclos vêem a famílià
de Felício na estrada e descobrem que ela.foi expulsa
de suas terras. Boanerges comenta com Luís que quer'
que Belinha -se case .corn o filho de Macário. Belinha
afirma para Ritinha que vai ter que esquecer Nec'o.

J�stino garante aos caboclos que não' fez nenhurpa,
injustiça com Felfcio, e,se oferece para pagar 6 dobro
do que Boanerges paga para quem quiser trabalhar:
para ele. Boanerge's fica furioso ao ver Felício expulso
e decide atacar Justino.

ESTADO DE SANTACATARINA
PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGUÁDO SUL

SECRETARIA DE GESTÃO

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOALEM CARÁTER TEMPORÁRIO 02/2004

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL abre inscrições � baixa normas para a

seleção de pessoal que será admitido em caráter temporário.
.

.

. .

Tornamos público, para o conhecimento dos interessados, que estãq abe'rfas às inscrições para o

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, de acordo com a lei 2.003/95; regulâmentada através do
DECRETO 3.502/97, de 07.02.97.

'

I-DO CARGO:
-.1 _ A Seleção destina-se à contratação em caráter temporário, da função de: Médico Psiqujatra

carga horária semanal: 30 horas (O 1 vaga) , Médico Clínico Geral- PSF carga horária semanal: 40 horas
(05 vagas) e Agente Comunitário de Saúde (Bairro Vila Lalau)- carga horária' semanal: 40 horas (OZ
vaga).

.

II - DAS INSCRIÇÓES
2-As inscrições estarão abertas do dia 24.05.2004 à 09.06.2004, no horário das 07:45 às 11:30 hora'se

das 13:00 horas às 16:00 horas, na SecretariaMunicipal de Saúde, sito na Rua Jorge Czerniewicz n!?800-
Bairro Czerniewicz.

3 - Documentação necessária:
* Carteira de Identidade (original e cópia);

* Carteira de trábalho e Previdência Social ou outro documento que comprove o tempo de serviço e

experiência na função;
* Diploma e registro no Conselho da Classe (original e cópia);
*Curriculum Vitae (anexar cópia dos certificados com carga horária);
* Prova de quitaçãomilitar e eleitoral;
* Certificado de curso de residência ou titulação na área de atuação:
* Comprovante de Residência (Agente Comunitário de Saúde)

III - DA SELEÇÃO
4 - Os candidatos para o cargo cuja escolaridade é exigido nível universitário setão avaliados através de

CUrriculum Vitae.

,

5 - O editaJ completo estará afixado no quadromural da PrefeitmaMunicipal de Jaraguá do Sul, sito
a RuaWalterMarquardt, nº 1111-Bairro Barra do RioMolha, na SecretariaMunicipal de Saúde, sito na
Rua Jorge Czerniewicz nº 800 - Bairro Czerniewicz e na internet no site www.jaraguadosul.com.brl
�.

SABADO * Justino av'isa que vai tomar satisfações com
os pais das crianças que �ão aparecerem na aula. Luís
aconselha Boanerg,es a p�dir que os caboclos levem
seus filhos de volta para a escola.Tobias fica furioso'ao
saber que Justino expyJsou sua família e se prepara
para se vingar, mas Zuc::a consegue convencê-lo a

esperar mais um P9uco.Neco pede queTomé leve um
recado. a Belin'ha. ll"lca· incentiva Belinha a lutar por
Neco. 'Neco deciêle conversar com Boanerges sobre
Bf71inha. luc� vai até o quarto de luís. Tobias afirma
para Tó'mé' que só não mata Justino por causa de luca.
Luís se deClara para luca e resolve roubá-Ia de Tobias.
�Boa[lerge:s pede �ue Tobias e Tomé venham com ele
atéa escola. BelinHa teme que haja briga e pensa numa
maneira tle- pvisar Neco. Justino vê que todas as

dian,ças estão' na escola, mas um dos alunos afirma
que éleS'Só foram porque Boanerges mandou.

tece no

do, seus
poeira.
m suas

ordena

upgrade no. ambiente interno e externo.

CELEBRIDADE - 20H50

a ernan o, que.
indica Cristiarto como vice-presidente. Renato
garante a Joel.quevai derrubarPemando. Fernando
avisa Beatriz que vai demitir Renato e Marcos. Beatriz
pede que ele reconsidere no caso de Renato, porque
ele dirige a revista mais lucrativa.da empresa, e elef
concorda, Laura teme as mudanças. Beatriz promete
paqaro spert de Marcos: Renato' bufa porque
Fernando manda' que elevlaje para uma reunião.
laura permanece curiosa sohrea relação entreêeatríz
e Marcos.Manoloafasta Laura de MarC0S e'ela.arneaça
o segurança. Tânia apóia a decisão ,de Fernando.
Laura debocha de Renato. Paulo César.reclama por
ter de escrever urna redação para a psicóloga, o que
preocupa Sandra. Marcos avisa que não vai ser usado'
mais por Beatriz eexlqe seus 200 mil dólares.senão
conta tudo para- Fe�nan,do, .

.

iwrmÃ�Mãrê()'S'çfã'2.4 hóraspara{Béatrizprovár
\g�e esta se virando para leva"tar o dii\l1eiro, Sandra
'rem uma.leyereação de desagrad
lentrega o cheque para Paulo César. Páími

,pe<1id?!le casamento de Salvador. Laura
eqa reunião sem}mport�ncia.de Re�ato. R$l'Iato
desconfia que-N1aria Clara sabe sobre afita devídeo.

iosoao \(er�andrade biquíni no
narévist�;.·Os. doisdiscutétrtnón

da rua. Noêmia passa uma-descompostura no�
. Y(iura �sconf:i_� qu�,Bt?at�jt �st
tageada,mas eianãê conllrma.Renal
seguranÇa tOhy no hotel e(!cHefe

- aura confessa a sua saud"�;o que 2r�';xa
Marcos tocado. Ele conta da chantagem e ela manda
que ele vire amante de Beatriz para faturar mais
alto. Os dois se despedem a'paixonados.' -Beatriz
acorda e Marcos está em sua cama, Ele explica que
ela não se sentiu bem e ele colocou-a para dormir.
Darlene pede para Inácio conseguir que Beatriz faça
uma festa em sua estréia. Marcos pede que Beatriz
pague 30mil por mês, mais as mordomias, para que
ele cot;ltinuefazendo o jogo de ciúmes com Fernando.
CO,rina reclama com Ana Paula que ela não visita os

filhos. Tânia' quer ir ao shaw do Sobradinho, mas
Fernando hesita, A!1a Paula vai com Hercília visitar
os filhos. Lourival investiga a ligação que Fernando
fez de seu celular para Lineu na noite do assassinato.
A reabertura do Sobradinho é um sucesso. Maria
Clara e Fernando fingem naturalidade, quan'do se

encontram. Tânia elogia Maria Clara e percebe um

clima estranho'entre ela e Fernando. Laura propõe
alugar um bom apartamento para Ana Paula se ela
contar tudo sobre o que Maria Clara quer com

n�o. Laur�tira urna, eóp
Ichave do apartde Renato. Nelito e Darlene
roprog[ama; �Tuno convídaSandra fia
rcampanha. Louríval deduz que Femando est
�9_sogro no dia:,�e sua Irl0t'te; Laljra.e Maria
'el1CoRtrarn [:\0 aJ;)artamento de 'Renato;

a menor eh
Libra - Quem
sua ha U"\as cores
e obje! ctdo até

plan .u fi seus sent Qnd�êm,
para qúpe""vâ'o?,O qMe você quer,:�u I"ião"está Cbpar?
Revisi'te-:se e 'redcle��e, querido librj-aiio:-'S'ábado� são
bons para essas Eoisas de arrumação.
Esco

'

batendo aqu
ferrã ho? Isso nao

DA COR DO PECADO -19HlS

ll5EGUNDA - BárbàffiameaÇa contara Afonso que
IEdilásia tem um filho sósia de Paco. Otávio e Raf
.

tentam fugir pulando o muro.Otávio semachuca
naqueda.Rainãoodeixa e os dois sãopegospela
sequrança. Preta insulta Afonso, que acusa

Germana de estar acobertando seus inimigos.
e Edilásia acaba confessando gue teve gêmeos.
Afonso implora para Germana voltar. Germana
nega amarAfonso, quando Felipe pergunta,Paco
,empresta dinheiro para Sal. Bárbara leva Otávio

fpara casa para que ele não fique perto de Raí.
Thor e Dlo protegemAbelartlo deTina. Hellnho se

irrita comosmílaçres queTancinha realiz.3:Sal se
fingede louco para se internarna clínica e

prometea Kika que os dois vão fugi,. Raf quebra
. tum brinquedo queAfonso lhedá.Ralacode Afo�so,
que chora c?plosamente. no chã?! e· pede para
voltarpara perto da mãe. Edilásla pede que Paco

viaje:Raí volta para casa

QUINTA - Paco insiste em saber quem o atacou e

porque, ela o salvou, Ela nada fala. Preta dá os

dólares, que foram plantados em sua casa, para
Edgard saldar as suas dívidas

-.Tony nega' tudo,
mas Afonso manda expulsá-lo do prédio.Verinha
e Edu brigam com Ulisses e Beki, que querem ir
embora. Abelardo veste escafandro para fugir
de Tina. Edllásla salva Ulisses do apartamento de
Verinha. Hellnho trata mal Tancinha, Homens
pedem que a Santa Tancinha faça milaqres, Sal se
esconde embaixo da cama, quando Nfvea chega
para visitar Kika. Bárbara fica em pânico ao saber
que Afonso d,escobriu a tramóia. Bárbara mente

que'Otávio está em um retiro, quando Afonso
av'isa que veio buscá-lo. Afonso acusa Tony e

manda Bárbara se separar dele. Paco sonda para
saber se existe vínculo entre Apolo e a família
Lambertini. Preta manda qúe ele pergunte para
Edilásia. Paco tem o insightque é gêmeo deApolo.

SABADO - Edilásia confessa que Paco e Apolo são
gêmeos. Ela chora a tTl0rte de Paco e garante que
não se aproximou dele para defender Apolo. Os
dois choram abraçados, Preta não aceita o

oferecimen�o de AfoJlsO de fazer a festa de
casamento em sua casa, Otávio dorme na casa

de Raí. Edilásia manda'Germana ficar longe de
seu filho. Otávio avisa Raí que vai fugir para a casa

do pai. Kaike se emociona quando o filho bate em
sua porta. Bárbara tem um ataque ao saber que
Otávio dormiu na casa de Preta e fugiu. Beki jura
estar apaixonada por Ulisses.rKaike combina.viajar
com Otávio, �árbara acusa Preta, mas se perturba
quando Raí conta ql;le ele foi procurar o pai.
Helinho briga com os peregrinos que arrombam
a porta. Ot�vio liga para tranqüilizar a mãe, mas
ela desliga, finge para Afonso que era engano e

continua acusando Preta de seqüestro. Preta briga
co.m Bárbara. Ulisses fica perplexo ao saber qu�
Paco é seu irmão, '

que você a
dantes pe
Aquário - Q!ler interferir no seu entorno? Ou no seu

interno? As energia� planet,árias estimulam e

fa�ór�,eJil;,dld�\atitudes di�e�,Sl'�t;.queha c0rSãs que nao peidem continuar como estã�. Às

vezes,atébk,s.Ufterin\entivos aqua�ja�� se1r;nro�cam
na mg�[erRorriPal! armadilhãk(os,p,"safuelttos
circulares, abra caminho para um novo m�ndo.
Pei ado COiTI nenhu
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SOCIAL SÁBADO, 22 de maio de 2004 IUmJ$IIe'm'R'_

Diários deMotocicleta, lançado na quarta-feira (19) com direção de Walte
Salles (de Central do Brasil), foi um dos mais aplaudidos no Festival de

r

Cinema de Cannes. O filme é baseado nos livros DeMoto pela América do
Sul, de Ernesto Guevara de la Serna (Che Guevara) e Con EI Che Por;
Sudamérica, de Granado. O lonqa, que já está em cartaz em todo o país e'
aguardado anciosamente aqui city.

e

. 1

Foi O máximo a festa do XI Ti Ti Ti, que acontec.eu

no dia 14. A diretoria e as voluntárias da Ação
Social de [araguá do Sul trabalharam muito para

que tudo saísse perfeito, como de fato, Parabéns a

todas que prestigiaram! Aliás todas estavam
irreconhecíveis. Confira alguns doses!

Corporação
feminina: Luíza,
Nely,Ruth,
Betina,
Rosane,
Denise, Emília,
Elizabeth,
Méri, Dilene e

Eleni

Neila Bianchi, Edília
Garcia, Marita da
Silva e Sônia

Marcatto, integrantes
da diretoria da Ação
Social de Jaraguá do Sul

Lena Negri e
Sheila
Obenausnum

perfeito figurino
dragqueen

As bruxas estavam soltas!

Graça, Dora, Fernanda,
Ivete, Alice, Sílvia,

Vanessa e Méri

PARA TODOS OS GOSTOSI EM DIA • SP FASHION WEEK
, .

A próxima edição do São Paulo Fashion Week, primavera-verão 2005,
acontece de 16 a 22 de junho no Parque Ibirapuera - SP. O principal
evento de moda do país, apresenta as coleções dos mais importantes
estilistas do Brasil em sete dias de desfiles. Estaremos antenados.

CONCERTO DIDÁTICO II,ORQUESTRA
FILARMÔNICA DE JARAGUÁ DO SUL

Quando: Dia 22, hoje
Horário: 14h30min
Local: Grande Teatro

.:. CASINO DE SEVILHA
No dia 28/5 acontece o Baile Shaw com a orquestra Casinoede Sevilla, ii partir
das 22 horas, no Clube Atlético Baependi. O resultado deste evento será
revertido em prol de ações beneficentes desenvolvidas .pelo Rotary Club.

.:. NOITE DOS FRUTOS DO MAR
O Hotel Vale das Pedras promove a Noite dos Frutos do Mar no dia 26/5. As
reservas poderão ser feitas até o dia 24/5 pelo telefone 276-0777. Uma delícia!

"VIRTUDE E PROMESSAS - MÚSICAS
BRASILEIRAS DOS SÉCULOS XVIII E XIX';COM
A CAMERATA ATHAíDE,DE MINAS GERAIS
Quando: Dia 23, domingo
Horário: 20h30min
Local: Pequeno Teatro

.:. SEMANA DA INDÚSTRIA
No SENAI, nos dias 25 e 26 de maio. A programação inclui diversas palestras,
workshops, exposição de "Projetos Integrados" e "Mostras tecnológicas'; além
de bazar e desfile de modas, apresentando as coleções das alunas do curso

técnico em estilismo. O endereço do SENAI é Rua Isidoro Pedri, 263, Rio Molha. PEÇATEATRAL"ANALlSTAMACHÃO DE BAGÉ"
Quando: Dia 28, sexta-feira'
Horário: 20h30�in
Local: Pequeno Teatro

.:. NIGHT EM JOINVILLE
Para quem vai dar uma voltinha em Joinville, hoje tem Festa do Terceirão do
Bom Jesus, com Dj Ruan Suíço e amanhã (23), Banda Makinária (Curitiba) com
show inédito. Tudo no Rutana. AUDiÇÃO DE ALUNOS DE BAIXO,

OBOÉ E VIOLA DA SCAR

Quando: Dia 29, sábado
Horário: 20h30min
Local: PequenoTeatro

.:. BAILE DE ESPíRITO SANTO
Dia 29 à partir das 21h, com a nimação da Banda Brilho Som, no salão nobre
do Clube Atlético Baependi.
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COMPRA-SE - próx.
centro. Até R$ 50.000,00:
Sendo R$ 25.000,00 em

dinheiro e R$ 25.000,00
em carro. Tr.: 370-1161.

2 alv. e 1 mista, c/
garagem. R$ 90.000,00
negociáveis. n: 372-3277
e/Veroni.

POMERODE - vende-se,
de madeira. Terreno c/
400m2. R$ 35.000,00. Tr.:
9997-9618 c/Generoso.

�

ILHA 'DA FIGUEIRA - RIO DA UJZ 11- vende-
COMPRA-SE - casa Alv.
R$ 50.000,00 dou parte
pauto Ranger CD 2001

(R$35.000) resto em
dinheiro. Tr.: (47) 644-
3017.

.

vende-se, próx.lndumak,
alvenaria, c/ garagem,
suíte '+ 2 qtos. R$
110.000,00.Tr.: 372-3277

.

ou 9137-5709 c/ Veroni.

se, casa mista, 91 m2,
próx. Seara alimentos: R$
16.000,00 negociáveis.
Tr.: 371-8611 c/ Pedro ou
9137-9426.

B'
f

ALUGA-SE - quartos
mobiliados. Tr: 370-3561.

ALUGA-SE,- casa alv., 3
dolTTl Pago até R$ 400,00,
antecipo todo mês. Tr.:

1(41) 644-3017:
I

ILHA DA FIGUEIRA _. RIO MOLHA-aluga-se,
vende-se, sobrado quarto c/ eoz. mobiliado,
200m2, terreno 559,34m2. 1300mts do senai. R$
Rua 798. R$ 70.00,00. Tr.:. 100,00. Tr.: 370-7698. .

370-0522 c/ Luis.

GRAVATÁ- vende-se, de
madeira c/100m2, c/
frente p/ o mar. R$
80.000,00. Tr.: 9102-009
c/ Santiago. TIFA MARTINS - vende

se, Rua das Flores. R$
31.000,00 ou R$
31.000',00 + 73xH$

. 106,00. Tr.: 273-0095.

ALUGA-SE - quarto c/
bWc, no bairro Ana Paula
lv'�r.: 273-6050.
,

LOT. CASA NOVA -

vende-se, c/70m2.
Terreno 360m2. n: 376-
3245.

GUARAMIRIM - vende
se, alv. c/ estrutura p/ 2
pisos, 3 qtos e demais

dep. R$ 22.000,00. Ou
troca-se por uma em São POMERODE - vende-se,
Bento. Tr.: 373-6247 após ,2 casas, terreno 2.000m2.

�IZADE - vende-se, 14 horas. Ou noca-se por casa em

�róx.SociedadeAmizade, Jaraguá. R$ 90.000,00.
ª�casas de alv. R$ ILHA DA FIGUE1RÀ.:.. Tr.: 9124-3310 e/Jenival.
21000,00. Aceita-se aluga-se, casa mista c/ ,VENDE-SE - próx.
tarrooumotonovalorde 02 qtos, sala, eozinha,� POMERODE-vende-se, Mareolla, e/4qtos, sala,
�$ 6.000,00. Tr.: 371- bwe, lavanderia. Rua de madeira e um terreno, copa, .coz., bwe, lav.

p069. Matr. 24.320 Águas Claras, 436, Tratar: situado bairro Ribeirão Méd. 408m2. Tr.: 371-
, 370-4594 após as 18:30. Areia. Ou troca-se por 7571.
CENTRO - vende-se, 2

'

uma casa de menor valor
casas, área 600m? R$ ILH'A DA FIGUEIRA - em Jaraquá' Tr.: 9997-
15.000,00. Tr: 9975-8433. vende-se, 3 casas sendo 9618 ..'

IL

qtos, sala, eoz., bwc,
ehurrasq., garagem. R$,
100.000,00. Aceita-se
carro no nego Ir: 370-
0433 comI.

No mês das Mdes�
e das Noívas

\

,� ;... ,.C.·l · ",

VENDE-SE - sobrado c/
sala comI. Tr.: 371-3132.

VENDE-SE - c/120m2 c/
03 qtos,. varanda c/
ehurrasq., garagem p/2
carros e demais dep.
Terreno e/1.500m2. R$

,

12.000,00 de entrada

(pode ser cano) e o saldo

parcelado direto com o

propr.ietário. Tr.: 9962-
8154.

�lUGA-SE � procura-se
c/2 qtos, próx. Weg II.

ir.: 370-5391 ,

.

VENDE"SE - ou troca-se,
casaa 150mts do mar, c/
05 qtos, 3 bwes, área

UBATUBA-vemle-seou aberta, telefone,
troca-se por outra em oparabóliea, murada,
Jaraguá. Tr.: 275:2130 ou pintada e c/ brita. Tr.: 372-
'913703648 c/ Carlos. 0665.

VENDE-SE - casa mista,
VENDE-SE - próx centro, e/1 00m2. R$�1,2.eeO,00
c/150m2, e/1 suíte + 2 entr +30x R$300,00 ou

,�

VENDE-SE- casa de alv., R$ 20.000,00 à vista. Tr.: de menor valor. Tr.: 373- VILA RAU - 'vende-se, Troca-se por sítio de mobiliadas, eAtrada da
.1

100m2 e/lage, de fronte 276-0196. 1430. alv., c/115m2, c/ laie, 3' menor valor. Tr.: 9997- APAE, próx. WEG 'II. ,�r,:
asfalto.

'

Aceita-se' . dorm., sala, eoz., 2020.Creei7402 370-3561 e/pn:JWietáriéj',
proposta. Tr.: 374-5444. VENDE-SE-easaalv., c/ VILA LALAU - vende- estrutura p/2 pisos. R$

159m2, terref]oe/300m2, se, alv., 150m2, lote de 40.000,00. Tr.: 370-1475. � ALUGA-SE"'" fila Cond.
2bwcs, garagem, 1.600m2. R$ _ Residencial Doncérdla,
churrasq., áreade testas- '235:()OO�(lH:-,Tr:: 37·1- VILA RAU- vende-se; c/ nas Águas Termais cte
Aceita-se casa na praia 9992 c/ Spézia 133,00m2. R$ 88.000,00. ALUGA-SE - quitinetes Piratuba. Tr: 37.2'3192 .':,

Saia õo aluguel aôquira
suà CASA própria...

�,__�, ,.

.�-.37�ri91��... 3
Repres.:.SHver· Serviços Ltda

, 6�33
Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

Ligue e solicite à visita de um de nossos vendedores

30.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
120.000,00

,
.

150.000,00
200.000,00

R$
R$
R$ 789,54 mensais

R$ 1.053,08 rnerrsais

R$ 1.263,70 rnerrsais

i R$ 1.579,62 mensais
.

R$ 2.106,16 rneriaais

315,92 mensais

526,54 mensais

RODOBENS
CONSÓRCIO

ç10
Gradiente Strike
R$ 1�8,00 ou

1 + 9 R$ 19,80
Plano meu jeito (Pr0nt:0)

Gradiente Strike
R$ 99,00 ou

1 + 9 R$ 9,90
Plano T Você

SiemensA50
R$ 149;00 ou

1.+ 9 R$ 14,90
Plano T vócê ,

SiemensA50
R$ �48,00 ÓU

1 + 9 R$ 24,80
Plano meu Jeito (Pronto,)
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I
CASAS

[
'GÁSA DE ALVENARIA COM 245,00M2 - RUA HENRICJ AUGUSTO
LESSMANN, 95 - PROX DG DAWEG , R$ 105.000,00

I APARTAMENTO

EDIFICIO SCHIOCKET, 156M2 - R$100.000,OÓ (ACEITA
CARRO E CASA MENOR VALOR).

I"; ,

LOTE�MENTOS �INANCIADOS
1-CAMPOSSAMPIERO II- JARAGUÁ ESQUERDO

I
2-CONSTANTINO PRADIII-JARAGUÁ ESqUERDO

.

,��� 3-0URO VERDE - BARRA

I�J :�:'IG�,�NZE II- CHICO DE P�ULO/JGU� ESQUERDO

CONDOMINIO FECHADO
1- FLAMBOYANT

.
.

,

, TODOS COM UMA PEQUENA ENTRADA E O

�
. RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES,

ULA IV - vende-
0, el 1 dorm. PI
Rua Francisco
121, R$ 230,00,
0839

quitinete, próx. Duas
Rodas, Tr.: 371-5320 a

tarde ou 9919-3950., '

CENTRO - vende-se,
novo, 100m2, suíte + 2

qtos, Tr.: 9977-5408,

CZERlltlEWICZ - vende
se, ótimo apto, e/01
suíte e 02 quartos, R$
57.000,00, Tr.: 9997-2020.
Creei7402

GUARATUBA -r vende
se, moblliado, na praia,
e/2 qtos. Ou troca-se por
imóvel em Jaraguá. Tr.:
370.-8097, Creei 9839,

PROCURA-.SE - moças pi
dillidir apto. Tr.: '9912-
5909 el Iracema.

-

- aluga-se, apto
/3 qtos, 2 salas,
das', dep. de
ada el bwc,
e demais dep.
életrônlco,

,R$ 400:00. n:
54,

GRAVATÁ - vende-se,
em Navegantes, apto
lateral de 143m2m,

. edifício de frente pi o mar,

R$ 72,000,00 aceita-se

parcelamento, n: 9102-
0009 e/Santiago.

PROCURA-SE - moças pi
dividir apto, Baependi. Tr.:
276-3337 el Eliete,

PROCURA-SE - moças
pi dividir apto. Tr.: 371-

GRAVATÁ - vende-se, 5968,'

PROCURA-SE - moças'
ou rapazes pI dividir apto
no centro, Tr,: 275-3402,

PROCURA-SE - moças
ou rapazes pi dividir apto.
Tr.: 371-3571 após 14hs,

PROCURA-SE - pessoas
pi dividir apto no centro,
Tr.: 9141-2355 el Juliano,

PROCURA-SE - pessoas

I
pi dividir aluguel. Tr.: 9909-
2838.

PROCURA�SE - moças pi
dividir aluguel. Tr.: Rua
Fritz Bartel, 727. cone.
Reinoldo Bartel, bl B apto
11 , el Dalva.

SCHROEDER - vende-se,
centro, comercial e

residencial, valor' a
combinar. Tr: 9133-3476.
Creei 3476

I' VILA LALAU - vende-se,
Tr.: 371-3132.

VILA NOVA - aluga-se,
mobiliado. Ed. Alberto
Marangoni, próx. Posto
Mime, R$ 500,00. Tr.:
9973-5537.

VILA RAU - vende-se,
Ed. Bruna Mariana. R$
61,000,00. Te 9962-3664.

BARrtA DO SUL- vende
se, 2 terrenos el casa de
frente pi lagoa. R$
35.000,00. Tr.: 371-2001
el Frank,

BARRA VELHA - vende
se, próx, Hotel Baleias
230m da praia, pronto pi
construir. Tr.: 370-4810, '

FOZ DO IGUAÇU -

. . �
SABADO, 22 de maio de 2004

. , -......:...

Referêncr:ia de nosso trabalho (calçadão e p6tio da SCAR,
Floricultura Manque, Colégio Municipal Rio da Luz)

Tudo em colocação de laiotas, paralelepípedos, cokigrarr-a.
Especializada na colocação do verdadeiro peiver, intertravado.
Temos compactador e policorte.

Venda e colocação de lajofo prensada c/ 35MPA, tijolos de conc�eto prensado
c/ 35MPA, Peive com trava

.

FONE/FAX: 392·3071 �cU 9122·8935.

LOr. FIRENZE 1- vende
se, el 322m2• R$
16.500,00. Tr.: 9952-7337.

NAVEGANTES - vende
se, 2 hectares, todo,
cercado el 234m2. R$
100.000,00, Aceita-se
parcelamento. Tr.: 9102-
009 el Sanfiago,

POM�RODE - vende-se,
el 2000m2, e/2 casas de
alv., 1 casa el 146m2 e

outra cl 96m2, Aceita-se
casa em Jaraguá e no

dinheiro até R$ 90.000,00.
Tr.: 9124-3310 elGenival.

'CASA "GERMINADA", CADA UMA COM 120M2, RUA JOÃO
PLANINCHECK - VALOR r$120.000
'CASA DE ALVEANRIA COM 120,00M2 - NA RUA FRANCISCO

HRUSCKA, 2181 � VALOR R$45,000,00
'CASA DE ALVENARIA COM 80,00M2 - LOTE 305 - FIRENSE 11,

VALOR R$ 22.000,00 ,j- 43 X 280,00
'CASA DE ALVENARIA EM CONsmuçÃO COM 70,00 M2 -

LOTE 67 - LOTEAMENTO ZANGHELlNE. VALOR R$\) 5.000,00
+ 51 X 370,00

I
'CASA DE ALVENARIA COM 101 ,00M2 - LOTEMANTO SÃO
CRISTOVÃO. VALOR R$ 53,000,00

ADE MADEIRA E MAIS Y2 ÁGUA DE ALVENARIA NA RUA
CISCO PANSTEIN - JOÃO PESSOAVALOR R$ 20.000,OO(

.

PODESEAPARCELADA), , ,

'CASA DE ALVENARIA COM 21 0,00M2 - NA RUA ACRE- N° 333
, R$ 120,000,00 _

'CASADEMADERIA, LOTE03-FIRENZE I-RUAJOSÉNARLOCH- TROCA-SE - terreno CI
VALOR R$ 22,000,00 + 43 X 350,00.

I
364m2,JVila Rau, Área

'CASA DE MADEIRACOM 90 -M2 - RUA JOSÉ NARLOCH. VALOR
.

Nobre, Lot. aenascença
R$ 22.000,00

. ,

'CASA DE MADEIRA 1 00,00M2 -TODA MURADA NOANA PAULA
+ restante em dinheiro,

III-LOTE 191' - R$15.000,00 + PRESTAÇÃO, por apartamento até

'CASA DE ALVENARIA COM 70,00M2- SEM COBERTURA _

40,000,00. Tr: 9135-5854

FIRENSE I LOTE 252 - R$ 36.000,00
ou 9122-1830

vende-se, c/614m2, el
construção 105m2, base
para 2 pisos, alvenaria
pré-acabada, quitado,
escriturado, asfalto,
ótima localização. Aeeita
se, troca por casa em

Jaraquá. R$ 35.000,00.
Tr.: 370-3357 ou 9141-
2151

,cF Terreno C/ 721m2, Lot. Juventus.
R$ 26.000,00
<1r Lotes, Amizade, com ,350m2, próximo ao

Clube do Viajantes, pronto pra construir. R$
10.000,00 à vista ou entrada + pare.
<1r Terreno cf 13000m2, C/ galpão de 600m2,
na Vila Lalau.
<Sr Apartamento el 97m2• Ou troca-se por casa.

R$ 75.000,00
cF 'Chácara cf 75000m2, em Ribeirão Grande.

'

,
R$ 2'5.000,00

,>:O' Casa em alvenaria c/2.30m2, 4 qtos,
loteamento Juventus. R$ 90.000,00

Terreno cf 600m2, Amizade. R$ 12.000,.00
Terreno cf 500m2, Amizade - LoL Bela Vista.

2�000,OO _

Terreno c/350m2, Grün Garten. R$ 18.000,00
Chácara com 335.000m2, 600mt5 da Igreja

R� Molha. R$ 80.000,00 negociáveis
Apartamento cf 4 qtos, 135m2, Centro.

$ 60.00q,oo

Locação
<]r 'Galpão na Vila Lalau c/540m2 e c/1500m2
de pátio pI estacionamento. Valor a combinar

SUPERMASSA
GRAFITADA

SUPE� MASSA: é um_proáuto n",tura{com um teor áe liga áe afto níve.{, com_posiçã� 100%finto, li
ser usado na construção. civí{, na utilização especta!áe rebocos exteriores; interiores, assentamento áe

tijo(os,_pisos, cerâmicas, etc.

Fones: (47) 275-4081 e 275,-1961
VI�A RAU, - vende-se, VILA NOVA - vende-se, residencial ecológico,Ú� ,no,.p'er.ímetro ,ur.Oario,de.
terreno de esquina - Lot. bar com jogos, inclusive terreno de 3.000,00m2, J arag u á, cf água ,

Helena; área de
•..
el cancha d� bocha, cC J'i�9ntó,p(eop�t�uir, e,91)l ,:�,orrente, eq,q,Qq�,[t4,; �

425,00m2. R$ 23.500,00. clientela formada. Aeéita-' árv'ores .

frulíferas;' 'c��a200m2,:ràgós'âé,,,J
Tr.:9997-2020,Creei7402 se carro ou moto no neg. nativas, riacho e peixe 21mx200m.R$

Perto 'das malhas San nascente. Escritura 1.50.000,0. Tr.: 370·

a_ Remo. Tr.: 9125-8661 ou desmembrada e toda 5015.

.....�. 371-0882. leçallzada., De
R$60,000,00 por
R$35.000,00 a vista, ou
financio el 60% de
entrada e saldo corrigido.
Visite o site: www.sltlo
barulhodagua.çjb,net. Tr:
370-8563,

VANTAGENS:
." Super resistente à rachaduras
."Resistente à umidade
*Maior rendlmeAto à maS$a
."Economia no cimento em áté 22%
."Mofo e bolor nunca mais

UBATUBA - vende-se"

"1'
próx a praia, el 1 suíte +
2 dorm., churrasqueira.
Tr: 372-3235.
______-" ·LOr. JORGE - vende-se,
VENDE-SE - el 2 qtos, linha Corticeira. R$
no Condomfnio Amizade. 3.000,00. Tr.: 273-0687,.
R$42,000,00. Tr: 276-
3321.

prédio de 1,200m2 el
frente pi o mar, 4 ANA PAULA 11- vende

pavimentos, R$ se, 13x25, R$10.000,00.
700,000,00, n: 9102- <'I'r.: 370-6279,
0009 el Santiago.

.

BARRA DO SUL- vende
seou troca-se por terreno
em Jaraguá. Aceito carro,
n: 9123-7355 ou 370-
3574.

PiÇARRAS
OPORTUNIDADE - ,5 SCHROEDE�-vende-se,
terrenos de 400m2 cada, cl 452m2, situado, na rua
próx. ao Candeias. R$ 135 Frederico Trap. R$
27.000,OÓ. Tr.: 372-1395, . 10.000,00. Ti: 370-6847.

SCHROEDER - vende
se, el 450m2, no centro.
R$15.000,00. Tr.: 9977-
5408,

PRAIA DE ITAGUAÇU -

vende-se ou troca-se, a VENDE-SE - el 76
300mts da praia. R$ margas, na Tlta dos ANA PAULA-vende-se,
6.000,00 ou em mal. de HúngaroS-Jguá84,casa sorveteria e lanchonete:
construção. Tr.: 370-9634' e/3 qtos, safa, copa, eoz., Aceita-se carro ou moto.

de manhã. lav., bwe, 2 galpões cf Tr.: 372-3817, i

/' engenho de melado, cf '

------

nascente de água. Tratar: CEN:rRO - vende-se ou

273-1660.
.

troca-se -por casa ou

terreno; Tr.: (11) 6976-
9448 cf Cecília.

RIO MOLHA - vence-se,
el 969.480m2,
e s c r it u r a do: .

----�-

R$180.000,00. Tr: 9112- VENDE-SE - comercial,
5501, (proprietário). condomínlo centro, el

3.900m2, totalmente

SÃO JOSÉ - vende-se, aproveltávels. Tratar:

c/rneía água, de material. 275-3070, Creei 8950.

Acerta-se autornével,
caminhão no nego R$
22.000,00. Tr.:372-0715
el Mário.

ÁGUA VERDE - vende
UBATUBA - vende-se, se, vídeo locadora, Rua
aceito carro. Tr.: 9123- Marcos veroíne. Aceita-
7355.ou 370-3574, se carro, terreno ou casa,

no nego Tr. :371-2525

GUARAMIRIM - vende
se, loja de 1.99, no

centro. Tr.: 373-6649 ou

373-3609 a noite:
.

VENDE-SE - el 1000m2
e el casa mista de 91 m2,
ou troca-se por outra de
menor valor. Tr.: 370-
4461.

PADARIA - vende-se,
completa, Tr.: 9117-2447
.e/Mareos.

TROCA-SE -lanchonete
el clientes e móradia, por
chácara ou sítio. Tr.: 273-
0533.

VENDE-SE - próx,
Sociedade Vleírense, cf
648m2, murado, el rua de
asfa�o. R$ 48.000,00. Tr.:
371�6069. Matr. 24,3�0

VILA LALAU - vende-se,
el 596m2, el meia água
e/2 qtos, sala, eoz., bwe,
lav. R$ 55.000,00. Tr.:
370-1787,

VENDE-SE - empresa
prestadora de serviços, el
carteira de clientes e,
faturamento mensal

parantido. Tr.: 9905-3941.

VILA LALAU - aluga-se
Ou aluga-se, sala
comercial, terreno el
600m2 + apto el 180m2
c/4 qtos e 3 bwes + 2
casas nos fundos do
terreno. Tr.: 37H132.

VILA LALAU - vende

se, el 1 :600m2 e casá

alv., 150m2, R$
235.000,00. Tr.: 371-
9992 el Spézia

Arquitetura & Topografia
,

- Medição de teno '

- Desmembramento
- Regularlzação de medidas

"

-Projeto e execução
"

(residencial, comerciai, etc,)
- Reformas em 'geral

370,.7611
Walter Marquardt.

n0744SLó

Ayrovadoye(os (aboratórios
UNISUL-UNNALI PBQ.P

-

eye{aABNr.

VENDE-SE -.lanchonete
e sorveteria na Praia do
Ervino. Tr.: 9101-0467 el
Cristiane.

WITMARSUN - vende
se, Marcenaria el todos
equaarnentos el 360m2.
R$1 00.000,00. Aeeita�se
parcelamento. Tr.: 3102-
0009 el Santiago.

SCHROEpER 1- vende
se, na Estrada Geral el
casa. Aceita-se carro no

valor. R$ 8,000,00, R$
23.000,00. Tr.: 370-6069;
Matr. 24.320.

CONSÓRCIO
venceccrestas), com'
experiência na área
extema pi Jaraguá do Sul
e região, Ótima

VENDE-SE-um canto do remuneração. Tr: 371·'
paraíso, e/40.850m2, à ' 8153,
6km do centro, acesso
todo asfaltado, el toda PRECISA-SE - de
infra estrutura. Visite manicure, cabeleireira e

nosso sitewww.sitioestetieista.Tr.: 370-1955,
barulhodaqua.c jb. net.
Preço de ocasião pi pgto
à vista R$187,000,00.
Aceita-se proposta.Ir:
370-8563,

RIO CERRO II - vende
se, el ± 4.800m2, el
chalé estilo alpino, riacho,
5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por
automóvel ou imóvel, Tr.:
372-3235 elRamos. PRECISA-SE - de moças

pi trabalhar cl vendas,
Empresa oferece ajuda de

custo + comissão,
carteira asslanda vale

transporte, almoç,0, Tr,:

RIO MOLHA - To
. málueo!!! vendo uma

linda área de 20.000m2,
dentro de um condomínio VENDE�SE - vende-se,

Mais Qualidade

r Para o lar
e para a IndústriaIICN.

CALHAS

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a.
,

qualidade em tudo que produz. Calhas, Coifas, Aquecedor
Solar, E61ico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes para

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mid6rios,
Proteção para parab6licas, Corte e dobra de chapas,
Funilaria Industrial em In6x, Galvanizados e AI.umínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

'QUAUDADE E EXCEr!NCIA EM SERVIÇOS DE CALHAS E fUNILARIA INDL É COM A TECNO�
Rua Felipe Sthimidt;279· Centro· Jaroguá do Sul· se· Fones: 370·6448 • 275-0448 - Fax: 371-9351

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

CLASSIMais

-

CURSOS' DE EXTENSAO,
�� DA UNERJ 2004/1,

cORSQ: NEUROLINGUÍS1;'ICAAPLlCADAAVENDAS

CONTEÚDO:
Comunicação
MotivaçãO
Mapa Mental

Modelo de mundo: visual, auditivo e cinestésico '

A I inguagem corporal
A imagem do vendedor

O desempenho do vendedor

Traços de caráter,

po�encial de vendas
Como quallflcar o cliente
Venda e pós-venda REALIZAÇÃO:

Período: 14 a 18 de junho de 2004

Carga Horána: 20 horas/aula
Dias da semana: Segunda a sexta-feira

HoráriO:.19h às 22h

Número de vàgas: 25
Investimento: Parcela única de R$ 115,00

local: Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias - UNE RJ

��
UNERJ

CIIIIJOUnlYtnllárlo de Jaraa'" do Sul- ,,' -, '

, ()

Informações: Coordenação de Extensão e ReI. Comunitárias

Telefones: 275-8249 / 275�8253,

E-mail: extensao@unerj.br (assunto: curso política)
/

.' I; <:.- ...... .-.'.;.1. ;;

A entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número de inscritos

REPRESENTANTE
Disirib�idora precisa de representantes cI

experiência e veículo próprio.
1 Joinville, 1 Jaraguá do Sul,
lMafra I São Bento do Sul

'<Tratar: (47) 3027-6300

J71·5353 cl Jeanita.

PRECISA·SE - de moça
�I atender telefone em

\ÍlZaJia acima de 18 anos,
�orárto 17:30 às 23:30.
lr,: 9993·5433 cf Lucianá.

,

,

PRECISA·SE - de uma

massoterapeuta e uma

cabel,eireira cl
�cia:.Tr.:370-1955.
PRECISA·SE - de
inslalador de som

autornotvo cl prática. Tr.:
370.00J5.

2073 ou 275-6147.

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como babá,
serviços gerais ou diarista
cl urgência. Tr.: 9136-
6647.

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como diarista.
Tr.: 372-0327 cl Ada ou

Romilda após às 20hs.

OFEREÇO,ME - pi
trabalhar como dama de

companhia, curso

enfermagem. Tr.: 91,03-
9132 ou 9138-5283 cl
Sonia. '

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar, experiêncla
como balconista,
recepcionista e aux.

administrativo. Tr.: 273-
6050.

OFEREÇO-ME - pi
consertar cintos de' 3

pontas. Tr.: 276-0671.

Super, 4p, 97. Preço a

combinar. n. 9162-4226
ou 370-1804.I Com. de- Peças Ãntonio f

:1Tobata i Fon�: 370-2764I [
- --- - -

.'--' CeI.. 9104-2070

I
Roçadetra: 9957-6099

[Ordenhadeiral�a:��,=:,' 4406i

IC
, )�,'

, CORREIO DO POVO 3
•

., : '1 h
! . ,11

se
�372-9500

JARAGUÁ DO SUL"ê'
t.l,Jq'

Aqui os

Consórcio

UNIAO
371-8153'
Rua: João Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul
www.uníaocat.com.br

VESTIBULAR SENAI

I Ô, '::,

TECNOLOGIA EM MECÂNICA
MATUTINO

TECNOLOGIA EM VESTUÁRIO
NOTURNO

,
Taxa de inscrição:

R$50,OO
Nas 'agências do BESC

jF·- ,

�
i

.•.J

IPANEMA - vende-se,
SI, 92, prata, gasolina,
a.q., manual, rodas. H$
7.000,00. Tr.: 275-6354,

87, por moto de trilha. Tr,
374-1117 ou 9975-0117.

\ ,"\,'

J' -s
Jo·e
.'I14-l>

Obs.: o SENAI/Jaraguá do Sul reserva-se o direito de transferir ou cancelar, o curso, caso. não atingir o mínimo de participantes,

Mais informações:. '

'SENAIjSC Jaraguá do Sul
Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha

Jaraguá do Sul - se - 89259-590.
www.sc.senai.br

jaragua@senai-sc.ind.br

Rua Isidoro Pedri, 263
Rio Molha - Jaraguá do sul/se
Site:

..

www.sc.senaLbr
. "

email: jar.a§ua@sena.F.sc.lnd.br
-

"

, Sá_.�"dáofi,d(i_
doElttRo deSan. Catarlne

seus sonbos
não ficam no papel.t:�:

60 meses

C 100 Biz KS------ R$ 87,56
Crypton C 100---- R$ 88,25
C 100 Biz ES·----- R$ 99,48
YBR 125 K----····- R$ 95,70
CG 150 KS-------- R$' 1 07,14
C 100 Biz + ------- R$ 106,72
XTZ 125 K---·-·-- R$ 123,26
NXR 12� KS------ R$ 125,91 481)(;
NXR 150 ESD----- R$ 157,29
Twister 250------· R$ 175,91 tW\
Iomodo 250----- R$ 192,61 � .

73 meses

R$ 10.536,00----- R$ 171)5
R$ 12.002,00---·'- R$ 195,64
R$ 12.528,00----· R$ 204,22
R$ 13.112,00----- R$ 213)4
R$ 13.896,00---·- R$ 226,52

t: .,

DFEREÇ'Õi.M .; piIrabalhar'
E

c o m o
mensalist ' , OFEREÇO-ME - pi
O d' .

a mela penado, trabalhar como vigilanteu lansta o t b Ih
'
.,

em
.ou ra a ar cl curso. It: 273-5083 ou

lanchonete ou 9975-9925restaurante na _

��açõesdo centro. Tr.: OFEREÇO-ME _ pi0-5491 cl Simone. .

trabalhar como

� telefonista ou

I REÇO.M E - pi' recepcionista. Tr.: 9147-brabalhar de diarista 6784aba cU'd
'.

'd
' I arde pessoas �-----

I osas,
; Não posso OFEREÇO-ME _ pi dar�emoilar.. 'Tr.: 8802-1180 aula de saxofone e tocar

� em eventos. Tr.: 372-

DF 0876.

trabEREÇO.ME _ pi�har como motorista
�arijcular, exp, cl ônibusecUlivo de 9 anos 20grau c

. ,

�o Ompl., 30 anos,a aparência. Tr.: 276- OFEREÇO-ME - pi
I

trabalhar como

recepcionista ou

secretária, cl experiência.
Tr.: 8805-8096.

KADETl- vende-se,
.

GSI, bordô, 2,0, 93,
CHEVETIE - vende-se, excelente estado,
79, cl aro de liga'leve. Tr.: compl.(a.c., teto, d.h.

PROCURA·SE -estáqlo 276-2068ou9103-3293. v.e.). R$9.500,00. Tr:
como técnico têxtil. Tr: clWagner, 372-3652 cl Alcides ou
371-5640, Edinéia.

CHEVETIE - vende-se,
89, preto, cl pelicula e aro

14, H$ 5',200,00. Aceito
troca pormoto. Tr.: 9955-
4945.

60 meses

R$ 10.536,00----· R$ 203,69 �
R$ 12.002,00----· R$ 232,03
R$ 12.528,00----- R$ 242,20 (H)
R$ 14.03,tOO·- .. · R$ 271,67

MeJt'edes,Bent

79 meses

R$ 17.775,00-·-·- R$ 267,75
R$ 20.880,00·---· R$ 314,52
R$ 25,990,00----- R$ 391,49
R$ 30.582,00---·- R$ 460,66
R$ 35.828,00--�-· R$ 539,68
R$ 39.637,00·---· R$ 597,06

([1I])'i c

iA

l;c r'

.

1

KADETI - vende-se, 98,
GLS, compl. R$
12.000,00. Tr.: 9953-9966.

MONZA - vende-se, EFI ,

650,93, 2p, bordô, v.e.,
todo original, d.h. R$
8,500,00. Tr.: 371-5157
ou 371-5615 a noite cl
Cristiane.

CHEVETIE - vende-se,
88, dourado. R$ 4.200,00.
Tr.: 275-1070 cl Jaime.

CARAVAN - vende-se, CO'RSA - vende-se,
82, d.h., gasolina, Wind, 2p, 97. R$
branca. Tr.: 9962-9363. 10.300,00. Tr.:370-1161. OMEGA - vende-se,
------;-, GLS, compl. + teto, 95,
CHEVETTE - troca-se, CORSA - vende-se, azul. Tr.: 9962-9363.

Fone: (47)
370-8622

Classe A 99 ,

S-10 c. dupla 98

Palo classlc 99 Blazer 2.2 97

Uno Mille 99 Blazer 2.2 96.

Corsa Sedam 99 Ranger 2.3 98

Gol 1.0 .01 S-10 2.2 96

Gol 1.0 99 Courier 1.3 00

Gol 1.0
'

97 Saveiro 1.6 99

Gol 1.6 95 Saveiro 1.6 90

Gol 1.0 93 Fiorino 1.5 96

Uno Mille 97 Golf 1:.6 .02

Uno Mille 91 Renaul Clio 1.0 .02

Escort SW 98_ <Vectra 2.0 ' 97

Ternpra SX 97 Vectra 2.0 95

Parati 1.0 98 Corsa 1.0 98

Audi A3 98 Corsa 1.0 95

R: Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ClASSIMais

ILu

COMPUTADORES

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

serviços da região
e.cgUl.br#

Rua João �'a
,

Nova Brasilía
scneck,: 293 - Sala 02

_.Jaraguá do Sul _. se

(47) 276-3429
997S�5659

ENCANADO_ & eletricista ENGLlSH DELlVERY

lnglês na sua casa.

Tratar: 372-1498 com Mário

Rua: Exp. Gumercindo da SilvaI 616 - Centro

'-.'-'.

", Compre seu- cãozinho

Com todas as garantias, pedlgree e procedência.
Encomende ou reserve seufilhote de qualquer raça
e porte. Esclarecemos todas as suas dúvidas sobre
seu filhote. Evite comprar gato por lebre, compre
com quem realmente garante.

.

Tratar: 370 ..85,63 •.

Oferta _____,'

G�àdiente, ótimo estado

q,e. conservação. R$
;" 200,00. Tr.: 370-2462 ou

'.371,-8642
"II mes�s de' uso. R$ Cd, caixa de som 220, OVO - vende-se,'

160,00. Tr.: 9905-3055. I teclado novo na caixa. R$ Gradiente, com MP3, 5 ESTEIRA - compra-se,
1.250,00.Tr.:9903-1913. meses de uso, na caixa, Ir,: 459-00h ci

',. COMPUTADOR - vende- cf garantia. Ótimo Preço. Sernadete.
.

FllMhDORÁ -. vende-
se, AMO K62, 500mhz, CONTRA-BAIXO

.

Tr.:9987-1'004.
'

.i�',�'---�� .se, j;i3o.�� cornpl.. ét
HO 20gb, memória rarn -vende-se Golden, em

, ,ESTOQUE-vende-se, dé controle ê 1Bx de zoom.
64mb,mónitorde 14'. R$ ótimo estado, cor OVO - vende-se: bazar. Tr.: 276-0307. R$ 750,00. Tr.: 372-

!OO,OO. Tr.: 376-0081 cf madeira, com case e alça. Gradiente, compl. - MP3
,

. 3948.
1melSon. Tratar: 3JO-1801 e Karaokê, cf 2 meses ". EXPOSITOR - vende-se, ------

de uso. Tr.: 374-5334 cf \�litfiôricultura. Tr.: 376- FREEZER - troca-se,
1111 tOMPUTADOR'-vende- DlVISÓRIAS-compra-se Fabio. i:3�1-:"', ,320It5, vertical, semi- G�L:PÃO - compra-se,
• 1 'e, CPU Duron 2gb, 128 para escritório. 'Ir.: 275"- _,.__----- novo, por uma esteira. Tr.: usado, 28x15 ou 28x20.

mb, HD 40gb, gravador 2400. OVO - vende-se, FOGÃO":" compra-se, a 371-5295. Tr.: 275-1070 cf Jaime.

lenha. Tr.: 9905'-3696 cf FREEZER -_ vende-se, GELADEIRA - vende-se,
Luzia. Cohsul 2301ts, cf 4 Consul. R$ 150,00. Tr.:

gavetas, seminovo. R$ 273-6050.
.

FOGÃO -,vende-se, a 300,00.Tr.:372-1593.
l�ha.R$100,00.Tr.:376- 1:10 -. vende-se, pf
0085. '. 'FREEZER-vende-se, R$ computador, 2G.· Fl,$

250,00: Tr.:273-0779 cf 7.5,00. Tr.: 373-6402.
.

Marlene
.

'.

MAQUI,'NA -vende
se, de/lavar roupa,
Muller, madeira. R$
200,00. Ir.: 276-0671
cjJean.

.

': ; .. ,
."

MÁQUINA - vende-se, necessitando de reparos.
de costura doméstica e Tr.: 275-0647
outra industrial Juki
Lubrific automática. Tr.: MÁQUi�A - vende-se,
370-3574 ou 9123-7355 de cortar grama, Trapp,

gasolina, ct rodas,
MÁQUINA - compra-se, seminova.R$ 450,00. Tr.:
lnterleck, somente de 370-6495 ou 9137-S074.
particular. Tr.: 275-0647
cf Alexandr.e. \,' .MÁQUINA - vence-se,
'-------�'!'�\ de costura, overlock,
MÁQUINA - vende-se, Nissimó 8.0aO pontos. Tr.:
de corta filete, 372-0518.

JANELAS'':' vende-se''
duas, de alumínio, c/
caixilho e vidro, cf t,OOalt MÁQUINA - vende-se,
x 1,5Iarg., semi-novas. . de bainha e bordadinho
R$350,OO. Tr: 9134-0816. cf 3 agulhas, 2 aRarelhos

de, debrut:ri;", (Kat1sai
LAVA JATO - vende-se, Special). R$t1.700;IiJO,iJ'r.:
da Electrolux. Ótimo -373-6238,'âe::fhanhã cf
preço. Tr.: 376-0168. Nelci.

GALPÃO :... vende-se,
150m2, cl cobertura.
Tr.:374-5206 cf Luis após
18hs.

Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

Operacionais, Soluções de Conflitos; Configurações e Substitulções de Peças, etc.

"Um click e m sua vida pessoal e profissJonal

Computadores \

c()mpletos

Periféricos .1 Móveis
.
CDRom
gravador e
leitor de OVO

•Assistência Técnica

Especializada \ r
,

�ORA TÉCN,ICA - (Jaraguá dO':�UI?,:: J

TE�NA - R$ 20,00 '. ir '.'1,/

:::::�:����; ..·ITI
R$ 0,50 o km rodado

Suprimentos
Tintas Origináis e

Recargas todas as marcas de Impressora

I I,

•

t:1ICRO a partir de:

R$ 1.550,00
Financiamos em 61 9 I
121 151 18 e 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 128 mb
de memória, Hard Disk 20GB. fax
modem S6k, cd rom LG 52x. Placa
mãe Asus A7V 266·MX, Plà� de
vídeo AGP 32 rnb, monitor' IS"
AOC. drive disquete 1.44. teclado,
meuse, gabin�te atx 30Ow, caixas de
som ampliflé:ada. 180w. placa de som
e rede inte rada

Acessórios
. l":'ormatizaçãÇ)· .

I . d�'comércio e
.

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matricia:ls pi emissão .

NEGOCIAMOSde N.F., Impressora pi
emi�são Cupom Fiscal,

.

QUALQUER OFERTA

ljdOS
os.controles ANUNCIADA PELA

�:�::�:���e ges- .

CONCO,RR�NCrA

i.

;.
i

i

1
,;

;
� ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



J.[! .
I

'

-

I,' 14 êóR'REIO DO POVO

1,

I

I
•

I
I

II

, I

SÁBADO, 22 de maio de 2004
"

-.__:_

1"

: "
- ",

. -.

.

'

.;.

-,

�",... 1
. -

"',

CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS

371.0363

.' - , .:',. e ( �.� \
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CLASSIMais

SEGURÁNÇA PATRIMONIAL
Guardç:t de Portaria
Recepcionista

.. Serviços de Limpesa e Conservação
,

SEGURANÇA ELETRONICA
\

"

Alarmes,
, Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA 'E TRAN'QUI'LIDADE
1Itt1e4- de� 4� it&J, s� úS� Ú4«4� __

1<�,- eHIJu"eM� e4M ".. efJlI4t:dtd4 ÚS�4 AfdtItee

MÁQUINA - vende-se, MOTOR - vende-se, de :150,00. Tr.: 9102-0089

Muller, R$ 200,00. Tr.: freezerpequene. Tr.: 373-

11�0671. '3787.
'

POLTRONA - compra-se,
I pi criança pi carro. Tr.:

MESA DE SINUCA" - OURO - compra-se, 276-9031 c/Rosélia
III1de-se, oficial c/tàmpo qualquer peça,

n� mármore por arrebentada, quebrada.
- mputador, Tr.: 373- Paqa-se à vista. Tr:

�I�,
'

9979-0605,

MESA-ILHA - vende-se,
nuas mesas, cada mesa

�ompórta '4 pessoas
. �aoalhando, R$ 250,00
�Ur,:371-1919,

PEDAL - vende-se, dupla
de bateria, Mapel,
seminovo. Tr.: 376-1242,

PLACA - vende-se,
iluminada, 4x1 m. R$

6194 cl Sueli. 1'5Ó,00; Tr.: 9103-0077.

1.000,00. Tr.: 91�1-0464.

VAPORETO - vende-se.
Tr.: 9103-6194 clSueli.

VESTIDO - vende-se, de
prenda, verde. Tr: 3n-
5270 noite ou 371-5042
comi.

VIDEOGAME � vende-se"
Dreamcast, cl 2 cóntr.'e
3jogos. R$350,OO. Tratar:
376-2206.

,

VIDEOGAME - vende-se,
Play Station 2, totalmente
destravado, cl 3 jogos.
R$750,OO. Tratar: ,376-
2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Play Station, cl 2
controles, 3 jogo's. R$
250,00. Tratar: 376-2?06.

Jara.uá do Sul

VII)EOGAME - vende-se,
cl 2 fitas e 2 controles.
Tr.:373-3787 cf Noeli.

SECADORA -vende-se, TECLADO - vende-se.
Enxuta Máster, seminova. CCE 22K. cf suporta. Ir.: VIDEOGAME.- vende-se,
R$ 60,00. Tr.: 376-2362. 273-6050.' playstation cf 2 controles,

transformador, 4 jogos.
Tr.: 372-0876.PRANCHA - vende-se,

de surf 7,2, fun bQrdy
evolution, marca tropical
o/capa, R$ 400,00. Tr.:
9103�0077.

SOFÁ - vende-se, azul, TORNO - vende-se,
2 e 3 lugares. Tr.: 9101- Nardine e outros tomos.
0467 clCristiane. R$1 0.000,00. Tr.: 9975-

8433
FREEZER - vende-Se,
vertical, branco, 280lts,
Cônsul. Tr.: 9975-1299.SOM - vende-se, Philips,

200w, 3 cd's, ,c/2 meses
de uso, tr.: 374-5334 cl
Fabio.

'

.

TV - vende-se, CineÍ'al;
20'. Tr.: 374-5334, cl FAX - vende-se,
Fabio. aparelhode fax. Tr.: 9975-

1299.

\

9117-0497
Pousada Drelche do Ar com

acompanhantes

Se você está cansado de ficar em casa sem

companhia, venha conhecer nossa pousada
com líndas acompanhantes 24hs ao seu

dlssor.
-,

Temos preços acessíveis e' auto

atendimento, tudo para favorecer a você,
I ", '

....

cliente.

Também atendemos hotéis, motéis e

residências.

27500052/273-1174
Estamos recrutando moças acima

de 18 anos.

RETALHOS - compra
se, p/ fazer estopas
grandes e pequenas de

200kga500kg. Tr.: 9103- TECLADO - vende-se, TV - vende-se, Semp
Caslo CA -110 5/8. R$ Tcshlba, 29,'. R$

ILl
�"I

CORREIO DOPOVO �5,; ,

, ,

VENDE-SE AP. so. ISABELA.-SEfy1I�, �4" )

MOBILIADO COM DUAS VAGA9 ,�, .•�
GARAGEM. ENTRADA DE R$15:00Q.

, ,

E O SALDO, FINANCIADO D.lRE
COM.A CONSTRUTORA.

'. '

CONTATOS. 275-3010

Foram extraviadas notas fis
'

modelo D�1, sérts 0ri
numeração 001230 a 00150
empresa

"Lanchonete Batista

Ltda - ME"
f.

'

, �
.
""J.

Rua: Joinville, 2633 r.�
'CNPJ: 85.107.365/0001�7

Inscrição Estadual:
252.222.458

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO,
comarca de Jaraguã do Sul/2D vara Cível

"

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jar�g\!ã
Sul

Juiz (a) de, Direito: QuitériaTamanini Vieria Peres

Escrivã(o) Judicial: Ana Lúéia Rozza

EDITAL DE INTERDiÇÃO � ART. 1184, DO CPC

Espécie e Número do Processo: Interdição/Extinção da Interdição, 036.01.0
Requerente: JorgeRuflneDamacena
'Interdito (a) (s): Manoel Rufinp Damacena

i.(
Doença Mental Diagnosticada: transtorno esquiioafetivo � CID F 25, Data da Sen�
03/7/2003. Curador(a) Nomeadora): Jorge Rufino Damacena.

.

Por íntermêdío do presente, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam b�
de que, neste Jl:Jízo de Direito, tramitaram regularmente os autos do processo epi
I'Ité sentença final, sendo decretada a medida postulada, conforme transcrito ri
superior deste edital, e nomeado(a) o(a) curadona), o(a) qual, aceitando a incuriiRê

. prestou o devido compromisso e está no exercíclo do cargo. E, para 'que ch,�gu
conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual

,

afixado no local de costume e publlcado na forma da lei.

Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 19 de abril de 2004.

�JI '""\ f/ácé r5orpo
eDistribuidora de Cosméticos:

*'I'flcvt,d<'J� *,scUnalU/J '

Fone: 371-6110
9905-2653

I Medicamentos em geral
Manipulação de fórmula$ médicas

Fisioterápicos e
Cosméticos manipulados
FOlile: 371-82,98

Rua @oPicolli

PLAN,ET GAME
'* VENDAS '*LOCAÇÃO '* CONSERTOS EM GERAL

,

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EMGERAL

Fone: 376-2206

Rua: Bertha W

J

tJj-"ifG rático do bem .eetat:
I � •

� ,

SAUDE & INFORMA AO
,

Hiperidro
\ ,

c

se
Dia IOde Maio, Giovani WaltrickMézzallra Médico especialista em ClrurqiaToraco Pulmonar e

Cirurgia do Suor (Hlperldrose), da cidade de Jaraguá do Sul, esteve presente na la Jornada de
, -_ - I

H lperldrose das Clínicas do Suor, no Maksoud Plaza, em São Paulo. Onde foi dada seqüência às
,

discussões iniciadas no 10 SimpÓsio Internacional de H iperidrose, também em São' Paulo, 2003.
A magnitude desta jornada deve-se aofato de que os médicos lá presentes estarão participando da

elaboração de um Consenso Nacional para orientar a classe médica no que se refere a um melhor

reconhecimento, diagnóstico e tratamento da H iperidrose no Brasil.
Durante o evento a jornalista Regina Lenkes Diehl, fez o pré-lançamento do seu livro Suando em

Bicas - os constrançlmentos causados pela hlperldrose Editora Nobel, livro este que relata as

dificuldades e esperançasda infância de uma menina que suavamuito até o seu tratamento no ano

de 2000, quando passou pela cirurgia para a correção da H iperidrose.
,

,

Otima leitura para quemçostarlà de sabermals sobre esta doença.

*SUOR E'XGESSIVO TÊM CURA!
P rocu ré-nos

Clínica ToracoPUlmonar
R. João Picolli, 235 sala 03 - Centro Jaraçuá do Sul

,

Fone: 276-1499
' ,

S ite: www.clinicatoràcopulmonar.com.br

,.'

I

I,
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É tão útil, Que o número
de telefone deveria constar

na seção em citilidadã pública;

ADELTEX ACABAMENTOS 'TEXTEIS LTDA - ME

comunica que requereu a Fundação do Meio
Ambiente - FATMA, licenciamento ambiental para
a atividade de Serviços de ac�bamento em fios,
tecidos e artigos têxteis produzidos por terceiros;
Comércio atacadista de produtos auxiliares de

tinturaria, Indústria de produtos do vestuário em

geral, tecelagem, tinturaria e estamparia, com

localização no município de Schroeder /SC, rua

Joinville; 109, bairro Duas Mamas.

O prazo de impugnação junto a FATMA É DE 20

(vinte) dias corridos a partir da data desta

publicação e o licenciamento será concedido se

atendida a legislação ambiental.

EDITAL DE CONVOCAÇAO
. A ARSEPUM, Associação Recreativa dos Servidores

Públicos Municipais de Jaraguá do Sul, pessoa

Jurídica de direito privado CNP J 83.784.652/0001-
91, situada à rua Arthur Güenther, 350 bairro

Amizade, cidade de Jaraguá do Sul, presidente
DANIEL FRANCISCO DA SILVA MENDES, vem através

deste convocar todos os associados para uma

Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia

cinco de junho de dois mil e quatro, com primeira
chamada às quinze horas e segunda chamada às

quinze horas e quinze minutos, nas dependências
da ARSEPUM, tendo como pauta prestação de

contas, preenchimento dos cargos vagos na

diretoria, e aprovação da alteração e consolidação
do Estatuto Social da Entidade e do seu regimento
interno, para adequação ao Código Civil.

I
I-

II COMUNICADO

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

EDITAL DE CONVOCACAO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A SOCIEDADE CULTURA ARTíSTíCA - SCAR, pessoa

jurídica inscrita no CNPJ sob o nQ 82.901.638/0001-68,
atendendo ao disposto nos artigos 20 e 26, letras "a",

"b'�, "c" e "g" e artigo 25, parágrafo 2Q, dos seus

Estatutos Sociais, convoca os senhores sócios

fundadores, contribuintes e ativos, para a Assembléia

Geral Ordinária que fará realizar no próximo dia 31 (trinta
e "um) de maio de dois mil e quatro, às 19h30min

(dezenove horas e trinta minutos) em primeira convocação
com a maioria simples dos sócios ou às 20h (vinte horas)
em segunda e última convocação, com qualquer número
de sócios presentes, em sua sede social (CENTRO
CULTURAL DE JARAGúÁ DO SUL) a Rua Jorge Czerniewicz,
160, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), para deliberar

sobre a seguinte Ordem do dia:

.

1Q - Prestação de contas do exercício 2002/2003
2Q - Eleição da nova Mesa Diretora do .Ccnselho
Deliberativo.

3Q - Eleição da nova Diretoria

4Q - Assuntos gerais

Jaraguá do Sul, 14 de maio de 2004.

Monika Hufenüssler Conrads
Presidente '

Seriquadros Quadros p/ Ind. Têxtil Ltda - Me " sede na

Rua Ângelo Rubini, 914- Barra do Rio Cerro, Jaraguá do

Sul/SC, CNPJ nQ• 79.6tl-3.599/0001-31! vem por mEfoo
deste comunicar o extravio de notas fiscais B-l do nQ•

0001 a 1000 e, série única do nQ• 00 a 100 e livros

fiscais.

Há 84 anos, o número mais útil da região.

,
1

r
�·�n I
II

AlPHARRABI_US PAPELARIA lTDA ME - R ANTONIO KOCHEllA 79 - NESTA;
ANA MARIA TEXTll lTDA . ESTR GERAL S/NR -' NESTA;
ATALlBA COZINHA.INDUSTRIAL lTDA - R ADELlA FICHER 70 - VilA lALAU - NESTA'
ATALlBA COZINHA INDUSTRIAL lTDA - R ADELlA FICHER 70 - VilA lAlAU

'

NESTA;.'
BRASil IN BORDER - RUA ANGELO RUBINI 65 - NESTA;
CARTAO JARAGUA COMERCIO.E SERVICOS . RUA CARLOS HAFFERMANN 57 _

NESTA;
CASTlllAS DECOR ARTES FAB COMERCIO - A_DOlF PUTJJER 269 - NESTA;
CIA DO TONER - lUIS CARLOS PIGOSSO - R 25 DE 170 S( 05 - NESTA;
ClAUDIMAR BATISTA DOS SANTOS - RUA CARLOS ZENCKE 92 VilA RAU - NESTA;
COND EDIFICIO BRUNA MARIANA - REINOlDO RAU S 501 - NESTA;
COND EDIFICIO BRUNA MARIANA - REINOlDO RAU 501 A 504 - NESTA;
D'saNI CONFECCOES lTDA ME· RUA FELICIANO BORTOLlNI S N - NESTA;
DORACI MARGOT RUDNICK BAHR - FRANCISCO GRETIER - NESTA;
EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C lT - RUA 12 AV.PREFEITO WAlDEMAR
GRUBBA S - NESTA;
ELISABETE FABIAN PEZZINI - R ENRIQUE BOEDER - NESTA;
FERNANDO ARIEl ROSANO CARBONEl - RUA FIDELlS STINGERN, 6 AP 03 - NESTA;
FRANKLIN DE OLIVEIRA - RUA ARTHUR GUNTHER COND AMIZ - NESTA;
GEISA MARTINS GONZAGA -NESTA;
HOSPEDARE HOTELARIA lTDA - JORGE CZERNIEWICZ 99 - NESTA;
JOSE RUDA - RUA 528 - FRANCISCO STINGHEN 55 - NESTA;

ó' JOSllEIA RUPRECHT - BERTHA WEEqE 200 - NESTA;
KlEBER RODRIGUES DA SilVA ALVES - 450, 132 - NESTA;
lENKE E RIBEIRO - ME - WALTER MARQUARDT407 - NESTA;
MARLI DA lUZ MARIANO - RUA VIRGILlO PEDRO RUBINI, 292 - NESTA;
MK ASSE,SSORIA EMPRESARIAL - AV GETULIO VARGAS 827 Sl 6 - NESTA;
NICOPEl COMERCIO DE PAPEL lTDA -,R FREDERICO CURT ALBERTO VOSEl 653
- NESTA;
NllMAR IND METAltJRGICA lTDA - R.BARAO DO RIO BRANCO 662 - NESTA:
NllMAR INDUSTRIA META�URGICA �roA - R,BARAQ' RIO, BRANCO 862 - NESTA;
RENATA lOURENCO DA SilVA - RuA EMA SCHMIDT ,153 '- CORUPÁ
RENATA lOURENCo' DA SilVA - RUA EMA SCHMIDT 153 .; CORUPÁ;
RODRIGO DE PAULA DA ROSA - HELEONORA S.PRADI 307
ROSEMERE LlCHTENBERG KRENKE - RUA lEOBAlDO JANSSEN 120 � NESTA;
ROSEMERE UCHTENBERG KRENKE - RUA lEOBAlDO JANSSEN 120 - NESTA;
ROSEMERE LlCHTENBERG KRENKE - RUA lEOBAlDO JANSSEN 120 - NESTA;
ROSEMERÉ LlCHTENBERG KRENKE - RUA lEOBAlDO JANSSEN 120 - NESTA;
ROSEMERE LlCHTENBERG KRENKE - RUA lEOBAlDO JANSSEN 120 - NESTA;
ROSEMERE LlCHTENBERG KRENKE - RUA lE9BA�DO JANSSEN 120 - NESTA;

ADRIANA BARBOSA SilVA MOREIRA - 911 lOTEAMENTO DIVINOPOLlS 43 - NESTA;
ALFREDO ESPINDUlA - RUA PREF JOSE BAUER 443 VILA RAU - NESTA;
AllEGRO ALIMENTOS lTDA; AV GETULIO VARGAS 84,7 - NESTA;
ARI lUCHTEMBERG - R JOAO PlANINSCHEK 126-SB - NESTA;
CLlCK TREINAMENTO EM INFORMATICA lTDA - RUA REINOLDO RAU 399 - NESTA;
CONFECCOES DUGUAY lTDA - R EMMA SCHADE MARQUARDT S/N - NESTA;
D SONI CONFEC lTDA - RUA FElECIANO BORTOLlNI S/NR - NESTA;
DOGLAIR RECK PETRI - RUA GOlAS, +02 - NESTA;
DOGlAIR RECK PETRI - RUA GOlAS, 102 - NESTA;
DOGLAIR RECK PETRI - RUA GOlAS, 102 - NESTA;
DOGlAIR RECK PETRI - RUA GOlAS, 102 - NESTA;
EDENllSON LOPES PADllHA - GUilHERME BEHELlNG 211 .: NESTA';
EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C lT - DOM BOSCO S/N - NESTA;

. ElETROTECNICA SG LTDA ME . AV PREF WAlDEMAR GRUBBA 1399 - NESTA;
ELIANE ÉSSER - RUA JORGE CZERNIEWI<:;l - NESTA;

,

ILDA JUNKES' CORREIA - VITOR ROSEMBERG - NESTA;
IRMAOS CAMPOS PRODUTOS COlONIA - BR 101 KM 5,5 - NESTA;
IRMAOS CAMPOS PRODUTOS COlONIA - BR 101 KM 5,5 - NESTA;
IRMAOS CAMPOS PRODUTOS COlONIA o BR 101 KM 5,5 - NESTA;
JAIR CIPRIANI - RUA MÁRTIN STHAl ESQUINA PEDRO GONZAG - NESTA;
JARAGUA JACQUARDT DECO�ACOES lTDA - R JORGE CZERNIEWICZ 590 CENTRO
- NESTA;JUVENI DO?, SANTOS BAECHTOlD CORREA - RUA FRITZ BARTEl - NESTA;.
lEONICE MOREIRA - lOTEAMENTO DIVINOPOLlS - NESTA;
lUCIANO VICENTE FAUSTO - NESTA;
lUCIMAR HENRIQUE CORREA - R'UA EVARISTO F�ANCENER .. NESTA;
lUCINEIA BORGES DE LIMA - NESTA;
MANFRIN E TRfVISOl lTDA - AV GETULIO VARGAS 52 - NESTA;
MASTER CALHAS lTDA - RUA MAX WllHElM 786 - NESTA;
NEIDE ZENAIDE CORREA - lOTEAMENTO DIVINOPOLlS - NESTA;
NllMAR IND METAlURGICA lTDA - R.BARAO DO RIO BRANCO 662 - NESTA;
NllMAR INDUSTRIA METAlURGICA lTDA - R.BARAO RIO BRANCO 862 - NESTA;
PACIFIC FLORES lTDA - RUA EMMA ZIEMANN SALA 01 - NESTA;
WALDEMAROlSKA - BERTHA WEEGE 185 - NESTA;

.'

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitÇlr
a devida intimação, faz por intermédio 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.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA
MELLO, Tabeliã Designada da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de Sant
Catarina, na forma da Lei, etc.

a

Faz saber a todos quanto este edital
virem que Sé acham neste Tabelionat�
para protésto de Titulas contra:

. .
.

Na edição do dia 15/05, o Jornal Correio do Povo publicou
erroneamente os editais de protesto. Nesta edição consta os.

.

editais corretos.

Jaraguá do Sul, maio de 2004 .

IIton Hoftmann - Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UNO - vende-se, Fire, Tr.: 9953-3061 c/Vilmar.
2p, 02. Tr.: 9903-7156 cf'
luis Paulo:

.

fr·�.

CORREIO DO I'6VCij$ ,CORREIO DO POVO

CLASSIMais

__I

'

,

, _.

VOYAGE - vende-se, 88,

� 1.6, ótimo estado. Tr.:
275-4118 cl Juliano.

UNO - vende-se, íurbo,
preto', compl., 94. Tr.:
9135-7729.

KA � vende-se, 98, v.e.,
t.e:R$10.500,00. Tr.: 370� FUSCA _ vende-se, 74,1161. '

1.500, roda larga. Tr.:
370-9842 c/Luís Carlos
demanhã.

OPALA - vende-se,

diplomata, 4p, 85,

hidramático, rodas de

omega 15'. R$ 4.800,00.
Tr:273-6242.
------

8-10 - vende-se, Deluxe,
4.3, v6, cabo estendida,

ar, dh., trio'ARBG, sto.

AnIGnio, 4 pneus novos,
GNV. Tr.: 373-4997 ou

9107-4525.,
_ ESCORT - vende-se;

8_10-vende-se, branca, "hobby, 94, azul met. R$
97 GNV. R$ 18.500,00. 7.000,00: Tr..: 273-0944 . RANGER - vende-se, 97,

Tr.:' 370-8331 ou 9125- após 19hs. 4.0, compl. + G�V +

57p2 clAndrei ou Albano. capota de fibra. Tr.. 370-
ESCORT -r- vende-se, 2776 ou 9952-9660 cl
modelo europeu, compl., luis.

prata, 93, a álcool. R$ ------

8.500,00: Tr.: 9135"9698 VERONA - vende-se,
ou 370-5739 falar cl europeu, 96, azul, 4p. Tr.:
Nelson. , 370-5627 ou8803-1561 cl

Paulo.
ESCORT - vende-se,

,

.

modo Europeu, Gl, 93. R$ VERONA-vende-se,90,
PALIO - vende-se, fire, 7.300,00. Tr.: 370-5739 compl. R$ 2.500,00 entro

02, compl., Ap. R$ ou 9135-9698. +assumirfinan.Tr.:375-
,FUSCA-ve�de-se, 74,4.500,00 entro + saldo -

2190.
branco, 1300. R$

em 32 x R$ 610,00. Tr.: ESCORT - vende-se ou
1 90000 li 3720353

376-1772 troca-se, XR3, cl opc., 86 VERONA _ vende-se,
. , . r.: -

+1 biz01 +12parc.ou xtx, 1.8, compl., 92,
troca-se por Escort acima _ teto, álcool. Tr.: 370-2920
de 88 a álcool ou gol do após 14:30. Tr.: 91(l3-
mesmo ano. R$164,00. 1927.

RANGER - vende-se, 00,
cabo simples, completa (
trava), diesel, 4x4, turbo.
R$ 36.000,00. Tr.: 372-
3235 cl Ramos.

CORCEL'l1 - vende-se,
80. R$1.600,00. Tr.: 273-
6242.

RANGER - vende-se ou

troca-se, Xl, CD, 01,
cornpl R$ 35.000,00. Tr.:
644-3017.

VECTRA - vende-se, Cd,
98, prata, compl. Tr.:

9979-3308 ou 275-1675.

TEMPRA - vende-se, 951
96, financiado. Tr.: 371-
3132.

'éI6.
Freios
?I4úÚft
�'

-' '

•
I .

kikar@netuno.com.br
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá

.

do Sul - Santa Catarina

FUSCA - vende-se, 80,
branco. R$ 2.800,00. Tr.: AUDI - vende-se, A3,
372-3480 ou 274-8444. preto, 99, completo. R$

36.000,00. Tr.: 376-1772

FUSCA - vende-se, 79,
ótimo estado. Aceita-se
troca. R$ 2.800,00. Tr.:
273-6242.

FUSCA - vende-se, 84.
R$ 3.300,00'. Tr.: 9962-
0650.

FUSCA - vende-se, 76,
bom Ele mecânica cl
reparos na lata. R$
1.500,00. Tr.: 376-2160.

FUSCA - vende-se, 76.
R$ 2.000,00. Tc 372-11 02
cl Marcos. ,

GOL - vende-se, Special,
branco, 01, 5 pneus
novos, isofilm, metade Elo
IPV.A 04 pago. R$
12.000,00. Tr.: 370-4810
a tarde.

GOL - vende-se, S�ec!.ill,
01, branco, película,
pneus novos, metado
IPVA/04 pago. R$
12.000,00: Aceita troca.
Tr.: 370-4810.

GOL - vende-se, 95,
prata met. R$ 7.500,00.
Tr.: 9973-8955.

'

_. GOIr"-'vendése,-S6, 1.8,
banco de couro e som.
Tr.: 9902-7884.

,.

GOL - compra-se, do ano
91 95: Tr.: 9902-7884.

GOL --' vende-se, Gl, 1.8,
90. Aceito troca por carro
de menor valor. Tr.: 9975-
9925.

GOl- vende-se, 01, v.e.,
compl. R$ 20.000,00. Tr.:
370-1478 c/Floriano.

KOMBI � vende-se, 91 ,

bege, cl baú, modo Elma

Chips. R$ 8.000,00. Tr.:
370-0446 ou 9142"

2075.

PARATI - troca-se, 84

per carro jâ financiado.
n: 9134-0498.

PASSAT - vende-se, 86,
1.6, álcool, 5 marchas.
Aceita-se troca. R$

, 3.50,00. Tr.: 273-6242 .

VOYAGE - vende-se, Cl,
aZul, 86. R$ 4.000,00. Tr.:
275-1070 cl Jaime.

-
ALFA ROM EO 145 -

vende-se, 99; 1'.8,
completo, em perfeito
estado todo revisado. R$
21.500,00. Tr.: 275-1427
cl Bettina.

BESTA - vende-se, 12 .

lugares, 94/95. Tr.: 376-
0307.

'

CLlO - vende-se, Hatch,
00, 1.6 RT, prata, airbag
duplo, d.h., a.c., CD

origi,nai, controle satélite
de som, t.e. 5p, trava pi
crianças, rodas de liga
leve. R$ 2.1,000,00: Tr:
370-8928.

JEEP - vende-se, 72,
freios de S-10, guincho,
bancos da Recaro, todo
equipado pi trilha. Tr.:
9973-3382.

l-200 - vende-se,
cabine dupla, 95, a.c.,
4x4. R$ 30.000,00_
c&ceita-se carro de menor
valor no negócio. Tr: (47)
9102-0009 cl Santiago.

PAJERO - vende-se,
Sport, 01, preta. Tr.: 376-
1772.

�oros

(371-1970)
Compra � Vende
Troca Financia

Motos acima de 1998 -

financ. em até 30x 51 entrada

PAJERO - vênde=5e" 95�
Co oRua-Fri-t"7;-Bartel,>99-.-Baependt�

4x4, compl. R$39.000,00, Jaraguá do Sul- se
Tr.: 376-1772. -.

Fone: (47) 371-3898

SANTANA - vende-se;
Cl, 1.8, 89, gas.,
impecável. R$5.800,00.
Tr: 371-6238.

\ �

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183'
.

Compra - vende - troca - financia
7?n ';mmMJ!íi',Wi!l2'

. ®i,

Rua Erwino Menegottít,1530 - Vila Rau - Jaraguá do .Sul

PEUGEOT 206 - vende- volante/faróis, 46 mil km. SCÉNIC - vende-se, 99,
se, 1.0, 16v, 02, único R$18.900,00. Tr: (47) RXZ 2.0, GNV. R$
dono, c/manual e NF, 2p, 341-8902. 29.000,00, Tr.: 372-2701.
v.e.j.e., d.t., I.t., alarme
cl ac. autóm. de trava! RURAL - vende-se, 74, SCÉNIC - vende-se,
vidro, insufilm, reg. de alt. c/ktt GNV. Tr.: 9962-9363. RXE, 2.0, 00. Tr.: 275-

1130.

INJECAR AUTO CENTER
A, CASA DO CARBURADOR

SPORTAGE - vende-se,
95. R$ 29.000,00. Aceito
carro menor valor. Tr.:
371-5877.

Av. Pref. Waldemar Grubba, ,2322 - Vila Lalau

- Afinação de Motores - Recondidonarnento e Limpeza de Carburadores
- Embuchamento de Bases - Peças e M,iúdezas para Carburadores
- Injeção e Check-Eletrônico - Troca de Gasolina para Álcool
- Serviços de freio e suspensão

TOYOTA COROllA -

vende-se, 95, compl.
a.c., d.h.H$12.500,00-t'
1 Ox R$ 204,00. Tr.: 275-
1183 cl Sérgio. '

4:000,00. Tr.: 99941(;)292,1113 - vende-se, mod. 2013, an080, cara
caçamba, cl d.h., doc. em. preta. R$16.00Q,00 entr
dia. Tr.:9132-4791 a noite + presto R$ 650,00, Tr.:
após 20hs. 9991-5553.

BIZ - vende-sé! M"
NOVA, preta, partiéla�lêtr.
Assunni� 24x R$ 250,@'�.,

_ Tr:: 9994-0298.
� ----�,---�,

�

BIZ - vende-se;'Q3, Ttr,::
9124-0828 ou 379·1�t$
cl Elaine.

TRAFFIC - vende-se, da 1513 - vende-se, 79,
Renault, 98, g�sollna e

, modelo 11500: Tr.: 9973c'
GNV. .Entr. + flnan. Tr.: 9781
276-11190u371-0338., __

'

_

BIZ - vende-se, 02,
CAMINHÃO FIAT -vende- vermelha, c/12.000km.

__•.

'

I

se, 78, diesel, toco cl R$3.600,00àvistaouR$
� carroceria aberta + 1.200,00entr. + 17xR$ CB 500 - vende-sê,

graneleiro. R$ 8.300,00. 189,63. Tr.: 370-7863, vermelha, DO.-1r:: l:ln5�
1113 - compra-se, de Tr.:371-9992c/Spézia. 7729.

preferência financiado. Tr: BIZ - vende-se; 03, .
. ,

372-0108. MERCEDES - vende-se, preta, cl partida elétr. R$! CBX 250 TWI'S:rER �

"8ee e�ea44�M�" � 2/f15

............ ��'.���f�_i�� ��.I����.�_������t ���� __

-

.. �_��p��..�i .. :.. �_�..��.��� ��.. �ul - se
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.6 CORREIO DO POVO

I

.1

A CS ,Escritório Contábil dispõe (Ia um site

para que você possa cad�sttar seu,'curriculo
e ter maiores chances de c.onquistar uma

vaga no mercado de trabalho.

Cadastre seu tu�rí,culo
••

no nosso slte:
VU'u..w.csescrlteríeccntcbll.eem.br

S,ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
,

�:tA SUA EMPRESA MERECE!

E.NAUlT É MAIS CARRO
y,) seus preprietários tiveféun suas expectativ�s sqpera,das. O Rel'!al4lt C/ia
chegou no topo do tàhking geral, sagrando-se (f) gtande campeãliJ. Ê a maior nota
,u:e um carro cons.eguiu, nestes três anos da pesquisa Os E/BitOS".

'

uatro �odilS • Jan./20114 '

BLUMENAU
322· 8800

.

SÁBADO, 22 de maio de 2004
-----

·admite:
• COSTUREIRAS PARA RETA, OVERLOOK E COBERrURA;

• REVISORA NA ÁREA DE CONFECÇÃO;
/

,

• AUXILIAR DE CORTE NA ÁREA DECONFECÇÃO;
� INSTAI!ADOR ,DE LINHA TELEFÔNICA ECENTRAL TELEFÔNICA C/ EXPERIÊNCIA (INST.

,
.

DEGABOS E LINHAS TELEFÔNICAS)', .,..".
�

.

• MECÂNICODE EMPíLHADEI,Rf\ÀcóMBUSTÃO E. ELÉTRICA;

• TÉCNICOJVlECÂN IGO COMPRESSOR DEAR ROTATivo DE PARAFUSO;
.

I. .
,

• TÉCNICO EM ELETRO ELETRÔNICA (EXPERIÊNCIA EM CONSERTO DE TELEVISÃO,

VíDEO, RÁDIOETC ...);

• TÉéNICo'EM ELETRO.ELETRÔNICA(CONSERTO DE CENTRAL TELEFÔNICA);
• MEC�NICO DEMANUTENÇÃ� QEAUTONlÓVEIS;
.VENDEDOR·EXTERNO (AUTÔNOMO)COMEXPERIÊNCIA;

'.ZELADORA

.'ÉMPREGADA DOMÉSTICA

TAXAS A PARTIR DE RENAULT É MAIS NEGÓCIO )

"Nem o�sio cv (cavalos) a mais ela CUIOel'! Xsara Picasso, fI�m o novomotor

bicombustiv:eí da ehevro/et �af.ira foram suficientes pat� �esbar:ioar a agiJida�ee a ecenomte cio Renault Scentc, tiaer de vendas entre mmlvans�. Trecho cio tex o

publicado no Cad�rno FOlha Vl!fç",los .' 2SJ412004, T.�ste Folha MQ�á '
.

ITAJAí
r

'348- 84GO
,JOINVILLE
435,· 3700

JARAGUÁ DO SUL
3701.6006

ijl�ros válida para CliO�U{hentiqUe�Pto 16V 20031.2004 e 2001/2004.0 km, cor sólida, sem opcionais, nas se�uintes,condiç(jes: Finanéiamento.pelo B�nC()CDC ( Crédlto Direto a� Consumidof) com.entrada dIl75'Í. dovalor íivi�ta (R$1! .24�;pQ) +36 p�r!'Ellas de.R$199,OO eomtaxa dienteprelixadadaO,99%a.m. + IQF ��làmmado Boleto Bancãno.Preçoà vlstaR$ 22,990,00, PreçosváhdàS para aversá� 2004/2004 e somente para a aqulsiçãodo veiculo pela Internet, comJrete IncliJso paratodo o Brasil. Não estão Inclusos os valores de piníurarnetálica eOPclonals,(?) Taxa de juros válida para o Scéníc Exp[esslon 1.616V 2003/2004e200�/20paracionalsin�s seguint�scontU�s: Fihah�iáli1ento pelo Ba�coCD�(Créditil Direto aoConsumidor) comentrada�e 75,% dovalorà vista (R$ 34,492,50) � 36 parcelas deRS 399,00 comtaxaClienteprefixadá de,0;�9%�:m,.+ !f?F + R$?,1.5 P9rl�Í1)in.a�6 .B61e\0 Ba�Cário, P[�çoà vista:R$'45,�90,00, preços v�h OScénicNão ,�sjão Inclusos o� valores defrete.,.plOtu� metáh� e aee�s6nos, C?r:sulté O valor do frete�mlsua Concesslo�ána R�rault(3) Taxa �e jurosváhda para L!n�� Clio H�tch 200312004 e 2004!2004 O km ( exceto Llnh�.C'[P.Aull)entiq�e). Para SceOlcExpr�sslon 1 ,616\!e 2.�16V 2003/2004'e,2�04/�004 e S
enlQ.M 16V eM 16VO.km(exceto v.ersões cotncâmQIO autom�tico) nas segUintes çondíções: FmanClamentopeJo Banco CDC (credito Direto ao.Consumldor) c.omenttadade.!l5% t!pvalor à vlslá + saldo tínah.clado em 12vezes comJaxaChente'Prefixadade O,49%a.m. + IOF+R$ 2,Hi.por lâmina do Boieto.bancano, FI�a.ncla�l'dasatrav�s da·Cía,De.Cr�lto, Finan�I�.mento e Investiment? Renaul\ dp.Brasil" Crêdito sujeitoáanálise e aprovação de cadastro. Taxa de.ebernra de Crédito (TAC), no valor de R$ 30Q;00 não inclusa, As Iaras pode�o Ser alteradas.se,Quver mudanças significativas no mercado financeiro, sem previoaviso, .Ço�dlçoes va�rest� na Rede .de.Concessionárias part,lcipantes, na�a!a de�velcul��o deste anúncio e e limitadas aos estoquas distribuidos naConcessionárias.kenault, diVUlgados ryesteanúilçio. Fotos para fin� publicitários,Alguns itens mostrados. el ou mencionados nestematerial referem-se a versões especificas, Modelos; códigos e vaiestão sUjeltosa alterações conforme a politica de comeréialização da Fábnca.ARenaul! do Brasilrnserva'se ao direito de alterar as 'especificações desses veículos sem prévio aviso. Preserve a vida.Cintos de seguran� em conjunto com air bags salvamVidas.

l
I
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CLASSIMais

· Atendemos frotas e particulares
- 1ii convertedora de se

\

- Mais de 2 mil veículos convertidos·

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:

São José - Fone: (47) 258 - 0036 / Rua Abelardo Manoel
Peixer -150 - Barrei ros -

\

REGIÃO NORTE em:

J�raguá do Sul- Fone: (47) .372-1777 j'Rua Barão do

Rib Branco, 230 - centro

0777. � se, pi motos,

� �ocumentada, pneus e
.

,

. rodas. esportivas novos.

ALTO FALANTE-'vende- R$1.300,00. Tr.: 371-

9992.se,69.T�:372-0876.

1_'I I • DT 180 - vende-se, 91,
freio a disco, preparada TORNADO - vende-se,
prtrilha.Tr.:275-1431.

.

04, cl 2,600km. R$
vende-se, %, cl 3.800,00 entro + 50x R$
IO.900km. R$ 7.30('),00. NX 400 FALCON - 200,00. Aceito moto na
Aceitamoto na troca. Tr.: vende-se, vermelha, cl troca, Tr.: 379-0206 eu CARRETINHA-compra-
�79·0206ou9967-3192. 3.500km,02.:Aceitotroca 9967-3192. APARELHO CO-vende-

se; paramoto. n: 9979-
se, da Lennus. Ou troca·

�G - vende-se, 01, TPor37·c9aOrr200 ou moto.
.

d se por TV 14'. Tr.: 275-
8040.

vennelha, cl 18.000 km.
r.: - 6 ou 9967- XT 225 - ven e-se, 02, .

4100

::60P,�O: Ir.: 9?5��;, 3192.... . ,'" ::': �������0��7,000,00. T�:

CARRETINHA;-.vend'�- ,,���f�r��cfa-�aEntana, an�
',1\T1TA�,� vend�-se,.�.!'." 'V,o ;, " :.,_ "" .• "'" �(')a.@�,c9mpl·, 4p.}r.;

..... .R$ 2]oQ,QQ.I�: 275: . , o•••• 371:6238

PERSONAL CAR A MELHOR

em s'érviços para seu carro
-.' r '

PERSONAL CAR JARAGUÁ é a única

empresa de, .Jaraquá e região que oferece
- serviç'o' de assistência técnica automotiva
para seus clientes. A empresa dis

pênlbillza de um profissional
na área de mecânica au

tornotlvà com uma vas-

ta experiência, ofe-
recendo lhe assim

segurança, con-

forto, rapidez e

garantia de 'to

r
dos os serviços
prestados..

'

O servl
ç
o

consiste em rea

lizar um check
up geral no. seu

automóvel/em sua

casa ou trabalho,
para realização de
urna manutenção
preventiva ou diagnóstico de
possíveis defeitos.. E o mais im-

sendo realizado.
Aco rnp an harn o s o se rv iço de

lanternagem e pintura, levamos seu carro para
.

.

trocar óleo, pneus! fazer ba-

lanceamento, alinhamento,'
co locação, de i nsufilm,

instalação de alarmes e

som, levamos para
fazer a inspeção de

gás naturale qual
quer serviço re

lacionado com

seu veículo.
E para os

c l l e n t e s 'que
estão pensando
em comprar um

carro u s a d c,
temos um serviço

de diagnóstico' me
cânico, de carroceria e

da documentação, o qual. '.

, permite que você compre um

veiculo em boas condições de

. PC2rsonal ar
"

.

Jarag.ua
"$$$®"''''$'''",iI>''''''e'''�''.'''.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·�·.·.
• - ,_ •••• ii> ,. ••••••••••••• ii> ,.

370-6204
. Rua Otto Kustcher de Oliveira,

n090 - Barra do Rio Cerro'

portante, só será substituído peça' que
realmente· está danificada. Depois de
realizado este check-up será feito orçamentos
em varias oficinas de confiança e você terá a

certeza que estará fazendo o conserto pelo
menor preço da região. Após a sua aprovação
seu automóvel será encaminhado a oficina e

acompanharemos todo trabalho que está

uso.

.

E lembre-se, nossa empresa tem como

compromisso atender sempre às reais

necessidades dos clientes, oferecer a melhor

solução com o melhor preço, garantir a:,

qual idade e segurança dos serviços prestados.
E sempre ouvir o cliente, antes, durante e após
a realização do serviço.'

"IL

CORREIO DO POVO 7 r

Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, Papel Kraft, Bobinq;'�,�,' i.

Pa�el. HD, Plásticos, Sacola�'lt�,lri
Píástlcas, Pratos de Pape,I'I;;' ;,� li

, i
. "J,:( ,J)

Bandejas, Fitas 3M, Suporte ;".'11

. de Papel, Etiquetas, Rede para
frutas, Material de expediente, \ . 'oi

.

e embalagens em geral

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, é;.;,,_.f.iflst.a Supercbarge ve,te,aq,lt,dt,dh
. ;0/:.,.""

.

.

"'1..'" Corsa sedan 1;0, ve.te.iaq.dt

03 cinza

01 cinza

99 .azul

98 preta

98 azul

97 vermelho

96 branca

93 preto

93 branca

<

3,3-0806
..

373-1881

azul 99 G

prata 01 G

prata 99 G

prata 97 G

branco 99 G

vermelho 00 G

vermelho 95 G

vermelho 95 G

prata 00 G

verde 03 G

Azul 03 G

Vermelho 00 G

Prata 01 G

Azul 97 G

Branco 02 G

Vermelho A

P-all6 Weekend compl.

CORSA WIND·
IPAN�MA Sl/E
ASTRA GlS
MONZA·Gl, CI TRIO +DH ".

qMEGA CD COMPL.
.

UNO MillE'
PALIO SX4P

P";qo WEEKEND

��qSX
"

ESli:ORl G� COMPL
ES,GORT HOBBY;;t.-E)
VE,RpNA Gl 1.8, 4P

POlO $EÇ>AN
GO� GI!I �pV·
GOL 1000 4P'SV
SAVEIRO :CLI 1.8
Gal LP

..

',�00.r�aWind4p
C,pésa Wagon GLS 1.6 cornpl.
VeG.traGL cornpl,

"'GÕÚ.oav4P
,

. ".,Clto RNc0mpl.--v.e.
'.

Corsa 1.0
I G&lfCHI 2p ,

"' \GoiÚ16vcompl.
. /;{:orsa S�dam

.

I"iesta 4p cIsam
SCenicRXE

.. Peugeot206cl ar
.} E�ort.$W GLX
�:.

Corsa sedam Millenium

.ÉsCort Hobby 1.6.

·99 branca 4p, 1.0, 16�, R$ 15.500,00

03 grafite 1.8compl. R$ 34.000,00

01 cinza a.q., d.t., t.e., alarme R$ 14.500,00
01 cinza d.h., GNV R$18.500,00
oi branco Plus,Ap R$17.000,00
00 grafite EX, 4p, cl opc. R$11.000,00
00 preto 4p, c/ opc. R$14.200,00

';"'99 azul' weekend, 16v, cornpl. R$16.000,00
,97. azul 4p, EDX, trio R$11.000,00

azul GL, 1.8, a.c. R$10.000,00
.azul GLS, cornpl., GNV . R$15.500,00
cinza 1.6, álcool R$ 8.000,00

gabinada, diesel, cornpl. R$ 31.000,00
91 grafite GL, 4p, 1.8, álcool R$ 7.500,00

ra-se carro 1.0 acima do ano 95

. ',:-.1.1) IJeíeulos 313'-4047
'BR260 KM 60, 329 - Guararnirlrn (em frente a FAMl:G)
';..,;1. I"'

'.

. .

FIAT' UnoELX4p Cinza 94 R$ 8.600,00
Fiorino Furgão 1.5 Branco 98 R$10.800,00
Uno 1.3 S Branco 91 R$ 5.900,00
Uno Miille Cinza '92 R$ 5.900,00
Prêmi0 CS Branco 86 R$ 3.200,00

fORD
.

F-1000 F Praia á7 R$17.900,00
Pampa 1.6 Prata 95 R$ 8.900,00
EscortGLX

.
Vermelho 96 R$10,300,00

Fiesla 1'.0 2p Prata 97
.

R$ 9.600,00
Verona 1.6 LX Prata 91 R$ 6.500,00
CorsaWind Bordá 96 R$ 9.600,00
Kade� GL Bordá 94 R$ 7.900,00
KadettSL Azul 91

.

R$ 6.500,00
Ipanema SLE Bege 91 R$ 6.900,00
Chevette 1.6 DL Preto 91 R$ 5.900,00

. Opala Diplomata Preto 88 R$ 2.900,00
Voyage CL 1.6 Branco 91 R$ 6.600,00
Voyage GL 1.6 Bordô 89' R$ 5.500,00
Voyage GL 1.6 Prata . 88

. R$ 5,300,00'
Gol GL Prata 92 'R$ 7.200,00
Gol CL Branco 91 R$ 6.800,00
Gol·CL 1.6 Prata 88 R$ 5.500,00
Logus GL 1.8 Bordá 94 R$ 8.500,00
Fusca Verde �5 R$ 950,00

li.'. :�',� -'4. �i}'I\:�.:):' I-,'i. ',:, ,I I�p�t -i.
-.

,.:.'�_:�\f.l�/,:-'i'Ii�:1)l !���'r_ ',r�j�i·k3t\�[�.t.'!*,!b\ l�U;o\t:���
.

�' I�
----\}

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

Palio Weekend 1.5 cornpl. -d.h. 97 preto
Tipo 1.6, 4p cornpl. 95 preto
Uno Mille l.t., d.t., a.q, 95 azul

VW
Golt 1.6 compl. ·01 cinza meto
Gol CL 1.6 álcool 93

GM
Vectra 2.0 GL cornpl. GNV 98 branco
Astra GL 1.8 4p cornpl, 99 branco
Corsa Wind 4p 01 branco
Astra GLS 2.0 4p cornpl. 00 cinza rnet,
Astra GLS 2p, 18, compl. .!

99 azul met,
Astra GLS 2p 00 marrom mel.
Vectra Millenium 2.2 01 prata
Corsa wagon 1.6 99 gretoS-10 cornpl. 98 ranca
Corsa wagon :1,.6 00 prata
Corsa 4p 1.6.I;t., d.t., a.q., t.e. 01 prata

FORD
Escort Hobby 1.0, l.t., D.L, a.q, 95 cinza
Escort SW 1.8 16v cornpl. 98 prata
Certa 4p 1.0 l.t., d.t., a.q., a.c, 04 prata
Resta 1.6 4p cornpl. 03 prata

Monza SLE, 1.8, cornpl., 2p, gasolina
Fusca 1300
Chevette DL 1.6 G
Gol 1.6, gasolina
Ka COI11PI. 1.0
Escort Europeu 1.6 G
Santana compl. 2.0 G
Uno, 1.5, IE, ál{"
Fiesta 4p G /- ,'�

Saveiro 1.6 G
Saveiro MI 1.6 cl a.c,
Escort GL A
Parati 1.8G
Voyáge' 1.6 A
Marajó A
Corcel Ii A
Courler
cuo 1.0

87
78
93
93
.98
93"'"
.96
94
98
91
99
89
95
93
83

98
01

dourado
branco
verde musgo
verde
bordô

�.�� cinza met: .' ,o'

branco
cinza met
azul
amarela
marrom rnet,

prata met.
bordô
cinza met.
branco
79 branco
vermelha
verde

.

\

Fusca 1300 Cinza G 1981

Gol1.32p 'Azul G 1983

ApoloGLS2p . Verde G 1992

VoyageLS2p Bege A 1983

FIAT UnoCS 1.32p Cinza G 1991

Premio 1.0 2p Cinza G 1987

FORD Ranger2.8 CD Cinza D 2002

Verona LX 1.8 4p Branca G 1994

GM Corsa 1.04p Cinza G 2001

Blaser DLX 2.2 4p Branca GNV 1996

MOTOS Yamaha 125K Verde G 2001

Honda C100 Biz Preta G 2001

IMP. Mercedes C 280 4p Preta G 1995

BMW3251Mp Cinza G 1993

Barraca pi camping completa

, .

",'

310-3'021
.

�.!#t .

,

I
Av; Preto Waldemar Grubba-, 4142 � CentenâriQ - Jaraguá do Su I

Chevette + rodas 87 branco

Tempra cornpl. Único dono 97 prata

Logus 94 verde

Escort Guarujá cornpl. 92 cinza
I

Uno 4p 96 bordo

Gol MI 97
.

prata

Uno ELX 4p 94 branco

Escort Hobby 94 vermelho

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Golf2.0 compl. Cinza 98

CAMINHÕES
, ;��...

Fiorino Furgão 1.5 Branca 97
. :.�

Mot0 titan 125 97 f"::

VWL80 96/97 carroceria R$ 39.000,00
Pampa Vermelha 94

HiluxSw4, diesel Cinza 93 8:120 03/03 baú R$ 63.000jOO ',I

.1'
F.iOOO diesel Cinza 92

8.120 03/03 carroceria R$ 64.000,00 .f,
Caminha0 71;l0 turbinado cl baú Amarelo 89

-/ , .\�

Monza, álcool Verde 86 À vista ou R$35.0IilO,OO entro + 27 pare. Pelo fll'iAMI "

",A -f
F·iOOO Amarela 86 8.150 00/00 carroceria R$ 53.000,00 .,

Escort Prata 86
À vista ou R$ 4Q.000,OO entro + 35xR$662,BO fixo

;)

Saara Verde 99 :-::\

VEíCULOS
370-7516

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Ro'do
ferroviária)

L·200 4x4 a.c., compl., diesel R$ 39.800,00

a partir de R$ 3.500,00
.

R$ 12.000,00

R$ 55.600,00

R$
,
4.200,00

R$ 10.obo,00
I R$ 43.000,00

R$ 6.500,00

R$ 6.500,00

R$ 16.500,00

Biz 00/01/02
Palio v.e., t.e, 98

P�ero 2.8 GLSB compl. 98

CBX 200 Strada 98
Palio ED .c, 97

Pajem compl. 95

Kadett, cinza ,92

Uno 1.5; vermelho 91

D-2Ó Custam 91

COMPRA
VENDE
TROCA
FINANCIA

371-4570/376-2895
R�A BERNARDO. Do.RNBUSH, 1654· BAEPENDI: JARAGUÁ DO. SUL� SC

Parati 1.6 áICO�I, a.c., o.n. Branco. 2001

Gol Special Branco. 2000

Santana 1.8 cornpl. Vermelho 1999

Vectra GLS cornpl. Branco 1998

GOl MI Vermelho 1997

Gol MI v.e., t.e. Bordô 1997

Uno Mille 2p' Verde 1996

Omega CO�PI. Azul 1995

Saveiro CL 1.6 Vermelha 1995

Pampa Azul 1994

I Yamaha XT ;25 Azul 2000
.--/

'.\

'Gol ML1.0.2p branco 01 . G
VT· Shadow.600cc preta 02 G

togus Gt cornpl. 94 R$Astra GIS Sedan cornpl. branco 00 GNV
Fiesta GL 1�0 4p azul ' 99 G togus G,L - ar 93 R$ 8.300,00Ducato Furgão 2.8 diesel branco 99 D "

...... .! .. �.:'.:, .: �)
Vectra GLS compl. branco 98 G clarus GLX compl. 98 R$ 18;,000,00. ,'c',r, <)
Pampal.6L branco' 97 G

R$ 11.900,06 '

'.' ,�)Parati 1.6Mlc/ a.c. branco 97 G Uno Smart 4p 01
Go1Mll:0 azul 97 G :,3
�anger 6cc compl.

'

prata 97 GNV D-20 88 R$ 17.800,00
Palio 1.0 4p a.c. bege 98 G

Verona GLX cornpl, 94· R$ 10.300,00 '

Blazer 2.2 compl. branco 96 GNV
Omega GLS 4.1 compl. verde 95 G Uno EP'4p compl. 96 R$ 10.500,00

�!
.

Passat 2.0 4p cornpl. preto 95 G .r:)
KombiSTD . branca 95 G Astra cornpl. 95, R$ 11.500,00 ;

. "'�:!.J
GoICL1.8 branco 93 A
LogusGL1.8 prata 93 G Palio. Young 01 R$ 11.500,00
Saveiro CL 1.6 preta 93 G

Tipo. 1.6 IE cornpl, 95 R$ 8.900,00Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G
Monza Classic 2p azul '91' A Asia Towner furgão 95 B$ 6.800,00

\� i

SaveiroCD brahca >11 D .1

�, ,0/\ t
:\\

4rduíno
Veículos 371·4225

'r
273-6549

odoc
Veículos'

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baépendi - Jaraguá do Sul

Celta 1.0 4p VH C branco 03 G

Fiesta 1.0 4p Zetec Rocan preto (
01 G

Corsa Sedan 1.0 4p wind branco 00 IG

Ka 1.0 2p zetec rocan
_

dourado 00 G

Gol GIlI 1.0 4p sv branco 00 G

Ranger 2.3 2p cf GNV preta 97 G
Palio Ed 1.0 2p branco 97 G·

95
"

Golf G LX 2.0 4p cinza G

Quantum 1.S 4p básica branca 95 G

Del Rey 1,S 2p G L vermelho 90 G

CBX 750 Wind cinza 90 G

Fusca 1.3 2p bege S2 G

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375-2018 - 9993-5854 - 9973-3034 - centro/Coru á

w. BREI���:
Caminhões e Ontb:u�,'

"."

,,�,J

Celta 4p, a.c.
corsa sedam compl,
corsa Olassíc
Go.l 1.6 power d.h., Trio
Corsa sedan milênio, ac/vte
Go.lGL
Go.l Po.wer 16v, d.h., Trio.
Palio. Weekend ELX compl,

, Fiesta Sedan cl opc.
Parati summer cornpl.
Sie.na Fire cl opc.
Scenic RT 1.6 cornpl.
Astra GLS compl..

Palio. EX 4p trio
Go.l MI ;

'5-10 cabine dupla cornpl.
Uno EP 2p trio.
Gol CL 1.6
Palio Fire 4p

Prata
Prata
Azul
Branco.
Prata,
Prata
Branco
Prata
Bordô,
Bordô
Branco ,

Clnza
Prata
Verde
Branco
Cinza
Azul
Branco.
Branco

04
0;3.
03
03.
02
02
02
0.2
,02
,,01

, O�
01
99

,', 99
98
,97
;'96

;<
91 '

b'Km

Rua Pref.waldemar\� \�?\'\i .

'

Orubba, 3127
lâlrroVieiras'
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CORREIO DO POVO

CLASSIMais
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SABADO, 22 de maio de 2004
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/
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•

I
ue

<t

ADtST�tr\'f· Aulas teórícas e práticas ou
� StM CA.St,\�O atendimento errf'domicíliêJ:

{Educação Ba��iO$l
para FilhOtes ou

.. .

.

...

.

Dispo,,?os de áre.� com
equipam'entos para ext,rcícios e.gillry.

1, O 8 L:
- E NT O DEL 'IT 8 LL· P

Ui' ho/2.0 4

Inscrições e mf ações:

Estrada Geral do Rio Molha, 3.051 (após Gruta)
No término do asfaltó • SERVIDÃO I)AS ,PJU:MEIRAS

JARAGUÁ DO SUL· se

�����----------�--�------------��----�--���II
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12 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

Fone: 371·7007
A melhor opção para sua empresa,

escritó�io e r�sidência.
Produtos e serviços para telefonia,

I .

redes de informática, segurança ,

eletrônica e automação de 'condomínios.

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia HO'�f, 104· Vi'a I.enzi .. �a,aguá, ��"'S�r�i,''5Ç:/��;;;;:�;l(ete'@terra.com.b' . 'Fone/Fax: (47) 311-1001
�

� "", . - �.w �= ���:k�=":""'·���'�'"""'�=��=�"=�§�'�""_�"''''K"""""�;_�&1o;,,,�;!ii • .,� '" N"'� � �� � "

n: 371-9086 ou 9135-
2230. SUPERMERCADO

.

"

COMPRA-SE - Chevette
ou

I

uno, valor até R$
A,OOO,OO. Tr.: 9973-5052,

I

I!

COMPRA-SE - carro até -

..1IiI1iiIII.......
R$ 7.000,00, com preço
para revender. Pgt6 a APARELHO DE
\(ista. Tr.: 9973-5052, FISIOTERAPIA - vende-

. se, cl duplas placas BICICLETA - vende-se, filhote Husky siberiano, CARTA DE CRÉDITO -

CONSÓRCIO - vende-se, magnéticas e um jogo de cromada, R$50,00, Ir: vacinado. R$180,00. Tr.: vende-se, diversificada
biz cl partida, c/14 pare. bastão, botão de 373-4830, 275.-2364 Valter ou p/compra, casa, apto ou

pagas e assumir 46x R$ freqüência e potência. R$
,

Marlon. , caminhão, R$1 0,000,00
99,50, n: 273-6050, 300,00. Tr.: 371-4284 CACHORRO - vende-se, a R$ 60,000,00. n: (43)

lindo casal de Chbw CACHORRO-vende-se, 3324-1934,

Chow, semi- Beaple c/ tfrreses.Bâ
adolescentes, cor 150,00, Ir: 275-2768 cl
caramelo, com pediçree Doraci.
e garanta; carteira de
saúde em dia, R$ 800,00,
Tr: 370-8563 ou 9103-
3580. •

R: .JosÉ TEODORO RIBEIRO, NO 540 - ILHA DA FIGUEIRA

CUBO - vende-se, APARELHO DE SOLDA
Meteoro, cl distorção, Tr.: vende-se, migue, moo.
376-3166,

'

250 'e Smashweld
acombi. n: 374-5206 cl

PNEUS - comprá-se pi Luís após 18hs.
Jeep, fronteira, Tr.: 9103-

I

_

0077. .

AQUECEDOR DE AR -

yende-se. n: 373-3787.
CACHORRO - vende-se,
basset. n: 373-3787 cl
Noeli.

CAVALO - vende-se,
críolo registrado, potranca
na cor zairc colorado. Tr.:

(47) 378-1849 cl Daniel.CAMERA FOTOGRÁFICA
- vende-se, Kanon EOS
1.000 ct lenta, marca CELULAR - vende-se,

RODAS - vende-se,
rsw, aro 16" modelo VX1 ,

furação 4x1 00, com pneu
Pirelli P7000 195x45,
Tratar: 372-3235 cl
Gláucia.

\

MÇA SUA FESTA COM DJ'S:

Cflcnriquc c Cflcr�kscl1
Aparelhagem de som e iluminação completa: .

seouenciaís de canhões de luzes coloridos]
globos"máQuina de fumaça e muito mais.

I,

Cpntato: 370-1942/371-4335/91 [6-3391

BALANÇA - vende-se,
antiga, It: 9103-6194 cl
Sueli.

'

CACHORRO, - vende-se,
BALCÃO - vende-se, de casal na 1 de pintcher. Tr.:
câmara fria. Tr.: 376- 373-3787.
0085,SOM - vende-se,

aparelha de cd, Pioneer,
cl MP3, rnod. 4650, c/
controle, novo, na caixa.
R$ 585,00. Tr: 376-22Q6
ou 9111-9968 cl
Alexsandro:

vivitar, macro' 1 00
milimrrros. R$ 500,00. Tr.:
370-6787 Ou 9909-5215
cl Paulo Roberto,

CACHORRO - vende-se,
BETONEIRA - compra- fêmea pastor alemão, 4
se, de 25 O ou 320 litros. "meses. Ir: 373-3787 ou

Tr.: 276-0292, 9146-3498.

V60, mbtorolla, pré-pago.
R$ 350,00, n: 9987-
1004:

CELULAR - vende-se,
motorolla, mod, T 7201,
GSM, cl visor colorido e

câmera fotográfica, R$
650,00. Tr.: 8802-3150.

CACHORRO - vende-se, CARRINHO - vende-se
I

filhote de pincherpuro. R$ ou aluga-se, carrinho
150,00. Tr.: 276-0150. de cachorro-quente.

rr.: 9117,-2447 ct
CACHORRO - vende-se, Marcos.

BICICLETA - vende-se,
infantil, aro 12, vermelha
, em ótimo estado,
R$39,00. Tr.: 373-0304 ou

373-4386,

SOM - vende-se,
módulá Boss, 1600w cl 4
canais, cl tampa acrílico,
semi-rovo. R$ 350,00, Tr.:
�802-3150 cl Eduardo,

SOM - vende-se, CD
Pioneer MP3, moo. 4650
cl controle, semi-novo.
R$ 650,00. Tr.: 88(:)2-3150

.

cl Eduardo,

CELULAR - vende-se,
motorolla, V8160, cl nota
fiscal, na caixa. R$
150,00. Tr.: 9123-6549 ou
371-6708,

TERRAPLANAGEMI

I
ROfTlIEldor de Pedras e Concreto

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem.
Pavimentação el Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratares e Esteiras

Camlnhões Basculantes
Compressores de Ar
Loteamentos completos .

CELULAR - vende-se, 2
celulares, 'Nokia. Tr.: 374-

. 5334 cf Fabio,
TRAILLER .:. vende-se,
equipado pi lanchonete e

antena pi radio ,amador,
CELUlAR - vende-se,

.1\: \Vi ando McnsJin - Bqc cndi 275-1101/9104-2393 Nokia 1220, Tim; 4

-

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras.

Kit Portão Eletrônico + Intertone

Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, Papel Kraft, Bobina de

Papel HD, Plásticos, Sacolas
Plásticas, Pratos de Papel,
Bandejas, Fitas 3M, Suporte

de Papel, Etiquetas, Rede para
frutas, Material de expediente,

e embalagens em geral

di
•

I

.

"Não tome as"
decisões ·p�/os,
outros•.Não .flel�"
os oufros. tomarem I
a. de,:isões qU'Jl

São suas..

TELEFONIA
(Instá/ação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
relefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica persoaallzada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção,
Fontes e baterias pj telefones

).

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e AssistênCia Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"

.

Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ÉLETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e Interfones
Canéelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infràvennelho
Sistemas de gravações de imagens.

\

.

�;t Monitor 6" + Câmera (CFTV)

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

f .
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, , CORREIO DO POVO 1

CASA de ALVENARIA CI 54,00 m2 (4,5 X 12), contendo 01 quarto, sala, bwc
+ CASA de MADEIRA CI 27,00 m2 (6 X 9), contendo 01 .quarto, sala, cozinha,
Terreno cl 360,00 m2. Localizada no Loteamento Casa Nová 2, próximo 30

Salão 25 de julho, Bairro Garibaldi.

R$ 19.000,00 + FINANCIAMENTO (Aceita-se troca ,por ,F-4000 com

,Carroçaria .de Madeira).

LOTE PLANO CI 567,00 m2 (21 X 27) com toda a infra-estrutura necessária
, contendo fundamento de 56,00 �2 (7 X 8). Localizado na Rua Bandeirantes,
Bairro Bracinho em Schroeder.

R$ 12.000;00.

VENDE •

•

Cód. 201- NER,EU RAMOS - terreno cf 358,95m2,
Res, Jade, cf frente para Rua Domingo Anacleto Cód. 211- BARRA DO R!?E.§�!t0�:;t_erref1otf !?0I}12.
Garcia. Rua Plácido Satler, lote 3'2.' .

, /

I
,

...... _._ j- .. -----_ _ __ _._-_ __ .. _ -

,

, PROTOCOLO N° 89504

9vt.J/SSJI CO!R!R!<DJI
1:, ÇJrESSO

I,
([>:Rj/!)JO C09vt Q5

I
JlPJl'RYJl?I'EmtJ

J
,

'''1
'

: VIE.:N'}{JI mÇiOCIJfJR"
I

"

CO:NOSCO!
ENTREGADAS CHAVES: AGOSTO/2004
" ,
I

CASA de ALVENARIA CI 70,00 m2, contendo 02 quartos, cozinha, bwe,
lavanderia. TERRENO CI 448,00 m2 (14 X 32). Localizada na Rua 114'1,
Loteamento Schwarz, Bairro Vila Rau.

'

R$ 8.000,00 + Financiamento.

Fone·Plantão: 9993-6992 Fernando ou 9602-5407 Fabrício.

E-mail: bitogareia@yahoo.com.br
.

R: .João Planlnschéck, 302 .. Nova Brasília - Jaraguá-'do Syl.

TERRENO COM '450 M2 LOCALIZADO
NA ILHA DA FIGUEIRA POR APENAS

RS 8.500,00 - ACEITA-SE CARRO

OPORT,UNIDADE '

,

,

"

Z, . lJ',
'\08 tA SUíTE + 02. �I\>�

DORMITÓRIOS
02 SALAS E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS

,

R$ ,60.000,00,
PODE SER FINANCIADA

USE SEU FGTS

·LINDí/IIMA.t
, ,

CHÁCARA/i

• ÁGUA CORRENTE
FÁCIL ACElIO

ENERG'IA ELÉTRICA
•

•

PEDAÇOS DO PARAíso BEM
PRÓXIMO AO CENTRO
A PARTIR DE 20.489, M2

ENTRADA· SALDO PARCELADO
DIRETO COMA IMOBILIÁRIA

I "---.--------------__j[_--------------------''=-,=---=-'''=-''--=''

I '

======�========== --
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CLASSIMais

L

I

Consulte�nos e reserve seu lote!

LOTES·FINANCIADOS
o 1'11

I

*Loteamento Grün Garten, bairro Amizade. Aprovado pela PM]S. Pronto para constrtlir�
*Loteamento em fase de conclusão nos bairros: João Pessoa

'

'_ ��"7
I

I

\Rua Exp. Gumercíndo da Silva, 119 - Centro Jaraguá do Sul Financiamento· direto com a Imobiliária
Entrada + saldo em 90 meses,

275-0606

Ret. 127 - JARAGUÁ
ESQUERDO - casa alvenaria

cl 150m2, 3 qtos.
R$ 80.000,00

Ed. Aléssio Berri -

Centro - 1 suíte + 2 dorm.

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

parco pelo Cub

Ret. 101 - VILA LENZI - casa

Alvenaria, 155m2, com 3

quartos, piscina.
R$ ·120.000,00

Ret. 125 - CENTRO - casa

alvenaria, 110m2, com 3
quartos e demais dep. R$

100.000,00

Ret. 129 - ILHA DA
FIGUEIRA - casa alvenaria,
148m2, com 3 quartos

R$ 85.000,00

2002 - AMIZADE - tot. Versalis II, casa alv, cl 150m' - terreno de 450m'. (em const.), Aceita neg, c/ sala comI. no centro da.cidade .

. 2031-eZERNIEWICZ-ótimalocalizaçao,c/155,00m'
.

R$125.000,00
• F, '[}.

2056 - FIGUEIRINHA - R Anélio NicoChelli - casa alv" c/ 176m'"terreno c/ 450m' R$ 45.000,00
2070- NEREU RAMOS - R Malia M, L. Santana, sobrado c/ 186m' e terreno cI�50m' R$ 70.000,00
2071- NEREU RAMOS - R Julio Tissi, cl 210m' e terreno c/ 450m'. Aceito apto menor valor. R$ 95.000,00
2078 - OIlRO VERDE - R João Mass. Terreno cl 345m' e ccntr. cI163,00m', R$ 43.000,00
2101 • CENTRO - R GuilhenmeWeege, ótima localização - imóvel resid., c/comercial. Sobrado c! 700m' e tenreno c! 570m'. Valor aCOm
2124· ÁGUA'VERDE. Rua Fredelique b. Henque, terreno cl 367 ;50m' e construção c/ 175m', R$110.0ÓO,00

"

2142· VIEIRAS ·R. Guilherme Koeler, Cosntr. 140m'masi um aedlculade 80m' � terreno com 650�'.R$80.000,00
2144· BAEPENDI· R Afonso Bartel, casa de alvenalia com 243m'eterr�no com 390m',., .R$10Q.000,00
2160· NEREU RAMOS· BR 260 KM 75, área comercial c/ valias imóveis. terreno c/20:000m' R$500.00Ó,00
2163· NÊREU RAMOS· Rua Adolfo Menel- Construção de64m' e terreno de 503m',

'

R$ 38.000,00
2165· ESTRADANOVA· R Felix Richert. Construção de 80m' e terreno de !135m'" R$ 24.000,00
2,170· RIO CERRO· rua Augusto Hanemann, casa em alv., c/ 200m' eterreno c/ 345m', R$62.000,OO

troca por imóvel em Brusque ou Jaraguá do Sul
2176· TIFAMARTINS· Rua Valdir José Manfrini, construção c/ 63m' e terreno c/ 420m', R$ 35.000,00
2184· VIEIRAS· R Guilherme Koeler, casa alvenaria com 100m' e-terreno450m', R$ 55.000,00
2185· VILA LENZI· Rua Francisco Piermann, casa alvenaria cl 160m' e terreno c! 800m'. R$110.QOO,00
2187· CENTRO· Rua CeI. Procópio Gomes, casa alv. cl230m' e terreno cl 1.200m', ótrna pi ponto comercial.R$ 260.000,00
2188' BARRA RIOCERRO· R Natália M-R Andreata, const. 144,50m' e terren0450m'. R$166.000,00
2189· '(ILA LALAU • R Rodolfo Hesse, const. 160m' eterreno 720m', com piscina. R$180.000,00
2190· AMIZADE· tot. Versalles ll.const. 92m', �erreno 450m'. R$ 70.000,00
2192· JARAGUÁ 99· RElisaW Mass, const. 121 ,5m' + edicula 21m', terreno 345m', R$ 65.000,00
2194· TIFA MARTINS· R João Augustinho Fabiano - casa madeira 49m' e terreno 322m', R$ 25.000,00

219�·AMIZAbE· R Rosa Balsanelli, casa alv. 166m' e terreno 793m'. R$130.000,00
2196· CHICO DE PAULO· Rua Joaquim F, de Paulo, 2612, terreno 456,80m' e casamista 94,1 Om', R$ 48.000,00
2197· VILA LENZI· R Francisco Pirmann, terreno cl442m'e construção 199,70m', R$120.0ÓO,00
2199· CENTENÁRIO· R Fidelis Stinghen, terreno c/.350m' e casa de alv., c/ 77m', R$·45.000,00
2201 • NOVA BRASILlA· R José Emmendoerfer, casa em alv, c/155m'. R$140.000,00
2202· SCHROEDER· casa alv., c/ 95m', terreno 665m', Rua Alemanha, R$ 90.000,00
2204 • ANA PAULA· R José Narloch, casa madeira, cl1OOm' e terreno cl 431 m'. R$ 38.000,00
fj[AJiTMl�m
3051· CENTRO· Riviera.

Ret. 128 - RIO MOLHA -

sobrado alv., 230m2, 06 qtos.
R$ 100.000,00

Ret. 116 - CENTENÁRIO - casa alv.
sobrado, 210m2, 01 suíte + 2 qtos.

R$150.000,OO

Ret. 104 - VILA LENZI - casa

cf 173m2, 3qtos, 2 salas,
copa, coz., bwc, lav., churrasq..

R$ 68.000,00

Ret. 103 - TIFA MARTLNS -

casa alvenaria, 3 pavimentos,
212m2•

''1''"'R$ ,80.000;00

Ret. 118 - BAEPENDI - casa

a lv, 400m2, com 1 suite
rnaster + 3 suítes. R$

220.000,00

Ret; 106 - VILA NOVA - casa

alvenaria, 200m2, 01 suíte + 3

quartos.
R$ 110.000,00

Primavera, c! 469,35m'
,

'

;1045· NEREU RAMOS· Lot. Zanguelini, área de 391 ,00m'.
1046· NEREU RAMOS -Lot. Zanguelini, área de 321 ,00m'.
1053 .AMlzADE. Lot. versalles. Rua 1116. Terreno c! 450m'

'

1054· CHICO DE PAULA· Rua Arthur Breithaupt

R$12.000,00
R$14.000,00
R� 12.000,0'0
R$ 27.000,OÓ
Valor a combinar

2000,·VILARAU· casa de alv. d 117,00m' e terreno c!2,407,OOm'. Práx. a Une8, ótrna localização. R$145,OOO,OO' ,.

2205 - JARAGUÃ ESQUERDO· R..João J. Ayroso,
sobrado res.zcornl. cf 380m2, terreno 1.117m2 R$
340.000,00

_

3058 - CENTRO - Cristiane Monique. R$ 83.000,00

2170-R10 CERRO -rua Augusto Hanemann, casa em

alv., cf 200m2 e terreno cf 345m2 R$ 62.000,00
troca por imóvel em Brusque ou Jaraguá do Sul

, 2207 -CENTRO· R Tufie Mahfud, casa alv. cj<355,42m2
e terreno cl, 336m2 R$ 200.000,00

3059 • VILA LENZI • Quitinete, Rua Arquimedes
Dantas. R$10.000,00

. R$100.000,00
R$ 70.000,00
R$110.000,00

3055·VILA LALAU· Ed. Vitória Régia _ Rua Pedro Avelino Fagundes.
3060· CENTRO· Garagem pi 02 carros.

�.Jielil
'

4006· TRÊS RIOS DO NORTE· Lanchonete, bemloclaizada, toda equipada, constr.150m', terreno 751 m'. R$ 85.000,00
4007· JOÃO PESSOA· Recreativa, Cond, Dona Benta, campo de futebol de areia, terreno 1.702m'. R$ 200.000,00
m:�iO 'I
9009· SCHROEDER· R Bom Pastor, aárea de 4,078m'

9011 ·JARAGUA 84· terreno com 30,000m' e contrução de 140m'
R$18.000,00
R$ 90.000,00

9013· CAMPINHA· Massarand,uba, com área de 242,500m' (com 02 casas de madeira, rsnches, nascente) R$ 65.000,00:
9017· SC·HROEDER. Rua 108 Bracinho, c/ área de 26,OOOm'

'

R$ 25.000,00
918· BARRA RIO CERRO· Rua Pedra Branca, c! área 105,000m', 8lagoas, excelente investimento R$ 75.000,00

'I
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Compra - Vende - Aluga - Administra

371-1500

,

.'

� LocaUzado em
Nereu Ramos

� Preços e condições
de pagamento facilitadas
(parcelas a partir de
um salário mínimo)

.

,

,'\ .

Vendas:

Rua Reínoldo Rau, 58 - Centro
Fone (47) 371-1500

Plantão (47) 9975-1500,
/
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SÁBADO, 22 de maio de 2.00'4
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"

SPL
IMÓVEIS

VENDAS

COI:J.010 - PiÇARRAS -Residência em alvenaria com três

quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, edicula com dois

quartos e banheiros, três vagas de garagem - A 50 metros da

praia-ValorR$105.000,00,
'

I

IL!_

Fone:- 276-3231 Cei: 9133-9027
EmaU: splimoveis@netuno.com.br
Rua Reinoldo Rau, n? 60 ....sala 06
Galeria do Edifício Marl<et Place,

corretor de imôveis - CRECI 009813

COMPRA .. VENDE' .. ALUGA· ADM_INISTRA

COD011-CHÁCARA:-Medind0120.000,00m2-200X600-Água COO 012 - CHÁCARA - Medindo 1,OOO.000,06m2 '; sem

corrente em abundância, varias nascentes, palmitos e palmeiras benfeitorias, com mata nativa - a 10 Km do Centro - Valor R$
plantadas, área plana de fácil acesso - Valor R$ 60,000,00.. 150,000,00.

e,

COO 016 - VILA LENZI- Sobrado Residencial- dois quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, piscina - Próximo
ao Supermercado lenzi - Valor R$ 80.000,00.

COO 042'- CENTRO - COBERTURANOVACOM 4 SUITES
VALOR R$ 200.000,00

com closet e' hidra, sala intima, sacada, 3 quartos, 2,
banheiros, 2 salas; cozinhá, lavanderia.áraa de festas,
garagem - Valor R$ 145.000,00.

COD'048 - CHACARA - RIO CERRO 1-Medindo 12.345,7Sm2
- com 38,00 metros de frente para a Rua: Estrada Rio Cerro
1- 30,20 X 400,00 - área plana com lagoa - Valor R$ 50.00º,00

COD04S- RESIDENCIALAZALEIA-TERRi:NO MEDINDO

700,00M2 - VALOR R$ 38.000,00

COO 050 '- EDIFICIO ANITAGARIBALDI-APARTAMENTOS
EM ALTO PADRÃO- UM PORANDAR'- CENTRO-

COO 044 - CENTRO -APARTAMENTO - medindo 173,30m2
- j suíte com sacada, 2 quartos, sala, cozinha mobiliada,
lavanderia, banheiro, sacada com churrasqueira"
garagem, Prédio com piscina e ampla área .ds festas -

Valor R$120.000,00.

COO 015 - CENTRO - Apartamento com três quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro - Valor R$ 55,000,00,

COD047-CHACARA-FIGUEIRA-GUARAMIRIM-medindo
COO 014 - CHÁCARA - Medindo 184.000,00m2 - sem

202.09S,00m2 - 70% de área plana com varias lagoas - valor
benfeitorias, próximo a prefeitura de Jaraquá-Valor R$80.000;00.R$ 500:000,00

COO 013 - VILA NOVA - Residência mista, três quãrtos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, terreno todomurado
Valor R$ 55,000,00.

COO 019 - CHÁCARA - Barra do Rio Molha - Medindo
3.500,OOm2 - escriturada, residência com cinco quartos,
sala, cczinha.lavanderla, banheiro - 21agoas com peixes
diversos - asfalto até aentrada - a 3 KM da Prefeitura
Valor R$120.000,00.

COO 038 - JARAGUÁ ESQUE�DO - LANCHONETE -

PREDlO E PONTO - Restaurante, lanchonete - Clientela
já formada - estoque completá - excelente localização
- Valor R$ 75.000,00.

'

m,.terlc
Ililldo).1 aulte lIlobililldo tom éllllllt II'IObililldo, 2 qlullhu 11 mobilledo). '"' d. ' .. 1111 (lOm
,ChUH'UIUlliia 11611111.dlllllcllpç!o,jnrdim,ODlinhll.mobilildll.llvlndlrlo. dopondlnlllld.
,banhoirD••alll.om2Ilmblonlol.'dl,pon••,'tIIIPD,ltD,2yalllllde,lIr:uagemlllqullcimllnloog
Ide IUII·Vellll,R$420.000.DO.

COO 049 - RESIDêNCIA COM 3 PISOS - CHAMPAGNA •
,

Medindo' 370,OOm2 - 1 suite máster (�Ioset mobiliado), 1
suite mobiliada com closet mobiliado, 2 quartos (1
mobiliado), áre� de festas com banheiro, 'bar,
churrasqueira e área de recepção, jardim, cozinha
mobiliada, lavanderia, dependência de empregada com

banheiro, sala em 2 ambientes, dispensa; deposito, 2 vagas
de garagem, aquecimento a gás e elétrico, final de rua -

Valor R$ 420.000,00.

VENDAS

COO 022 - BAEPENOI- Excelente
terreno, com 16,00m de frente para
rua sem saída � Próximo ao Clube
Baependi - Valor R$ 55.000,00.

I

COO 030 - VILA, RAU '-:::.\

Apartamento'< um quarto, sala.]
cozinha, lavanderia, banheiro,l
garagem - Pode-se fazer mais um!

I
quarto - Valor R$ 49.000,00 !

i

COO 031 - 'VILA NOVAlL';�..l
Residência em alto padrão -'4J
suítes sendo uma máster, sala em]
2 ambientes, copa, cozinh��
lavanderia, banheiro, lavabo��
dispensa, área de festas, d@i.�.i
vagas de garagem _ Va,lor �'�·.t

, 380.000,00. /�' ..�
���i

COO' 036 TRES RIOS _

CHACARA - Área de terra medindo

aproximapamente 320.000,OOm2,
três lagoas, galpão aberto
medindo 900,OOm2, residência em

. alvenaria medindo 440,00m2)'inacabada, quiosque na beira da,
lagoa principal, nascentes dentro!

.

da propriedade com áquas:
'abundantes, diversas árvores]
frutíferas,

.

70% de, área}
aproveitável, 20.000 pés del
-

I
bananas . produzindo, I

, I
estacionamento para dezenas de I

veículos, local ideal para turisl1!01
ecológico, distante 10 km do,1
centro de Jaràquá do Súl _ Valor I
R$ 400.000,00. I
COO 046 TER�EN(:)j
CÓMERCIAL CENTRO,-l
Medindo 13,00 X 32,00 _ Rua!
Procópio Gomes, próximo r'àl
lombada eletrônlca _ Valor �,*J
120.000,00. '

. "il7

COO 052 _ SAINT SEBASTIAN
RESIOENCE _ Apartament;�;
duplex, suítes com banheira a'ê�'
hidra massagem, mobiliados

COO 053 - TERRENOS - SÃO LUIZ -

Terrenos residenciais ao lado .do CAIC -

Valor R$ 2Q.000,00

COO 054 - APARTAMENTO NOVO -1 suite,
2 quartos" sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, churrasqueira, garagem ,�

Proximo a Canarinho - Valor R$ 80.000;00

COO 055 - TERRENO - Proximo a Justiça
Federal medindo 1.000,00m2 • Valor R$.
48.000,00

COO 05,6 - RESIOENCICIA NOVA - ANA
PAULA - 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro - Valor R$ 45.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
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REF 3263 _.CENTENARIO - VARIOS LOTES RS 26.000,00
REF 3303 - CENTRO· TERRENO 600 M2. RS CADA UM OU ACEITA PARCELAMENTO DIRETO COM REF - 3271 ,- JGUÁ ESQUERDOAO LADO QUARTEL P. REF: 3340 - VILA RAU - TERRENO Cf 385 M2. RS
200.000,00 Aceta parcelamento' IMOBILIÁRIA. M.. TERRENO 6.832,11 M2. RS 150.000,00 16.500,00

n
\ .;:0

m
n
....

""
.-
.....
W
�,

COMPRA • VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: Ih30 às 12h. IIh30 às IIh30

• Aos sábados: ah30 às 12h
,........._....._....._

REF: 3114 - CENTRO - TERRENO Cf 520 M2. RS 80.000,00 REF: 3306 - RIO DA LUZ - TERRENO Cf 430.00M2 RS 13.000,00
•

IREF: 3305 - RIO CERRO I· TERRENO COM 759M2 RS
27.000,00

REF: 2490 - SÃO LUIZ - CASAALV. Cf 195M2 CONTENDO
1 SUíTE, 2 DORMITÓRIOS, SALA; COPA, COZINHA, 2 ',1 "

BANHEIROS, GARAGEM PARA 2 CARROS. TERRENOCf360M2 �. REF 3256 - BARRA ,RIO CERRO - TERRtNO 390 M2.

RS 110.000,00 RS 21.500,00

d

REF 3289 - BARRA RIO 'CERRO - TERRENO 378 M2.
RS 26.500,00

.

CASA NOVA

REF: 2482· ÁGUAVERDE . CASAALV. 168M2 CO�TENDO
1 SUíTE Cf HIDRO, 2 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA,
GARAGEM, ÁREA DE SERViÇO. TERENO Cf 570M2 RS
145.000,00

REF 2477 - VILA RAU - ASA ALV 80 M2, 3 DORM, BANH.
TERRENO 420 M2. RS 46.000,00

,
'

REF: 2470 - TIFA MARTINS· CASA
ALV. 230M2, PISO INFERIOR: 1 SUíTE, 2
DORM., COZINHA, SALA, ÁREA SE

SERViÇO, BANHEIRO, ESCRITÓRIO,
GARÁGEM. PISO SUPERIOR: SALA,
QUARTO, BANHEIRO, VARANDA Cf
CHURRAQUEIRA. TERRENO Cf 350M2
RS 86.000,00

I

;j I

REF 2479 - JARAGUÁ ESQUERDO· CASA ALV 110M2, 3' REF: 2485· CASA ALV. 72M2 CONTENDO 1 QUARTO, SALA
DORM, 2 BANH. + EDICULA 160 M2, 1 DORM, BANH, COZINHA, BANHEIRO, GARAGEM, LAVANDERIA. TERRENO
GARAGEM. RS 98.000,00 360M2 RS 35.000,00

.

REF 2480 - VILA LENZI- CASA ALV 160 M2, 3 DORM,
2 BANH, DEP. EMPREG. COM BANH. GARAGEM. TERRENO
1.600 M2. RS 210.000,00. ACEITA IMÓVEl ATÉ RS
50.000,

REF: 2491 - VILA RAU - CASA ALV. Cf 464 M2.
CONTENDO: 2 DORMITÓRIOS, SALA, BANHEIRO,

COZINHA, GARAGEM. RS 42.00,00
'

REF 1002 - ILHA FIGUEIRA - APTO 108,34 M2, 1

SUíTE, 2 DORM, BANH, GARAGEM, SACADA, CHURRASQ.
INDIVIDUÁl., COM ElEVADOR. RS 58.000,00 SEM
ACABAMENTO INTERMO, SISTEMA DE CONDOMINIO

REF 1126· CENTRO· ED. ESMERALDA APTO COM 105,73
1 SUITE, 1 DORM, SALA, BANH, COZINHA, 1 GARAGEM E
DEMAIS DEP. RS 80.000,00

,�
.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R. DOMINGOS �A NOVA, 449'
Plantão: 9131-0174

,

'Fone/Fax: 275-0174 - 371�3124 .. 275-0722

w�w.girolla.com.br É-mail: girolla@netuno.com.br

1037- CASA - CENTRO - PRÓX A STUDIO FM -terreno c/
309m2 tendo, 3 qtos, sala, cozinha, lavanderia e garagem.Tem uma

quitinete c/ 1 qto, sala, bwc, cozinha e lavanderia no fundos.
RS 148.000,00

'.

1173 - CASA DE ALVENARIA - CZERNIEWICZ - c/170m2 em

terreno de 530m2 tendo 3 qtos, sala, bwc, copa, chu/Jasqueira + galpão
com 90m2 em terreno de 380m2 = RS 110.000,00

1115' CASA DE ALVENARIA - PRÓX.POSTO Km 7" c/
I!�ml, em terreno de 367,50m2 - 02 suítes, 02 dormitórios, co�inha
IIMlio�à, (�urrasqueira, piscina, dep. empregada e garagem para 2

.

carros. RS 168.000,OÓ
1003 - CASA - CENTRO - 3 quartos, bwc, dep. emrpegada,

garagem. RS 95.000,00

12S3'CASA DEALVENARIÀ SEMI-NOVA - PARTEALTA -
,

nox, ANTIGA APAE - - c/204 m2,tendo suíte c/ doset mobiliado
!li�lo,l qúortos, cozinha semi-mobiliada, churrasqueira, garagem p/

2 carros. RS 155.000,00.

1461 - CASA DEALVENARIA - GARIBALDI- c/300m2, terreno c/
60011)2 - c/ suite + 2 qtos, sala de estar, solo de jantar, bwc social,

lavabo. estar Intimo, copa, cozinha, lavanderia, bwc seviço, varanda,
garagem RS 250.000,00.

.

1476 - CASA DE ALVENARIA - RIO CERRO 1/-- c/160m2,
terreno c/650m2 - c/ suite + 3 qtos, sala de estar, sala de jantar, bwc,
cope, cozinha, lavanderia, churrasqueira, garagem RS 100.000,00;

1994 • SOBRADO EM -JOINVILLE •

BAIRRO NOBRE - cl 310m2 em terreno
de 714 m2 (21 x 34), semi-mobiliada,tendo
suíte cl hidra + 3 qtos, escritório, lareira,
lavabo, churrasqueira, piscina, garagem pi 3
carros.13�3. -'ASA MISTA - VILA NOVA, Excelente estado de

0100, c/103 m2 em terreno de 615,20 m2 (17 x 38),tendo 4 qíos
+ Edícula de alvénaria c/ 2 qtos. RS 85.000,00

, .

1172 - CASA DEALVENARIA - CZERNIEWICZ - c/140m2 em ,

terreno de 443,25 m2 (15 x 29,60) tendo suíte + 2 qtos, bwc, copa,
.

cozinha, sala, despensa e lavanderia = RS 90.000,00

1171 - CASA DEALVENARIA - CZERNIEWICZ - c/ 66,13 m2 em

jerrene de 357 m2 tendo 1 qto, bwc, copa, cozinha, sala, despensa e

lavanderia';, RS �5.000,00 ,

1254 - CASA DEALVENARIA -NOVA BRASILlA--c/170m2, em
terreno de 450m2 (l ,5x30) tendo: 4 qtos, sala de estar e jantar, bwc
social, cozinha, copa, lavabo, estar intimo, bwc serviço, churrasqueito,

.

garagem. RS 150.000,00

I 2074.� LOTEAMENTO JARDIM DAS ACÁCIAS - AMIZADE -loíes
urbanizad'os, com asfalto, prontos para construir, 40% de entrada, saldo

em12 vezes.

1296 - CASA - VILA LALAU - c/130m2 em terreno de 329m2 tendo
4 qtos, sala, 2 bwc's, éopa, cozinha, garagem e varanda. RS

65.000,00

2984 - TERRENO - GUARAMIRIM - rom area de 7.500 m2 (75m de
frente x 100m de fundos), edificado com3 casas de alvenaria e 1 rancho de

.
.

madeira. R$ 485.000,00

1192 - CASAS DEALVENARIA (2 CASAS} � ILHA DA FIGUEIRA�;
:_Ierreno com 504m2 ( 18x28), casa da frente: com 160m2, com 3 qtos,
sala, bwc social, copa, cozinha, lavanderia, deposito, bwc serviço, estar (

intimo, churrasqueira e garagem /Tem fundamento paro mais 1 piso.
Tem uma casa dos fundos: com 120m2, com 2 quartos, bwc, copo,

.

cozinho, lavanderia, deposito, garagem. RS 170.000,00

1213 - SOBRADORESIDENCIAL/COMERCIAL - JARAGUÁ
ESQUERDO - de frente p/ rua principal c/ 266,20 m2, tendo suíte + 2 qtos,

socada, sala comercial = RS 130.000,00.

3062 - APTO·
MAGUIW - aNTRO -

c/ 75,18 m2, tendo 2
quartos, 1 bwc, sala de
estar e jantar, cozinh(t,'l
lavanderia e gcÍragem,jU�

RS 45.000,00

I 1996 - CASA DEALVENARIA SCHROEDER - c/ 300m2,terreno
'

c/ 1.500m2 - c/ suíte + 3 qtos, bwc social, churrasqueira, garagem 2
carros. RS 160.000,00.Aceito imóvel em Jaraguó. .;�,

3001 - APTO
ED. ELDORADO _i..

c/ suíte, 0.1 quarto"
sala com sacada, bl'l,c,
cozinha, lavanderia

garagem -

RS 73.000,00

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

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

==�==========��

-I

J

Cod. 0011- Vende-se um belíssimo terrenodo centro de Massaranduba
ao lado do Banco do Brasil S, ª, com 1.514,15m2, frente 25,13ms,
fundos 25,80ms, lado direito em 59,55ms, lado esquerdo em

7,0,18ms- preço R$ 65.000,00 - Negociável:-

Cod. 0053 - Vende-se uma 1/2 aguá de 60m2, próximo ao supermercado
Brasão no bairro Estrada Nova, terreno medindo 13,50ms x 27,00ms
- preço R$ 25.000,00 - Negociável-

Cód. 941 - Temos uma área central com 3.000)112 -

aceitamos incorporação - venha conferi r.-
De frente. e fundos, lado direito e esquerdo em -56,00ms.
.Construcâo 450m2, galpão mais áreas comerciais - R$
400.000,00 - aceita-se permuta para construção de Prédio,
outro imóvel ect, super negociável, excelente para instalação
de um centro médico, escolas etc.

Temos 4.700m2 em galpões novos com 10.000m2 em

terreno, tudo pelo valor de R$ 220.000,00 - TOTALMENTE

NEGOCIÁVEL.-

Temos Vários lotes próximo ao CAIC ao preço de R$
22.0QO,00 a R$ 25.000,00 - negociável)

Vende-se na rua Gilberto Henrique Klug, casa de madeira de

canela Garuva com 70m2 =

,
com 03 quartos, sala, copa,

cozinha, banheiro, lavande�ia - Terreno com 360m2- R$
25.000,00 mais 27 parcelas de R$ 199,00 - por mês -

Rua 1.054- n. 11- Jaraguá 99-Temos uma área na Rua Cabo Harry Hadlich com casa

em alvenaria, terreno medindo 737, 775m2, frente em

13,50ms. Preço R$ 150.000, 00 - negociável.- '

,

Vende casa semi-nova com 156m2 em alvenaria, com
03, quartos, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 02

carros, fogão a lenha, banheiro, localizada nos fundos,
da Igreja .Evangéfica na Barra do Rio Cerro, próximo a

MALWE'E.- r$ 70.000,09 -ACEITA-SE UM CARRO ATÉ r$
15.000,00.-

Cad. 0055 - Vende-se uma belissima casa na Rua Preso
Castelo Branco n. 21, bairro Vila Lenzi, com 04 quartos',
03 banheiros, 02 salas, copa, cozinha, lavanderia, todo
murada, churrasqueira, garagem, mais sala comercial
externá- R$ 90.006,00 - Negociável.-

Vende-se uma casa de madeira no início da Ilha da Figueira
com 03 quartos, sala de estar, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, com área de 106m2, mais churrasqueira, 02,
quartos, banheiro, com total de 80m2, terreno 15,00ms x

33,00ms,- 4�5m2- R$ 90.000,00 .; n�gociável-

Cód. 0058 -Vende-se um imóvel na Praia de ltaiubá com ,

uma das melhores vistas existente para as Praias \e mar'
ao redor, sua posição e de esquina, com uma área

-, construída de 300m2, terreno com 480m2, sendo:03
banheiros, 03 quartos, '02 salas, 02 cozinha, 02

lavanderia, churrasqueira, sacada para frente das praias
e mar- Parte Térrea com:' 02 banheiros, salão, cozinha,
bar, garagem, dispensa etc. R$ 250.000,00 � Negociável.

Vende-se apartamento no edifício Perola Negra - terceiro 1_

andar, com 01 suite, 02 quartos, banheiro social, cozinha
mobiliada, 02 sacadas, salas, churrasqueira, garagem - Apto.

• 1Ü'7m2 -, total da área 173m2.- R$ 120.000,00 -

Negqciável.-Vende-se um sobrado na cidade de CONCÓRDIA,- SC,
terreno com a área de 2.950,00m2, total da área
construtda 200m2, partesuperíor - apartamento com 03

quartos, sala; cozinha, copa, lavanderia, garagem - Térreo
- ,

- 100m2 toda comercial com banheiro, mais uma casa

nos fundos com 40m2- R$ 75.000,00 - aceita-se imóvel
em Jaraguá do Sul- (Com Foto 01) ,

'

Vende-se urgente um terreno na Ilha da Figueira com.frente
I em 15,00ms - lado direito 25ms, lado esquerdo em 31ms
total 410m2- R$ 20.000,00 - NEGOCIÁVEL-

Vende-se um terreno baldio localizado na Rua Francisco

Hruscka, com área de 4.700m2, pronto para construir - R$
280.000,00 - próximo ao Urbano Franzner.'Vende-se um terreno no centro da cidade medindo 20ms.

h
j

Vende-se uma casa com 198m2, com 03 quartos, sala,
cozinh�, banheiro, nos fundos com mais 02 quartos,
cozi n h a, I avanderi a, ban hei ro , sa I a, ga ragern,
churrasqueira - Rua Primavera, 816 - R$ 48.000;00-
Negociável-

Cod- 0059 - Vende-se uma casa de fundos em alvenaria construída "

em Platibanda com 70m2, acabamento em massa corrida, terreno
com 14,00ms X 27 ,50ms -localizada no loteamento Papp, ao preço
de R$ 75:000,00 - Negociável-

Aluga-se UMA CASA EM ALVENARIA NO CENTRO DA CIDADE
PARA INSTALAÇÃO DE QUALQUER SETOR COMERCIAL ou

poderá também ser residencial e comercial com 400m2-

Preço - R$ 1:.200,00 - por mês.-

,

Vende-se urna belíssima área comercial próximo
a Chocoleite com frente para a Rodovia Wolgaríg
Weege, com 5.000m2 - Excelente ponto
Comercial: R$ 65.000',00,- aceita-se carro, casa,

Iterreno etc-

Vende-se uma casa de madeira com 95m2, localizada no
, Ana Paula IV, com 03 quartos, salas, cozinha, lavanderia,
copa etc, terreno com 14,00ms x 27 ,50ms ao preço de

R$ 21.000,00 - negociável-

Vende-�e 03 casas A,B, e C; todas em um só terreno no

bairro Ilha da Figueira loteamento Borba, sendo A- com

sala, cozinha, 02 -quarto - B:_ 02 quatros, sala, cozinha,
copa - C- 02 quartos, sala, cozinha, lavanderia- R$

90.000,00 -Negociável-

Vende-se uma casa em alvenaria localizada a Rua José
Narloch de esquina com 04 quartos, 02 banheiro,
cozinha, sala, lavanderia, toda cercada com alumínio
preto duplo semi nova , aopreço de R$ 70.000,00-
negociável-

'
.

VENDE-SE UM TERRENO SITUADO A 500MS DA ATUAL
PREFEITURA MEDINDO 14MS DE FRENr'E E FUNDOS LADO
DIREitO E ESQUERDO EM 26,50MS- PRONTO PARA
CONSTRUIR- r$ 22.000,00- NEGOCIÁVEL-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bngetec'- CRECI·934-J

\

Fone/Fax:.> (047)
310-091,9 / 370-0819

E-mail:

engetec@engetecimoveis.com.br
\

ED. CARVALHO - apartamento•.

/

CONSULTE-NOS

Ref' 10.68: Casa em alvenaria

contendo 2 quartos, 1 sala, 1

bwc, cozinha, lavanderia, com

laje e piso cerâmico. Casa com

74m2 �e terreno contendo 324m2
. .

.

(12x�7). R$ 25.000,00

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

,-

BAEPENDI- Casa em alvenaria, cf 1 suíte

+ 2 quartos e demais dependências, ±

140m2, terreno cf 447m2.
R$ 85.000,00

CORREIO DO POVO 1

CENTRO. MÉDICO
ODONTo.LÓGICO: Sala

comercial constltuida de 4

ambientes. Sala de espera,"
sala de apoio, sala de

,

entrevista e sala de

exames. Além do BWC e

gargem para um carro,
Condomínio constituído de

2 elevadores velozes,
banheiros coletivos. R$
40.000,00 negociáveis.

Ref.1o.42 - CHAMPAGNAT - Rua Irmão Leão Magno,
267 - ,casa em alvenaria, cj 198m2, área nobre, cf
aquecimento solar, 1 suíte + 2 qtos, 3 saJas amplas,
copa/coz, com móveis sob medida; 2 bwcs completos,
lavanderia, churrasqueira, garagem para 2 carros, jardim
de baixa rnanútençâo, massa corrida e gesso. R$
180.000,oq. negociáveis

Ref 1o.6!$ - Casa no centro da cidade com

aprox. 441 m2 e terreno com 2.621 m2• 2

suítes + 2 quartos, 2 salas grandes
conjugadas, cozinha, lavanderia, área de

festas, garagem para 3 cimos.

Ref 10.49: NERcU RAMOS: Casa

em alvenaria com 3 quartos, e

demais dependências. Em frente a
.

SAMAE. R$ 18.0.0.0.,0.0.
+ 120. parcelas

ou aluga por R$ 30.0.,00. mensais

. \

Terrenos:

-Vila Nova: 2 terrenos medindo

cada um a área de 300 m2 sendo

cada frente com 15m e 20 de

fundos, prontos para construção.
R$ 37.000,00 cada lote.

" Terreno cf 2 casas, Rua Dr.

Arquimédes Dantas, 66 - Vila

Lenzi. R$ 32.000,00
- João Pess.oa: ct 21.219m2

(33x643) �$ 35.000,00
- Barra do Rio Cerro: Rua Camlla
Andreatta, cf 392m2. R$ 35.000,00
- Juventus: Rua João Carlos Stein

cf 420m2. R$ 38.000,00
- Jaraguá Esquerdo: Rua João

Januárío Airoso, c/417m2. R$

42.000,00
- Ilhá da Figueira (ponte - Weg): Cf
392m2 (14x28), Rua Artur Witthoeft ..

.

R$ 37.000,00"
- Terreno na Rua João Carlos Steiri

(próx. Juventus) cf 4�Om2 R$

38.000,00

,

Casas:

-João Pessoa: casa alvenaria Rua

Manoel Ifrancisco da Costa - cf 3

qtos e demais dep. cf 130m2,
terreno cf ,300m2• R$ 55.000,00

negociavel.
-

-Ref. 1048 - Casa deatv., cf suite
..

+ 2 qtos, coZo cf móveis sob

medida, lav., churrasq., garagem·
no Lot. CHAMPAGNAT R$

180.000,00
- NEREU RAMOS: Casa em

alvenaria Com 3 quartos, sala,

copa, cozinha, lavanderia, e

garagem localizada na rua Cesar

Franceski, 54 com 90 m2� área de'

terreno com 420 m2• R$ 43.000,00
,

'.,

.LOCAÇÃO: AJ9ê1rtamento
c/ 2 qtos na Ilha da

·Figueira�· prõx. ltIomago.
Rua Sérgi'o Sal:)el, prédio

'\

novo, ,Contendô,

circuito ,internoQde tv,

portão eletrônico. Toda'

tnfra-estrutn ra .� gás
indivlduaí,
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COMPRA -.VENDA·- ALUGA ·>ADMINISTRA
,

RUA MAXWILHELM, N° 43, SL. 03 DEFRONTE À PIZZARIA CASARÃO

FONE: 372-1'122
, ·Prot.: 82.104

E-mail: v·ivendaimoveis@netuno.com.br.' --

ALUGA . REF
0012-VILANOVA
- R: PEDRO
GONZAGA - ED
ANA CRISTINA -'

APTO NOVO 82
M2, ÓTIMO
ACABAMENTO: 1
SUíTE, 2 DORM,
SALA, COZ, BWC,
ÁREA SERViÇO,
GARAGEM. R$
500,00REF 2034 - BAEPENDI- R: AUGUSTO MIELKE, 144 - 2

CASAS DE ALV, UMA COM 200 M2: 3 DORM, BWC,
SALA, COZ, GARAGEM 2 CARROS. OUTRA COM 100

M2: 2 DORM, SALA, coz. BWC.TERRENO 1.817 M2, R$
,

200.000,00

ALUGA - REF 0010 - VILA' NOVA - R: 25 DE JULHO -

SALA COMERCIAL 55 M2: R$ 300,00

REF1014- R:
PROC. GOMES

OLIVEIRA,
1320-ED
ISABELLA -

APT095m2: 1
SUíTE,2
DORM,2

BWC, SALA
ESTAR/

JANTAR/COZ,
LAV, SACADA,

PISCINA,
GARAGEM.R$
90.000,00

VENDA - REF 2015 - BARRA RIO CERRO -R: WALTER

MARQUARDT, 878 - AO LADO PARQUE DE EVENTOS �

ÁREA COMERCIAL COM APTO 2 DORM, SALÁ, COZ,
ÁREA SERViÇO, SACADA, BWC. TERRENO 480 M2. R$

190.000,00
.

VENDA - REF 2018 - VILA RAU - CASA NOVA ALV, 1
SUíTE, 2 DORM, SALA ESTAR, JANTAR, COZ, BWC,
ÁREA SERViÇO, VARANDA, GAR�GEM 2 CARFWS,

TERRENO 420 M2. R$ 102.000,00

REF 2037 - R: JOSÉ NARlOCH, 1579 - CASA ALV
170 M2: 1 SUíTE, 2 DORM, BWC, SALA ESTAR,

SALA TV, JANTAR, COZ, ÁREA SERViÇO, GARAGEM
E CARROS. TERRENO 420 m2: 75.000,00

VENDA - REF 3002 - SÃO LUIS - R: CRISTINA A.
PEREIRA - TERRENO 325 M2. R$ 26,000,00

VENDA - REF 3011- CHICO DE PAULA· R: 454·
JOSÉ POMIANOSKI-TERRENO 445,50 M2. R$

32.000,00

VENDA - RErr 3001- VILA NOVA - R: LUIZ
MARANGONI- NO ALTO - TERRENO 4.346,11 M2. R$

160.000,00

ALUGUEI!

SALA COMERCIAL COM 80 M2: INíCIO·
JGUÂ ESQUERDO.R$'300,OO

SALA CPMERCIAL R: MAXWILHELM, '

43, R$ 270,00

CASA COMERCIAL NO CENTRO. R$

SOO,OO
REF 3015 - ÁGUA VERDE - R: BR 280· - T,ERRENO
533,00 m2. R$ 64.000,00

REF 3000 - VILA NOVA - R: 1031 SEM NOME
TERRENO 399 M2. R$ 32.000,00

REF 3018 - BARRA RIO CERRO- R: orro GEORG -

TERRENO 381,25 M2. R$14.500,OO

REF 2032 ILHA RGUEIRA -DR: NEREU VASEL, 267 - 2 CASAS RESIDENCIAIS. UMA CASA MADEIRA: 5 DORM,
DESP, SALA, COI'A, 80Z, BWC, ÁREA SERViÇO, GARAGEM. OUTRA CASAALV PRÉ-FABRICADA NOVA 75 M':
2 DORM, BWC, SALA, COZ, ÁREA SERViÇO, AMPLA GARAGEM. TERRENO 618 M2. R$·�5.000,OO

VENDA - REF 2033 - BARRA - R: FRANCISCO STINGHEN, 55 - CASA I'J_V 70 M2: 2 DORM, BWC, SAlA, Cal. COM
MÓVEIS, LAVAND, GARAGEM. + EDíCULA 50 M2: CHURRASQ, BALCÃO EM GRANITO, BWC, FOGÃO DE MESA Ã GÃS,

ESTILO RUSTICO. TERRENO 400 M2. R$ 73.000,00. ACEITA APTO 3 DOR�,ATÉ as 55.000,00.

TERRENO CENTRAL

4.900,00 m2• ..

REF. 1010 - CENTRO - R: AV MARECHAL DEODORO,

DA FONSECA, 429 - ED FLORENÇA - APTO 125,00
m2: 2 DORM, COZ, SALA ESTAR, LAVABO, BWC,
LAVAND, SACADA, GARAGEM. R$ 90.000,00

R$ 670.000,00ALUGA- REF 0016 - R: JORGE CZERNIEWICZ - ED GAULKE
- APTO m2: 1 SUíTE, 3 DORM, BWC, SALA, COZ, ÁRAEA ALUGA - REF 0017 - R: MAX WILHEM, 43 - SALA
SERViÇO, GARAGEM. R$ 550,00 . COMERCIAL 40 M2: R$, 250,00

'
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s c l uç ões construtivas

'(

,
"

.

�
,

t'll

i� _ Localizado no bairro Vila Nova próximo ao Fórum

i'� .

_ Edificação Residencial com 7 pavimentos,
- 24 unidades residenciais

.

- Aptos de 3 dormitórios (1 Isuíte) com .3 vagas de garagem

- Aptos de 2 dormitórios (1 suíte) çorn 1 vaga de garagem

Apartamento tipo 01
- Área 96,60 m2

Apartam�nto tipa 02
- Área 148,18 m2

I PROJETO

.... c on f o r t o I fune i o n a I i d a Q e. I
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CENTRO - Ed. Jaraguá - apartamento cf área 183m2,
suíte + 2 qtos e demals dependências. R$100.000,00

.

NEGOCIÁVEIS. -

.

,
I'

o
:0
m
O

Imobiliária Jardim daraquá Ltda'.
:�
10

(11
'..J
rI)
(�

Rua Heinoldo Rau, 585 - Jaraquá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582/ PLANTÃO: 9997-9471
,

e-mail: imobiliaria@jardimjara'gua.c9m.br
'HÁ 23 ANOS, GARANTINDO BONS NEGÓCIO$

CZERNIEWICZ - Casa alv., c/140m2, 2 qtos, 2. salas,
cozinha, 2bwcs, área serviço, s/ garagem, terreno c/350m2.
R$ 90�OOO,00.'

"

,'",""',' ,f,-I.... _.
.•I;I'.':" "

,'ti: I, '

,ILHA' DA FlGtilEf
.

'7';;�asaem alv., 3 qtos, sala, COe., bwc
,r.;!' .• \!":�;"'_;'�F", .�J.._., .,'-', \ i�"'"

social, área de serviço,'garagem p/,2 ca'rros, murada cI cerca
dealumínio"âréat'cifal-de148,41,m2, terreno 320,77m2. Toda

. '_'_"'. ,,-,(

regularizada: R$:80'.OOO,00•.
.:

.

_?t'- _+
_, ,,''''' -.

SÃO LUIS - Casa, seminova, c/ área de 120m2, suíte + 2

qtos, bwc social, área de serviço, piscina e bwc na área de

lazer. Valor a combinar. (liberada 1>/ saque de FGTS e

financiamento bancário)
.

�
,

CENTRO - Casa em alv., c/ área de 115m2, :2 qtos, escritório,
coz., sala, bwc social, área serviço e garagem .. Terreno c/
306m2. R$ 55.000,00.
IMPERDíVEL.

CENTRO - Ed. Marajó, apto com 110m2, .2 qtos, sala c/
sacada, coz., bwc social, área de serviço e garagem. Rua

Jorge Lacerda. R$ 65.000,00.
'

,

TRÊS RIOS DO SUL - Sobrado c/ área de 68m2, 2 qtos, coz.,
sala, bwc, sala de serviço e garagem. Terreno c/300m2• R$
21.000,00 negociável. + R$ 1.2.000,00 financ. CEF,
prestação R$147,OO

VILA NOVA - Edifício Zimbros - Área total 176,12m2
Suíte + 02 qtos, sala estar/jantar, sacada cf churrasq., coz.,
bwc social, área de serviço, 02 vagas de garagem 'Prédio com

salão de festas e piscina na cobertura. Imperdível faltam 04
unidades

VENDAS
j . ,�

VILA NOVA- Residenc.ial Morada do Sol, suíte + 1 qto, céz., bwc, área
de serviço, sacada cl churrasq. R$ 83.000,00

'

VILA NOVA - Terreno cl 392m2. Rua Artur Gumz. Localização
Privilegiada. R$ 50.000,00'

.

BARRA - Casa cl 197m2, semi-nova, suíte + 2 qtos. R$ 95�000,OO

CENTRO - Apto.Ed. Jaraguá, 175m2, suíte + 2 qtos, dep. empregada ..
R$ 105�000,00 negoclávels \

-

L O, C A ç O E S

CENTRO - (Próximo Beira Rio) - Apartamento Ed. Dianthus, apto 701,
cl suíte + 2'qtos, sala cl sacada, COZ., bwc, área de serviço, garagem cl '

piscina. R$ 750,00 + R$ 150,00 condomínio.

CENTRO -Apartamento Ed. Riviera, Cobertura Duplex, cl suíte + banheira
.

hidra + 2 qtos, sala ampla cl sacada, COZo mobiliada, bwc social, área
de festas cl churrasq., área de serviço, dep. Empregada, garagem p/2
carros. ,R$ 1.300,00 + condomínio.

CENTRO,.. Apartamento Ed. Bérgamo, apto 102, cl 3 qtos, 2 salas cl
.

sacada, coz., dep, Empregada cl bwc, área de serviço, garagem. R$
600,00 + R$ 95,00 condomínio;

CHICO DE PAULA - Sobrado (piso superior), cl suíte + 2 qtos, sala cl
sacada, eozinha, bwc social, área de cburrasq.i.área de serviço, garagem.
R$ 7ÓO,00.

CENTRO - Rua Uruguai, 63 (próx, Duas Rodas) - Casa alvenaria cl 2
qtos, sala, COZ., bwc, área serviço.garagem. R$ 400,00

CZERNIÉwícz i Rua 13 de Maio, 411 (frente Panificadora Pão de Ló) -.

Apartamento Ed. Jaice Adriano, apto 202, cl suíte + 1 qto, sala c!
sacada, coz., bwc social, áreâ serviço, garagem. R$ 400,00 + R$ 80,00
condomínlo.

CENTRO - sobrado com piscina, suíte cl banheira, 3 qtos. R$1.000,00

CENTRO - Casa, suíte + 2 qtos, próximo Angelori. R$ 1.500,00

CENTRO - Ed. ltálla, 2 dorm, R$ -320,00 + cond. R$ 60,00

ED. DON JOÃO - nova, 2 qtos, sala cl sacada. R$ 380,00 + cond. R$

55,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO 5 �i;'

OFERTA:
Chico de Paula �

Casa Alv. ,cf
63,OOm2 • 02 dorm

. bwc • Terreno cf
375,OOm2 •

R$ 14.000,00

Rer5484 - Amizade - Casa Alv. Nova
90,44m2' - 03 dorm - 01 bwc -

.

erreno c] 333,50m2 R$
j 0.000,00

'

. er 5443 � Amziade -' Casa Alv. em
,

onstrução cf 124,86m2 - suíte +

290rm - churrasqueira - Terreno
140B,38m2 - R$ 88.000,00

er 5455 - Vil� Rau - Casa Alv. em

:nstrução cf 127,00m2 - 03 dorm
wc· R$106.000,00

e-mail: itaivan@itaivan.com.br
Veja as fotos detalhadas no site

www.itetven.com.br
'

Ref 5480 - Centro - Terreno Comercial
cf 420,00m2 - 01 casa madeira antiga
+ 01 casa alv. antiga - R$ 145.000,00

Ref 5443 - Amizade - Casa Alv. em

construção cf 124,86m2 - suíte + 02 dorm
- churrasqueira - Terreno cf 408,38m2 -

R$ 88.000,00

Ref 5483 - Estrada Nova - Casa Alv. cf
135�26m2 - 04 dorm - 01 bwc - cf piso
cerâmico - Terreno cf 539,00m2 - R$
55.QOO,00

Ref 5485 - Czerniewicz - Casa Alv. cf
91,66m2 - 03 dorm - 01 bwc - Terreno

cf 580,25m2 - R$ 80.000,00

Ref 5473 - Centro - Casa Alv. antiga cf
155,90m2 - 03 'dorrn - 01 bwc -

Terreno cf 688,00m2 .- R$ 180.000,00

Ref 4372 - Centro - Ed. Aster - Apto
e! 127,l-"m2 - 02 dorm (01 cf

sacada) - 01 bwc - R$75.000,OO .

Ref 439:; � Centro - r;:d. Dianthus - Apto cf
225,92m2 - 01 suíte + 02 dorm - bwc -

sacada cf churrasqueira - R$ 175.000,00
(Aceita apto até R$ 100.000iOO - central)

Q

Ref 5429 - Amizade - Lot. Blumengarten II -

Casa Alv. em construção cf 149,00m2 - 01,
suíte + 02 dor.m - 01 bwc - churrasqueira -

Terreno cf 334,13m2 - R$ 125.000,00

Ref 4384 - Centro - Ed. Gehring - Apto cf
222,00m2 - 01 suíte cf closet + 02· dorm -

lavabo - sacada cf churrasqueira - 02 vagas
de garagem - R$ 190.000,00

Ref 5477 - Nereu Ramos - Lot. Zangheline
- Casa Alv. em' fase de acabamento ,cf
84,00m2 - 02 dorm - 01 bwc - Terreno cf
322,ÓOm2 - R$ 40.000,00

APARTAME-NTOS NOVOS
ALTO PADRÃO

Ref 4383 - Amizade - Resd. Matheus - Aptos cf
Ú4,OOm2 suíte cf hidra + 02 dorrn - bwc - sacada cf

churrasqueira - Pagamento de 50% entrada +

parcelamento direto com a construtora

. \

Verde
novo - excelente

acabamento '- cf 02 dorm - bwc -

72,OOm2 - R$480,00 + cond - Próx,
entrada UNERJ

Ref A-159 - Água Verde - Aptos Novos -

02 dorm - 01 bwc - R$ 330,00 (Ao lado
Sacolão Água Verde)

Ref B-207 - Czerniewicz - Casa Alv.. 03
dorm - bwc - R$ 380,00

Ref C-38 - Água Verde - Sala Comercial cf
47,OOm2 cf bwc - R$440,OO (Próximo
entrada I da' UNERJ)

Ref 5479 - Czernlewicz � Casa Alv, cf
140,00m2 - 01 suíte + 03 dorm - 0.1
bwc - churrasqueira, - Terreno cf
406,12m2 - R$ 85.000,00

I

Ref 5478 - Vila Baependl - Sobrado cf
231,48m2 - surte cf sacada + 02 dorm
(01 cf sacada) - 02 bwc - área festa -

Terreno cf 370,88m2 - R$ 165.000,00

Ref B-205 - Casa Alv. Nova - suíte +' 02
dorrn - bwc - R$ 500,00 ( Próximo
comercial Kremarte)

Ref B-208 - Casa Alv. - Lot. Champagnat
- suíte + 02 dorm - 02 bwc - cozinha cf
armários - piscina � R$ 1.200,00

�;-
.

Ref 5482 - Barra do Rio Cerro - Terreno
Comercial cf 565,70m2 + Casa Alv. cf
58,00m2 - R$ 73.000,00

Ref 5457 - Nova Brasflla - Sobrado cf
176,00m2 - 04 dorm: - 02 bwc - toda
murada - Terreno cf 528,,00m2 - R$
155.000,00

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

,

, �

CONFORTO, FUNCIONALIDADE, SEGURANÇA E
,

BELEZA, EM LOCALlZAÇlo PRIVILEGIADA.,

Rua Emmerict1 Ruysan esquina cf Rua Hilário Bana (Vila' Nova)

Apartamento Tipo 01:
Área 96;60m2

Contendo 02 dormitórios
_ (sendo 01 surte), bwc social,

sala de estar e jantar,
cozinha, área de serviço,
sacada c/ churrasqueira e

uma vaga de garagem.

Apartamento Tipo 02:
Área 148,18ro2•

Contendo 03 dormitórios (sendo
01 surte), bwc social, sala de
estar e jantar, cozinha, área de

serviço e sacada c/ churrasqueira
e três vagas de garagem.

VENDE: Res.
Marina "Apto
novo, contendo
03 dormitórios
(sendo 1 suíte),
sala, cozinha,
lavanderia,
banhei(o social,
sacada c

chwTasqueira e

garagem. RuaMarinaFruluosoesquina
.

c/Rua Paulo Schiochet - Centro (prox.
Angelonlj.

, Aluga: Galpão ind./comercial cl
escritório, área total de aprox.
286m2; Rua 25 de Julho, 1430 (Vila
Nova) Aluguel: R$ 800,00

�
"

'Apartamento contendo 03 dormitórios (sendo 01 suíte), sala,
'

cozinha; lavanderia, banheiro social e garagem. Condomínio Bartel
(Próx. Rodoviária).' Aluguel: R$ 380,00
� Apartamento "novo", contendo 03 dormitórios (sendo 01

suíte), sala, cozinha, lavanderia, banheiro social" sacada cl
churrasqueira e garagem. Ed. Ana Cristiná (Vila Nova). Aluguel: R$
500,00 ,

.

� Sala comercial, cf área aprox. 40 m2. Rua Preso Epitácio
. Pessoa, 1465 (Centro). Aluguel: R$ 330,00,

I, � Sala comercial, cf área aprox, 66 m2 (. Rua João Marcatto -

Centro - Ed. Chiodini (1o andar), Aluguel: R$ 280,00

, Vende: Res.
Imperial - Apto'
c/03 dorm.

(sendo 1 surte),
e demais dep.,
com área'

privativa de
152m2. Rua

Felipe Schmidt,
234 (centro).

Vende: Casa em alvenaria, 5
dorm. (sendo 1suíte)edemaisdep.
RuaMarina Frutuoso, 769 (Centro)

31

RE

(Pn

Chácara em terreno clárea d� aprox. 4.800m2, com casa

emalvenaria e demais dep. Rio Cerro /I (Início da Serra
Jaraguá .. Pomerode). R$ 70.000,00

, Localização: Rua Leopoldo Mahnke - Centro (Lateral da Rua Barão do Rio Branco) I
i

!
I
I

ReI
Vali

LOFT • TIPO 01 E 02
Loft com :1. pavimento, sendo:

I

*sala de estar *sala de jantar e
cozinha integrada *área de

serviço .*dormitório =escrttõrto
*banheiro com hi'dromassagem

*varanda
* 1. vaga de garagem.

o

R

"
'

DUPLEX • TIPO 03 E 04
Loft com 2 pavime�tos, sendo:

*sala de estar
*sala dejantar e cozinha
integrada *áreá de serviço

, *dormitório
=escrrtôrto

*banheiro com hidromassagem
*varanda

*1 vaga de garagem.

,

Fone:
311-21111

,['
L
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CLASSIMais .:.;,1

.Compra '_ 'Vende

Rua Barão do Rio Branco, 373
Centro - Tel.: (47) 371-5544

Ref1115, Centro, Sobrado, terreno: 360,00m2,
Valor: R$ .295.000,00

CASAS:
Ref 1120', Agua yerde ,Casa com

130,00m2, suite + '02 dormitórios,

garagem p/i'02 carros. Valor R$

110.000,00.
Ref 1127 ' Agua Verde, Casa com

260,00m2, 04 dorrnltôrlos.cgarragern pI
03 carros. Valor R$ 110.000,00

r

Ref 1105 ,_Ana Paula, Casa com

Constrói

I 'I'
'--

111-
CORREIO DO POVO 7"

Administra

Ref 6100, Centro, Sala comercial com 53,00m2, 'na
Rua Barão do Rio Branco. Valor R$ 50.000,00

REF 1137 ' TIFA MARTINS, Casa com 100,00m2,
valor R$ 79.000,00

Ref '3113 Terreno, Centro,- área:

452,20m2(17x26,60m). Valor: R$ 39.000,00 +

financiamento

Ref 1130 '. Casa Rua Walter Marquadt, Terreno:
450,00m2(18x25m), Valor: R$ 66.000,00.

03 dormitórios, garagem. R$ 55.000,00
Ref 1114 - Tifa Martins, Casa com 1401pOm2,
03 dormitórios, garagem. Valor R$ 55.000;00
Ref 1131 - Três Rios do Norte - Casa de

madeira no" Loteamento souza. Valor H$

12.000,.00
Ref 1103 - Vila Lenzi - Sobrado com 220,00m2,
R$ 129.000,00
Ref 1128 ' Vila Lenzi - Casa de esquina com'

u
Q)
.._

u

IMOBILIÁRIA E'INCORPORADORA tTDA.

Plantão: 9117-1122/9143-1508
www.ivanaimoveis.com.br

ivanaimov�is@ivanaimoveis.com .br

Ref 3'125 ' Estrada Nova, Terreno' com 460,00m2.
ValorR$17,000,00

.

Ref 5101, Nereu Ramos, Galpão com 150,00m2 +

casa de 105,00m2, terreno 880,00m2. Valor R$
97.000,00

Ref 3122 ' João pessoa', Terreno de esquina com

6Q'Ó,00m2. Valor R$ 25.000,00

Ref 3121 ' Terreno, Vila Lenzi, área: 416,OÓm2
(16x26m), Valor: R$ 15.000,00 + parcelamento

170,00m2, suite + 02 dor.mitórios, garagem
03 carros. Valor R$, 75.000,00
Ref 1118 - Estrada Nova ' Casa com

126,00m2, 03 dormitórios, garagem. Valor

R$ 48.000,00
Ref 1119 - Estrada Nova - Casa em cosntrução
com 130,OOm2, suite + 02 dorrnitórios,

garagem. Valor R$ 55.000,00
Ref 1117- Guaramirim : Casa com 126,00m2,

'

R,EF 1178, VILA LENZI; Sobrado com 172'001:';-"Valor R$ 150.000,00' , '�.'

I fI.

. a§
>iii',

Ref 1144 - Vila Rau - Casa com 133,0d�Q,
03 dormitórios, ga,ragem. \(aIOr,�$88.000,00 ,

'

"Ref 1145 - Jarguá Esquerdo - Casa COrfiP'3
- dormitóriOS: garagem. Valor l�$
130.000,00

I';�Ref 1146 - Centro - Casa com.; 3

do�mitórios, 01 suite, garagem. valo.�;�,J $
115,000,00. ';i,�,f(

Residenc

Yachi

Ref 5100 - São Luis .. Galpão pré-moldado de

250,00m2 + uma apto de 50,90m2, terreno de
1.100m2. Valor R$ 85,000,00

'

Ref 4102, Garibaldl- Sitio com 114.000,OOm2, casa
de madeira, lagoa ....Valor R$ 35.000,00

Ref 2116 - Vila Nova', PRÉDIO NOVO, Apto com 02
dormitórios valor R$ 10.000,00 e Apto com 03
dormitórios valor R$ 85.000,00,

Ref 2,115 ' Apto Ed, Jardins das Mercedes, Vila

Nova, valor:' R$ 45.000,00 ou R$ 29.000,00 +

parcelamento.

130,00m2, 03 dormitórios, garagem. Valor

R$ 95.006,00,
- Ref 1130 - Vila Nova - Casa de madeira na Rua

Walter Marquadt. Valor R$ 66.000,00
Ref 1109 ' Figuera " Casá com 120,00m2,

próx, a Pedreira , Valor R$ 25,000,,00
Ref 1123 - Nereo Ramos - Casa com

132,OOm2, 03 dormitórios, garagem.valor R$
46.000,00.

,
.

Rua Barão do Rio Branco, 373 - Centro - Fone/Fax: (47) 371-5544
www.ivanaimoveis.com.brivanaimoveis@jvanaimoveis.corri.br

+. IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CORREro DO POVO

CLASSIMais

• Apartamento.s com 2, 3 ou 4 dormítórios

.Jóia em

lápidação.!

, • Hall de entrada e áreas comuns do. edifício. com piso. em granito. e porcellanato Eliane

1- :

I

• Edifício. com 7 andares e alto. padrão. da acabamento.
• Todos ambientes com iluminação. natural sem "po.ço." de luz

� ,Aquecimento. a gás (o.pcio.nal)

• Sacada co.m .churrasqueira em aço. mox
.' Segunda e Terceira vaga de garagem (opcio.nal)

• Cobertura com piscina e área de festas do. condomnio, com espaço para ían-house (7° andar)
� Super locallzação: na Cabo. Harry Hadtich esquina com rua Leopoldo Gerent, próximo. ao. Supermercado. Anqelonr

• Construção pelo. Sistema de Càndo.mínib Fechado. a P�eço. de Custo., sem juros de banco.s
--------�-

• Rígido.s padrões de segurança seguindo. oríentação do. Oorpo de Bombeiros vohntàrlos de Jaraguá do. Sul '

. r,
,

, I',., t.l(com portas corta-togo e alça para resgates no topo do editício)
• Projeto. Flexivel e inteligente, com arquitetura arroiada e taxa de condomínío reduzida

/

6
l '

, ;
I
1
I

I r '

f

Aguarde...
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