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META

Hermenegildo, do Cepeg, quer
ampliação do número de alunos

• PÁGINA4

MARISOL
)

Voluntariado e show nacional
marcaram os 40 anos

A Marisol S.A comemorou

neste final de semana seus40 anos

com atividades de voluntariado,
caravana da moda, homenagem
a funcionários e show da dupla
Zezé de Camargo e Luciano no

estádio João Marcatto. O show

beneficente reuniu no domingo
um público de mais de 20 mil

pessoas e arrecadou 40toneladas
de alimentos que estão sendo

entregues a 143 entidades de 15

municípios de Santa Catarina. No
dia do voluntariado cerca de 3,1
mil colaboradores da Marisol

ccníeccionararn 49mil peças e 17
mil pares de meias que serão

doadas. E a Caravana da Moda
trouxe estilistas e diretores de
cursos de moda do Brasil para
conhecerem o trabalho desen-

.

volvido pela empresa .

"REINALDO �UNKES

• PÁGINA 6 A dupla Zezé di Camargo & Luciano emocionou a platéia de mais de 20 mil pessoas no estádio João Marcatto

LIGA NACIONAL

Duas goleadas .dcixum
Malwee perto da classificação

• PÁGINA 6

E)(PO�i�iono S�Q�Plng reitha\Jptmarcou olançameríto da festa,
qU('l acontece no dia4 de junho; Oqjetos irão fazer pélrtéde um

museu, qu�será organizado na s)de�oCírculo Italiano.A orgal'liz�ção
di.:ponibiliza�xenda �e ingr�ssos�partir de.�ojee�spera ewcerc?
.d� 1,'300 pessoas no �arque 'Y"uniéipal de Event9s. Além d9j�ntar
fípico� i::laver� apr�sentação de grupos foldó,ricos ('l ho.m�nagens às
famílias dos imigrantes da região. Paraencerrara f('lst�,o bailecoma .

banda yecchio Scarp()ne, de Rodeio.
.

.,PÁGINA4

Falcão e Xoxo comemoram um dos gols do expressivo placar de
13xO,a Malwee venceu oTio Sam no sábado.Jogando muito bem
durante todo o jogo, inclusive na defesa, o time jaraquaense
mOstrou que está motivado para chegar à conquista dó título
nacional. Na noite de ontem, a Malwee enfrentou o Vasco da Gama,
do Rio de Janeiro, e venceu por 6 � 1.

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

www.marisolsa.com.br

PT

Encontro define a nominata
de candidatos às eleições
Evaldo [unkes, o Pupo, eMário Sérgio deAmorim foram confirmados
este final de semana como candidatos a prefeito e vice,
respectivamente, para as eleições de outubro .

.• PÁGINA3

CULTURA

Unerj apresenta até quinta
feira Cinema BR em Movimento

• PÁGINA 6

PERDA

Dorcília Rosa Comes, a Vovó

Dorcília, falece aos 101 anos
CÉSAR JUNKES

VOVó Dorcília era �
natural de

.

Araquari, mas
vivia em

Guaramirim

desde os 20 anos'.

PÁGINAS
�------------��--------�

COMERCIAL 3,1790 3,1798

PARALELO 3,0800 3,1800

TURISMO 3,1790 3,1798

wwwuuesrodas.com

900/0
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Osjovens eoalcoolismo
Cada geração apresenta

problemas característicos, que

preocupam as famílias e a

sociedade como um todo. Aqui na
região, o alcoolismo merece

atenção especial porque tem sido
o responsável pelo desajuste de
muitas famílias. O problema, porsi
só já é assustador e fica pior ainda
quando se constata que esse mal
está atingindo os adolescentes. Em

Todos sabemos que o álcool tem
sido o grande responsável por
acidentes de trânsito ocorridos em
todo o Brasil. O que ainda nos

espanta é a omissão da sociedade
diante de tal calainidade.

Infelizmente, as rígidas regras
e leis brasileiras no que se refere ao

assunto não são observadas e nem'

cumpridas. Mesmo sendo ilegal a
venda de bebidas alcoólicas para

� O Proed, que há vários anos tem

realizado um trabalho de prevenção ao

uso de drogas entre os estudantes das

quartas- séries do ensino fundamental.

Corupá, os integrantes do
Conselho Tutelar domunicípio se

,

dizem assustados com o aumento

do número de casos de embriaguez
entre adolescentes, especialmente
nos finais de semana.

Adolescentes: bêbados em

finais de festa não é mais

novidade. O problema não é um

caso específico de Corupá,
tampouco da região do Itapocu.

FRASES

menores de idade, os adolescentes
não encontram dificuldades em

comprar e consumir a bebida até

em locais públicos, sem o menor

constrangimento (lu receio de

punição.
Ano passado, o município de

Jaraguá do Sul instituiu um Fórum
Permanente de Combate às Drogas,
que tem avaliado a problemática e

tenta encontrar soluções, a médio

e longo prazo, para prevenir e

também tratar a doença. O Proed,
que há vários anos tem realizado
um trabalho de prevenção ao uso

de drogas entre os estudantes das

quartas séries do ensino fun
damental também tem servido de
ferramenta na batalha contra o que
pode ser considerado o mal de
nosso século.

Apesar do esforço de vários.
segmentos da sociedade em'

. prevenir e combater as drogas, em
especial o alcoolismo, o número de
vítimas do álcool tem aumentado

segundo a constatação dos con

selheiros tutelares do vizinho

município de Corupá, o que nos

leva a acreditar que esse aumento

também foi registrado em Jaraguá
do Sul e nos outrosmunicípios da
microrregião do Itapocu.

Diante dessa terrível' esti
mativa, cabe a todos, espe

. cial�ente 'às famílias, tentarem
desvendar os motivos de tanta

autodestruição. Talvez, se

. .descobrirrnos osmotivos que levam
um adolescente a buscar satisfação
pó álcool, consigamos chegar a

tempo de salvar algumas vidas.

CONFIRAA HISTÓRIA
• HÁ 16 ANOS

Em 1988
Noticiava-se que em duas semanas
iniciar-seia a construção da Rodovia
Jaraguá / Pomerode, 21,4 KM, uma
conquista da comunidade regional
na gestão do deputado Duwe e

prefeito Vasel junto ao governo do
Estado.

Inaugurava-se os museus da Malwee,
iniciativa do empresário Wolfgang
We.ege na manhã do dia 16 de

maio,segunda-feira, exatamente
quando ele completava um ano de
morte. Obra esta que seu filho e

sucessor Wandér W'eege da
continuidade com muita

propriedade.

• HÁ4ANOS
Em2000
O presidente da Marisol, Vicente
Donini, recebeu o prêmio Pf;.r-

.

sonalldade de Vendas 1999, pro
movido pela ADIJB - SC - (Associação
do Dirigentes de Vendas e

Marketing do Brasil seccional de
Santa Catarina)

• A partir desta edição o Con-

fira a História será assinada por
Yvonne Alice Sch�ockel

"Ternos uma ocupação pequena em relação ao que podemos eferecer para a comunidade"
.Alfeu Hermenegildo, diretor geral do Centro Politécnico GeraldoWerninghaus.

Mundol Pessoas & Fatos

� Malásia

Malaios foram ameaçados com
"torturasbrutais"emGuantánamo
Abusos perpetrados contra suspeitos de
"terrorismo" na Malásia incluíam dizer a eles que
seriam entregues a autoridades americanas na

Baía de Guantánamo, onde seriam submetidos a

"torturas brutais'; denunciou o grupo Human

Rights Watch em um relatório de 57 pádinas. a
estudo detalha humilhações e abusos
disseminados contra suspeitos detidos sem direito
a defesa com base em leis de segurança nacional
na Malásia, uma aliada dos Estados Unidos em sua

guerra contra o'terrorismo'O relatório do Human

Rights Watch, que será divulgado hoje, compara
os abusos aos maus-tratos cometidos pelos
soldados americanos contra prisioneiros no Iraque,
no Afeganistão e em Guantánamo.

a documento elaborado pelo grupo de
defesa dos direitos humanos conclui que os

abusos cometidos pelos EUA em nome da

guerra ao "terrorismo" serviram de exemplo
, para que outras nações fizessem o mesmo.

"Os abusos cometidos pelos americanos no

Iraque, no Afeganistão e em Guantánamo

expõem o que pode acontecer por trás de

portas fechadas'; comentou Sam Zarifi, vice
diretor do Human Rights Watch' na Ásia, por
meio de um cornunícado.to qoverno malaio
utilizou Guantánamo como se fosse uma

espada e um escudo'; denunciou.Xis abusos

perpetrados por autoridades americanas no

âmbito da 'guerra ao terror' deram cobertura
para que outros governos cometessem

abusos contra seus próprios cidadãos':(AE)

f:>'

� Colômbia

Seismortos e 82 feridos
em explosão em discoteca
Seis pessoas morreram e 82 ficaram feridas na

explosão de uma maleta-bomba no banheiro
de uma discoteca da cidade de Apartado, no

.

norte da Colômbia. a exército e a polícia
acusaram as Forças Armadas 'Revolucionárias
da Colômbia (Farc) pela explosão.já que o qrupo
vem promovendo, desde a.última quinta-feira,
ataques para marcar os 40 anos de sua luta
armada para promover a revolução socialista.

.

Em Apartado, entre os mortos estava uma

menina de 6 anos que comprava um sorvete

próximo à porta da discoteca. Dos 82 feridos,
27 permaneciam hospitalizados ontem. (AE)

� França

Teto de terminal desaba em

aeroporto emata cinco pessoas
a teto do terminal 2E do Aeroporto Charles de

.

Gaulle, em Paris - uma estrutura ultramoderna
de aço, cimento e vidro -, desabou domingo'
sobre uma passarela de embarque, causando a

morte de pelo menos cinco pessoas e

ferimentos em outras quatro. Um dos feridos
estava ontem à noite em estado crítico. As
autoridades não descartavam a hipótese de que
pudesse haver mais corpos sob os escombros.
as 250 bombeiros que trabalhavam no local
enfrentavam sérias dificuldades diante da
instabilidadeda estrutura destruída. Um buraco
de 50 metros de comprimento por 30 de

largura foi aberto na estação de embarque hi

tech, que servia de vitrine para clientes
. internacionais da empresa Aeroportos de Paris

.

- em' sua tentativa de vender essa tecnoloqla
francesa de construção de aeroportos para todo
o mundo.
a acidente ocorreu às 7 horas da' manhã,
quando se preparavam os embarques dos vôos'
para Praga e Nova York.Rapidamente,o ministro
dos Transportes, Gilles de Robien, afastou toda

hipótese de atentado, ressaltando não haver
"nenhum indício dessa possibilidade. Um
inquérito foi aberto para apurar as causas do
acidente a pedido do presidente francês,
Jacques Chirac, e do primeiro-ministro Jean

Pierre Raffarin. O presidente da Aeroportos de
Paris, Pierre Graff, admitiu a possibilidade de o

desabamento ter ocorrido por uma falha na

construção da estrutura.(AE)

., CORREIO DO POVO

� EUA/Iraque
Exército nega que comandante
no Iraque testemunhou abusos
a Exército dos Estados Unidos rechaçou no
domingo denúncias publicadas pelo jornal The
Washington Post de que G general Ricardo
Sanchez, comandante das tropas americanas

no Iraque, assistiu a interrogatórios abusivos
de presos iraquianos na prisão de Abu Ghraib.

Segundo o diário, o capitão Robert Shuck,
advogado d'e um dos soldados acusados de

tortura, disse que um oficial da prisão lhe
confessou que Sánchez e outros militares de
altas patentes "estavam presentes em Abu
Gharib quando se praticaram ali maus-tratos

contra presos': (A�)
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Respeito?!
Talvez...inédito

-Amar a vida é fazer aos outros o bem que engrandece, envolve,
transforma, ensina, cura, abre caminhos, semeia, brilha ...

,

Amar a vida é doação íntegra do bem!
Érnanter-se jovem em suas habilidades criadoras e criativas,
Amar a vida é procurar entender o belo e misterioso mundo

que nos en�ôlve e abraça.
o

É despertar coisas maravilhosas e torná-las presente no

.

cotidiano das pessoas.
É sentircom oseu coração a pulsação necessária para o sucesso

de uma equipe.
É desvencilíar-se de críticas e trazer à vista projetos arrojados

e que e repente, do anonimato, urge para a vida comum.

Amar 'a vida é encher-se de paz e encontrarnela a bênção
Divina da Felicidade.

É transformar o amor bruto em força polida.
É renovar-se de solidariedade .

. É objetivar o desejo e a necessidade de amar incansavelmente,

Amar a vida é crer na esperança, é acalentar o compromisso
do dever.

É apaixonar-se pela arte de viver e vivê-la com graça.

É ver com os olhos humanos e alcançar os olhos de Deus,

.É viver omandamento do amor na construção de um mundo

melhor.

É sentir-se tocado, amado, transformado.
Amar a vida é aprender a olhar o caminhocom.a vocação de

servir.

É procurar, encontrar, conceder, melhorar...
É o proce�so diário de pequenos gestos.
É despojar-se até as 'últimas consequências.
É acalentara semente de uma nova história.

É priorizar a justiça!
Amar a vida é fazer a utopia tornar-se realidade.
, \

E resgatar, transformar, acolher....
É saber silenciar no barulho.
Amar a vtda é oferecer toda a vida ��nforme O qu�rer de I

Deus. i"

, É encontrar a verdadeira alegria, amando s,erri.pn;, semmeias
medidas.

Amar a vida é ser humilde, é ser cristão, é ser gente
É ter naoração a grandeza absoluta da Fé�

.

.

Amar a vida é' ser instrumento so amor!

'Os forte; transformam em realidade o sonho possível que
podem sonhat.."

Amar a vida, creio ter sido o grande objetivo do cidadão

jaraguaense, Sr. Eugênio Victor Schmõckel, que o fez com garbO,
vivenciando esse amor em sua missão diária de esposo, pai, aVô,

bisavô, empresário, jornalista, criador de expectativas, realizador
de sonhos, amigo, conselheiro, administrador... enfim, alguém que

usou os dons recebidos por Deus. Vesti-los, é agradecer a Deus tê,

los recebido.

Em "seu" Schmôckel conheci "uma pessoa' grande nU[ll�
grande pessoa". Sei que a grandeza de seu coração perpetua-se,a

"

. d uiJI
para sempre .entre os seus e em todos, porque Q garra e

grande herói jamais é abatida. I
Commuitas saudades e apreço aos seus familiares

Doraci Léia Maba Demarchi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOSAICO

POLíTICA

�HOMENAGEM
Fedra recebemedalha

Antonieta de Barros
A delegada Fedra Luciana Konell vai

receber a medalha Antonieta de Barros

em sessão solene da Assembléia

Legislativa, hoje, 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.

� CRESCIMENTO

Economia brasileira

protegida de crise
A senadora Ideli Salvatti, líder do PT,
apresentou os índices de crescimento
econômico e geração de emprego no

Brasil em 2004, relativos a março e

divulgados pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatístca (IBGE). Também
enfatizou que diante de turbulências
previstascom a alta dos juros nos Estados
'Unidos e o desaquecimento necessário
na economia chinesa, o atual governo
criou uma blindagem para impedir que o

mercado nacional seja afetado como em

outros, momentos de crises inter
nacionais.

�, ENCONTRO

PFL deGuaramirim
recebe novos filiados
o PFL de Guaramirim realiza hoje à

noite.ia partir das 19 horas, no Salão
da 'Igreja Evangélica Luterana do

centro, mais uma etapa do Projeto 25,
evento mensal que tem como

objetivo re�nir filiados e

simpatizantes, sempre no dia 25 de
cada mês. A intenção dos encontros é
debater questões políticas e

administrativas. O presidente do PFL,
Valéria Verbinem, informa que o

objetivo é realizar dezenas de novas

filiações ao quadro do PFL composto
hoje por 640 filiados.

� INTER'NACIONAL
Na China, Lula tenta
ampliar comércio
Desde que assumiu o governo, o

presidente Luiz Inácio Lula da Silva
colocou a China como uma das

prioridades da política externa brasileira.
O interesse no país, que tem crescido a

taxas anuais reais de 9% nos últimos

anos, está em participar de um mercado
crescente e não tradicional para o Brasil,
diversificando as exportações brasileiras.
E, assim, ter uma relação que fortaleça o

Brasil em negociações com países de

senvolvidos, em foros como a Rodada
Doha de Desenvolvimento da

Organização Mundial do Comércio.

�DIVERGÊNCIA

Aprovado relatório da
CPI da Dívida Pública
Por unanimidade foi aprovado ontem o

relatório final da CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) que investigou
o valor da dívida pública do Estado. Criada
em setembro de 2003, a CP I, presidida
pelo deputado João Paulo Kleinübing
(PFLJ, buscou esclarecer as divergências'
de valores apresentados em cartilhas

produzidas pelo ex-governador Esperidião
Amin, apontando que em dezembro de
2002 o Estado tinha uma dívida publica
de R$ 10 bilhões. O governador Luiz

Henrique da Silveira informa o valor de

R$ 15 bilhões.

Congresso deixa temas polêmicos
paradiscutir napróxima semana
B_-Comopresidente Luiz

Inácio Lula da Silva fora do País, em

viagem oficial à China, a ordem no

Congresso é evitar polêmicas. E

esperarbaixar a temperatura da crise

jXlUúcacriadana semanapassada, em
tomada proposta de reeleição para os'
po.stos de comando do Congresso.
"Estasemana é para baixar apoeira",
Jelume o líder dogovernonaCâmara,
deputadoProfessorLuizinho (PT-SP).
Temasque dividem a base governista,
como o novo salário mínimo deR$

260, só serão votados a partir da
semana que vem. O ministro da

Coordenação Política, Aldo Rebelo,
diz que não há pressa de votar a

medidaprovisória do saláriomínimo,
porque o prazo para o vencimento da
MP ainda é longo. "O ambiente

político já está desanuviado", insiste
Rebelo.A idéia é deixar fora dapauta
de votações doCongresso polêmicas
que possam provocar divisão na base
'aliada do governo, mas nada de

paralisar o Legislativo para isto.

o encantamento da' Contação
de Histórias

No sábado, 22 de maio, a Auxiliar de Biblioteca do Colégio
Marista São Luís, MárciaOliari, juntamente com o Ir. Carlos César
dos Santos, estiveram na FAMEG, Faculdade Metropolitana de
Guaramirim a convite de um grupo de alunas do Curso Normal
Superior, apresentando estratégías de como trabalhar com Contação
deHistórias de uma forma dinâmica e criativa na Eduçação Infantil
e 1ª a 4ª série. Utilizando a técnica do Teatro de Fantoches,
apresentaram a história Vira e Mexe, de Flávia Muniz. Na ocasião

destacaram que não são necessários materiais prontos ou de alto custo,
as próprias crianças ou professores podem confeccionar os fantoches.
Também deram destaque à importância do objeto-livro, como
elemento cultural que deve estar acessível e ser manuseado pelas
crianças, mesmo por aquelas que ainda não se apropriaram da leitura,
Como forma -de despertar o interesse pelo mundo encantado da
Literatura Infantil. O trabalho comContaçâo de Histórias é feito
semanalmente na Biblioteca do Colégio, "é um momento mágico
para as crianças, elas aguardam ansiosas o dia de ir à Biblioteca para
ouvir e participar das histórias", afirmouMárcia.

Esta apresentação fez parte dos trabalhos realizados na disciplina
de Metodologia e Conteúdos Básicos de Comunicação e Artes e,
Certâmente, pôde contribuir na formação de educadores mais sensíveis
aos interesses da criança.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guaramirim

�TRATOCONTRATUAL
ContratoNº: 13.0
Contratante: PrefeituraMunicipal de Guaramirim
��,ntratada: Serviços deTransportes, Retroescavadora e TratorCaixa
agua

Objeto: Contrtação de serviço de máquina
'

Valor: R$64.994,00 (Sessenta e quatromil novecentos e noventa e

quatro reais)

i-ig,ência: Início: 19/04/04 Término: 31/12/04

alCItação: Tomada de preços p/ compra e serviço Nº.: 16/2004
ecUtsos: Dotação: 1009.0101001.339039

GlJARAMIRIM, 19 de abril de 2004
MÁRIO SÉRGIO PEIXER

Extrato Contratual

INDEFINiÇÃO

Câmara de Deputados colocará
PEC em votação na quarta-feira

POR FABIANE �AS

�Número de
vereadores em JS

pode reduzir de 19

para 11

Problema da redução é a elltização da política, considera Garcia

de nove. Nas maiores cidades,
pouca coisa muda. Pelas regras do
TSE, o Estado perderia 304 cadeiras.

O presidente da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul,
Eugênio Garcia (PSDB) explica
que se o senado não votar e aprovar
a PEC até dia 10 do próximo mês,
valerá a decisão do Supremo

plano de governo.
A equipe de Comunicação e

Propaganda representada por
Sandra de Oliveira vai realizar uma
reunião no 1 de junho, sábado, para
estudar o material de propaganda
das candidaturas. Com relação à

equipe de Finanças, Amorim
comentou que está sendomontado
um plano de arrecadação para a

campanha"A .capacitação dos
candidatos ficou agendada para os

dias 12 e 13 de junho, durante curso
preparatório para os candidatos.

O presidente do PT de

Guaramirim, Charles Longhi,
salienta que a prioridade é sair com

chapa pura, mas o partido está aberto
a negociações com as demais siglas

Tribunal de justiça. Neste caso, o

número de vagas no Município
diminui de 19 para 11, redução
considerada prejudicial para a

população. "Quem perde nessa

história é a comunidade que terá
menos representatividade política.
Outro problema é que passaremos
a ter uma política elitizada, de

forma que candidatos mais
humildes terãomenos chances por
falta de recursos para bancar a

campanha eleitoral", avalia.
O presidente da câmara

enfatiza que na próxima semana

os vereadores passarão a fazer
pressão no senado para que a PEC

seja votada.

}ARAGUÁ DO SUL - A PEC
574 vai à votação pela segunda vez
na Câmara de Deputados nesta

quarta-feira, conforme afirmação
do deputado Paulo Bauer à

Câmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul. A expectativa é grande
devido à urgência em aprová-la e

encaminhá-la à Comissão de

Constituição e Justiça do Senado
para que o tramite ocorra em tempo
hábil- até dia IOde junho, data
estipulada para .as convenções
partidárias.

Se aprovada pelos senadores, o
País perde 5.062 cadeiras em

câmaras municipais. Se forem
levadas em conta as regras do TSE
- que ainda estão valendo para
as eleições de 2004 - o corte será

de 8.528 vagas. Devido ao grande
número de pequenos municípios,
Santa Catarina enfrentará corte

maior com a emenda constitu

cional S74 (326 vagas eliminadas) ,

pois municípios com até sete mil
habitantes poderia ter nomáximo
sete vereadores. Hoje, omínimo é

Encontro definiu candidatos do PT às eleições de outubro

fGUARAMIRIM�Evaldo [unkes,
o Pupo, eMário Sérgio de Amorim
foram confirmados este final de
semana como candidatos a prefeito
e vice.Trespectivarnente, para as

eleições de outubro. A chapa
majoritária foi aprovada durante
encontro que' reuniu os filiados do
Partido dos Trabalhadores 'de
Guaramirim, na Câmara de
Vereadores. Na oportunidade
também foram definidos os nomes
dos pré-candidatos a vereadores.A
atuação doGTE (Grupo deTrabalho
Eleitoral) foi pauta do encontro dos
petistas.Na ocasião, o representante
doplano de governo, lrineu Veiga,
explanou sobre amaneira que estão
sendo colhidos os subsídios para o

que fazem parte da base de

sustentação do governo Lula.
"Formulamos uma proposta onde
não abrimos mão das principais
bandeiras doPT no plano de governo
como Orçamento Participativo,
Banco do Povo, RendaMínima e do

Programa Fome Zero.Não coligamos
somente por coligar, queremos que
os partidos tenham clareza de que
em primeiro lugar deve estar o

cidadão guaramirense, principal
mente osmais necessitados", destaca.

A homologação das can

didaturas e de urna possível coligação
será no dia 26 de junho, às 16 horas,
na Câmara- de Vereadores de
Guaramirim, durante a convenção
municipal.

FATOS I
• Definição dos

vereadores que integrarão
a chapa proporcional tem
prazo até dia 10 de junho
para ser efetuada, data
estipulada para realização,
de convenções políticas

,

• Partido dos

Trabalhadores de
Guaramirim está aberto a

possíveis coligações desde

que seja com siglas que
aceitem os projetos dos

petistas, de forma priorizar
as bandeiras do partido
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FESTA

Exposiçãomarca o lançamento
da 14a Festa Italiana de JS
POR JULlMAR PIVATTO

�A festa será no dia 4

de junho, no Pavilhão
B do Parque
Municipal de 'Eventos

]ARAGUÁ DO SUL - Foi

lançado, no último sábado, no
Shopping Breithaupt, a 14"
edição da Festa Italiana, que
será realizada no, dia 4 de junho,
no Pavilhão B d e Parque
Municipal de Eventos, em

Jaraguá do Sul. O evento é uma
.

promoção do Círculo Italiano
de Jaraguá do Sul e tem como

atração apresentações de Corais
Folclóricos Italianos, Grupos de

Danças F o lcIóricas, j an tar
típico e baile.

O lançamento foi marcado
-corn uma exposição de móveis

e objetos antigos, trazidos dos
colonizadores italianos para a

região. De acordo com o

presidente do Cí'rculo Italiano
de Jaraguá do Sul, Gilberto
Pradi Floriani, esses obj etos
farão parte de um museu, que
ficará na sede do Círculo.
"Temos dificuldade em

conseguir esses objetos, pois o

descendente de italiano é

muito apegado às questões
familiares e não quer se

desfazer deles", diz Floriani.

Objetos da exposição irão para o museu que será orqanizado na sede do Círculo ItaPtano

N a última edição da festa,
aproximadamente 1.000 pessoas

.

estiveram presentes. A or

ganização disponibiliza para
este ano 1.200 ingressos. A festa

começa às 19h30 do dia 4 de

junho, onde é feita a abertura
com jantar típico, que será

servido até às 22horas. Durante
o jantar, haverá apresentação
do Grupo do Círculo Trentino

de Joinville e também

homenagem às famílias dos
Primeiros Imigrantes Italianos
da Região. Nessa oportunidade,
serão homenageadas as famílias

Campregher, Lenzi e Piccoli
onde serão contadas as histórias
dos descendentes. Cada família
escolherá uma pessoa para
receber um troféu. O baile

começa logo após o jantar e será

animado pela banda Vecchio

Scarpone, de Rodeio.
Qs ingressos começam a ser

vendidos hoje, nos Postos Mime
daWalter Marquardt e próximo
a Kohlbach, pelo valor de R$
15,00, que dá direito ao jantar
e ao baile. Mais 'informações
através do telefone 370-8636,
na Sede do Círculo Italiano, a

partir das 14 horas.

Direção do Centro Politécnico quer ocupar espaços ainda ociosos
]ARAGUÁ DO SUL - O diretor

geral doCentro Politécnico Geraldo
Weminghaus, Alfeu Hermenegildo
espera contar com a participação de

.

outras entidades representativas de
classe para otimizar o espaço da
escola, que atualmente tem

ocupação de 52% de suas

instalações físicas. ''A sub-utilização
do 'local dá chance de oferta de
cursos especiais", afirma
Hermenegildo, que cita como

exemplo de utilização a oferta de
cursos rápidos de requalificação
profissional para áreas como

construção civil, atualização para
área administrativa na área de
informática e também palestras
técnicas, convenções e outras

atividades de interesse do
empresariado e do trabalhador. "O
Centro Politécnico tem pormissão

gerar e difundir conhecimento

tecnológico e capacítaríndívíduos
para o exercício da cidadania e da
profissão", lembra Herrnengildo.

O Centro Politécnico Geraldo
Weminghaus completou um ano de

ctSAR JUNKES

Centro completou um ano com 50% de sua capacidade ocupada

atividades em março de 2004 e

anuncia dois novos cursos técnicos
voltados à área de alimentos e de

saneamento, com ênfase emmeio

ambiente. Hermenegildo explica
que a Associação Politécnica é a

mantenedora do Centro e que por
isso mesmo esta à disposição das

necessidades geradas pela indústria
local na criação de novos cursos. A
entidade oferece cursos de técnico
em construção civil, eletromecânica
e informáticam, além de cursos de

qualificação, requalificação e

aperfeiçoamento técnico.
Atualmente com 224 alunos

• o Cepeq tem atualmente

224 alunos, distribuídos
em 12 turmas com grau de

ocupação de apenas 51,8%
do total de vagas. A meta é

ampliar o número de
alunos por turma.

TERÇA-FEIRA, 25 de maio de 2004

Samae melhora atendimento
com nova rede para o Jaraguá 84

]ARAGUÁ DO SUL - Os,
moradores do Bairro Jaraguá 84
terão seu problema de
abastecimento de água resolvido a

partir de julho, quando o Samae

"Serviço AutônomoMunicipal de
Águas e Esgotos) conclui a obra de
implantação de mais uma rede

para servir oBairro. De acordo com
o diretor 'administrativo da

autarquia, Nelson Klitzke, os '

problemas de falta de água são

constantes devido a topografia do
local. "O Bairro está localizado em
um local alto e a água chega com
baixa pressão",explica o diretor, que
espera entregar a obra para ser

inaugurada em 30 de julho, mês
do aniversário de Jaraguá do Sul.

A implantação dessa nova rede
vai desafogar a rede antiga, que
ficará com mais pressão e

conseqüentemente vai atender
commais eficiência toda a área de

abrangência do reservatório. Essa
medida, além de beneficiar as

famílias do Jaraguá do Sul e dos
outros Bairros adjacentes servidos
com água tratada do Samae,
também vai servir para o controle
de perdas do Samae, um programa
constante que tem como meta

reduzir o percentual de perdas dos
atuais 30% para 20%.

Esta nova rede está sendo

instalada numa extensão de se�
quilômetros a partir da Rua
Wolfgang Weege. Praticamentt
metade da obra está concluída.
Ainda de acordo com o diretol
administrativo do Samae, o

problema de baixa pressão afe�
diretamente o Bairro Jaraguá81,
especialmente em determinadoi
horários do dia. "Com essa nOva
rede estaremos resolvendo es�
problema", afirma Klitzke.

Outra frente de trabalhado
Samae diz respeito ao futuro
Trata-se de um estudo que esti
sendo realizado pela empresa
BSA (Bureau de Soluçõel
Ambientais), que vai projetaro
consumo de 'água em J araguádo
Sul para daqui a 25 anos. Essa
empresa, de acordo com Klitzke,
está fazendo essa estimativa de
consumo a partir de levan,
tamento minucioso de todas�
ruas e conglomerados urbano,
expectativa de ocupação
ocupacional. "Estamos fazendo
esse trabalho para deixar como

ferramen ta às fu turas ad,
ministrações", assinala o direto!
do Samae. Atualmente, apro,
ximadamente 98% da população
de Jaraguá do Su] é servida com

água tratada do Samae. (Maria
Helena de Moraes)

CÉSAR JUNm

Obra será entregue para a comunidade até o final do mês de jul�O

Fone/Fax: (47). 370-8655
.. . f· �"'����é;I� Ç����é;I, ���� • yi�é;lI..!t_I.,.� � �é;I�é;lg�iI �� ��I· �ç

• o Centro, Politécnico
Geraldo Werninghaus
completou um ano de
atividades em março deste
ano e abriu inscrições para
mais dois cursos técnicos.

distribuídos em 12 turmas, com grau
de ocupação ainda baixo: 51,85%
do total de vagas.Ameta do diretor

geral é ampliar o número de alunos
por turma, para o aproveitamento
de toda a estrutura física ematerial,
formada por 23 laboratórios e 17
salas de aula. No período de 14 de

junho a 9 de julho; a entidade estará
recebendomatrí�ulas para os cursos
regulares. MHM

Novo ConcelaD.
em nanspo.'.
Transporle p·ara
Rlumenau [furbJ, -

Joinville [Ddese, DniVille e Senal)
além de viauens estalluais elnlerestadUaíS

j(

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 25 de maio de 2004

Falece aos 101 anos a mulher

mais idosa de Guaramirim
e uma bisneta, no bairro Caixa
D'Água, emGuaramirim.

No ano passado, quando
completou 100 anos, Vovó Dorcília
recebeu dezenas de visitas; entre elas
a do prefeito de Guaramirim,Mário
Sérgio Peixer. A passagem de seu

aniversário foi registradapor diversos
jornais da região.

O velório está sendo realizado
na CapelaMortuária do Centro, ao
lado da Igreja Católica SenhorBom
Jesus. O sepultamento será às 9h30
de hoje, no CemitérioMunicipal.

GuARAMJRIM - Faleceu ontem,
I

'6h30, Dorcília Rosa Gomes, a
as

d d G
' .

ulhermais i asa e uarammm.

� causa da morte foi falência
I

dos c
-

últipla os orgaos.U1

Conhecida cornoVovó Dorcília,
havia completado 101 anos de

. idade dia 25 de março. Segundo
,

d cumentos, ela nasceu em
da, .

Araquari no dia 25 de março de

1903 emudou-se paraGuaramirim

aOS 20 anos, quando se casou.

Morava com a filha Doraci

GomesMartins, o genro, três netos

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDIT AL
'rOMADADE PREÇOS NQ 78/2004

.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

HABITAÇÃO
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

o MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL leva ao

conhecimento dos interessados que, .ern conformidade com o que
preceitua a Lei n? 8.666/93, e suas alterações posteriores, encontra-se
aberta licitação namodalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo
MENOR PREÇO GLÓBAL, para contratação de empresa
especializada naprestação de serviço de segurança para as funções
de vigilante junto ao PROCAD - Centro de Proteção à criança e

adolescente, órgão da Secretaria de Desenvolvitnento Social e

Habitação da PrefeituraMunicipal de Jaraguá do SuL
DATA, HORÁRIOS E LOCAL:

Entrega dos envelopes: 09/06/2004, até às 09:30 horas.

Endereço para entrega: Edifício-sede da PrefeituraMunicipal
deJaraguá do Sul-SC, sito na RuaWalterMarquardt nº 1.111, bairro:
Barra do Rio Molha, no Setor de Protocolo.
Abertura: 09/06/2004, às 10:00 horas, na Divisão de Licitações

no endereço retro mencionado.
OBTENÇÃO DO EDITAL: A integra do Editalpoderá ser

Obtida no seguinte endereço: RuaWalterMarquardt, nº [.111, bairro:
Barra do Rio 'Molha, ou via Internet no endereço: www.
jaraguadosul.sc.gov.br

'

INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser

Obtidos por escrito no endereço acima; pelos Fax (47) 370-7253; pelos
�'rnail' s licitacoes@jaraguadosul.com.br ou contratos@
laraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul (SC), 24 de maio de 2004

IRINEUPASOLD
Prefeito Municipal

GERAL

SOCIAL

Alcoolismo entre adolescentes

preocupa Conselho Tutelar
CÉSAR JUNKES

POR CAROLINA TOMASELLI '

�Problema é

decorrente, em grande
parte, de negligência
das casas noturnas

CORUPÁ - Os altos índices do
consumo de bebida alcoólica entre
adolescentes de Corupá têm

preocupado osmembrosdoConselho
Tutelar domunicípio.

Registro mensal do Conselho

aponta que só em um final de

semana, três casos de menores

alcoolizados foram detectados.

Segundo a presidente da

entidade, Marisa Kühl

Judachewsky, esses dados não

refletem a realidade, uma vez que o
quadro demonstrativo aponta
apenas casos.em que o Conselho
Tutelar é chamado a prestar
atendimento. "Na verdade, o índice
é bemmais alto", dtclara.

Marisa informa que o problema
não é de hoje e a incidência vem

aumentando gradativamente. Em
função'disso, oConselho realizou esta
semana uma reunião com

promotores de duas sociedades de

Corupá, onde a presença de
adolescentes nas festas e eventos

promovidos tem sidofreqüente. "O
que estamos tentando fazer é traçar
um linhade critérios únicapara estes

locais", comenta.
-

A conselheira acrescenta que
I

estão sendo sugeridos aos

estabelecimentos a exigência de

apresentação de identidade, a

instituição de botam ou adesivo
discriminando os freqüentadores por
idade, além da contratação de

Marisa ressalta que a comercialização de bebidas nas festas contribui para agravar o problema
�eguranças para verificar o

comportamento dos adolescentes, a
fim deminimizar o problema. "Hoje
em dia sabemos que muitas vezes

até crianças estão entrando, talvez
pelo porte físico", comenta'

lembrando que cabe também a cada
indivíduo e órgão estabelecido a

fiscalização.
A portaria nº 03/03, de 8 de abril

de 2003, já detertninava a entrada e

permanência de crianças e

adolescentes em locais de diversão e

sobre o consumo de cigarros e

bebidas alcoólicas em Corupá. Na
época, oConselho Tutelar repassou
a portaria a todos os responsáveis por
estes estabelecimentos. "Precisamos
fazer alguma coisa e, quem sabe, até
tomar o município um exemplo",
afirma.

IPTU de Schroeder foi 'quitado
por 85% dos contribuintes

, .

ScHROEDER-Os proprietários de
terrenos e imóveis urbanos de
Schroeder contribuíram commais

R$ 17mil para a realização de obras
através do pagamento do IPTU
2004.

Segundo levantamento dá
Secretaria de Administração da
Prefeitura de Schroeder, 85% do
valor esperado como recolhimento
do Imposto Predial e Territorial
Urbano já está nos cofres do

município. Para o prefeitoOsvaldo
[urck, esta é uma das melhores

arrecadações com o IPTU nos

últimos anos e demonstra a seriedade
da administração municipal e á

Missa e Culto
A família enlutada de

Eugênio Victor Schmõckel
convida a todos para missa
em sua memória que será

realizada dia 28 (sexta-feira),
às 19 horas, na Igreja Matriz
São Sebastião, e Culto in

Memoriam dia 30 de maio

(domingo), às 9 horas, na

Igreja Evangélica Luterana

Apóstolo Pedro, no Centro.

correta aplicação dos recursos. "A
comunidade estávendo que o IP1U
está sendo aplicado na construção
de salas de aulas, postos de saúde,
pavimentação de ruas e namelhoria
da qualidade de vida", comenta.A
arrecadação recorde se aproxima dos
R$ 300 mil, de acordo com o

secretário de Administração,
DenílsonWeiss. Ele lembra que no
dia 12 demaio venceu o prazo para
os contribuintes quitarem o carnê,
recebendo desconto de 5%.

Nomesmo dia iniciou a cobrança
parcelada do IPTU 2004, para
aqueles que optaram por dividir o
tributo em três prestações.

F u n d a d o em 1 991 no m uni c I p I o d e C o r u pá, o

Conselho Tutelar tem como objetivo detectar problemas
envolvendo crianças e adolescentes e encaminhá-los para
programas ..

É aí que o Conselho encontra sua maior barreira, pois
Corupá dispõe de poucos programas para dar seqüência
aos trabalhos da entidade."Por isso nossas ações acabam
indo além de nossas atribuiçõestressalta.

'Marisa lembra que o Conselho conta com o Si pia
(Sistema de Informação para Infância e Adolescência),
onde,' através de um cadastro com informações das

crianças e adolescentes atendidos e suas famílias, são
apontadas medidas a serem adotadas em cada caso, ou

seja, programas onde o indivíduo deveria ser inserido.

Concurso de vídeo entre escolas
,

irá registrar realidade ecológica'
GUARAMIRIM - A Aguapé

(Associação Guaramirertse de

Preservação Ecológica), o

Centro Educacional Carrossel e
as escolas estaduais --de
Guaramirim estão promovendo
o primeiro "Concurso em Vídeo
entre Escolas".

O concurso é destinado a

alunos de quinta a oitava séries

das Escolas Estaduais Almirante

Tamandaré, Lauro Zimmer

mann, Alfredo Zimmermann,
Sã6 José, São Pedro e Centro
Educacional Carrossel.

Os estudantes deverão'
formar grupos entre quatro e dez

componentes e produzir um

vídeo com duração mínima de
oito e máxima de 14 minutos

sobre o tema "Água Potável:

Preservação e Uso".' As câmeras
de vídeo serão disponibilizadas

, pelos próprios colégios. Cada
escola poderá participar com

quantos grupos quiser.
Segundo o presidente da

Aguapé.ijair Pereira, o objetivo
é fazer com que os alunos

registrem a realidade ambiental
do município. Pereira explica

• As escolas receberão

como premiação um

aparelho de som para o

primeiro lugar; uma
bicicleta para o segundo e

um ferro elétrico e um

faqueiro para o terceiro
colocado

• Já os alunos ganharão
uma bicicleta e viagem à
Rota das Cachoeiras de

Corupá para o primeiro e

viagem para o segundo

que após o término do concurso,
os vídeos serão unificados em

uma fita, que estará disponível
em todas as escolas para a

realização de trabalhos. "Tam
bémvamos desenvolver projetos
de recuperação e manutenção
de nossas áreas ambientais",
esclarece.

Os vídeos deverão ser

entregues até o dia 16 de julho,
às 18 horas, na Casa 28,'com

. Jair.
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�GREVE

Emissão de Carteiras será regularizada
O secretário municipal de Produção, Alessandro Hansen Vargas,
obteve no decorrer da última semana a garantia do titular da

Delegacia Regional do Trabalho/Florianópolis,Odilon da Silva, que
.

a emissão das carteiras de trabalho deve ser regularizada na

próxima semana. A medida foi anunciada depois que várias

instituições, encabeçadas pela Secretaria de Produção da
Prefeitura de Jaraquá do Sul, reivindicaram através de ofícios e

contatos diários com Florianópolis providências urgentes para
solucionar o problema que perdurava desde o dia 4 deste mês,
com pessoas denunciando que perderam o emprego em função
dafalta do documento. A mobilização envolveu a Câmara de

Vereadores, a Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do

Sul, Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu, Câmara
dos Dirigentes Lojistas e sindicatos.

�MECÂNICA
Mulheres recebem treinamento
Através da Câmara da Mulher Empresária e do Núcleo de

Automecânicas, a Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul está dando continuidade a um projeto que visa orientar
motoristas do sexo feminino sobre o funcionamento e a

manutenção adequada dos veículos, além de oferecer

informações para melhorar a segurança no trânsito. Com essa

proposta, a entidade promove hoje e amanhã uma nova edição
do curso de mecânica básica. O treinamento acontecerá, a partir
das 19h30 até 22horas, na Auto Mecânica ABF, localizada na rua

João Planinscheck, n° 856, bairro Nova Brasília. O curso é
direcionado às mulheres, motoristas iniciantes e demais
interessados em obter instruções sobre mecânica básica. O
investimento é de R$ 10,00 com inclusão de apostila, certificado
e coffee break. Inscrições e mais informações podem ser obtidas

pelo fone 275-7015,275-7012 ou e-mail nucleos@acijs.com.br.

�GAMA

Palestra como deixar de fumar
Acontece neste sábado, a partir das 15 horas no salão da igreja
luterana do centro de Jaraguá do Sul a palestra "Como deixar de
fumar': O palestrante será João Batista Duarte da Costa, autor do
Iivro"O fumo no banco dos réus': No local será disponibilizado
pelo GAMA (Grupo de Apoio Mãos Amigas) pelo preço simbólico

.

de R$ 2,00 o manual impresso "como deixar de fumar':

�TREINAMENTO

Curso orienta empresários para a qualidade
o Núcleo da Qualidade dá Acijs (Associação Comercial e' Industrial
de Jaraguá do Sul) em parceria com a Sociesc, promove o curso

Ferramentas da' Qualidade. O treinamento é direcionado para
facilitadores da qualidade, gestores e profissionais de áreas que
buscam a melhoria dos processos, produtos e serviços. A m�ta do
curso é apresentar ferramentas da qualidade, evidenciando sua

importância para a redução dos custos da não qualidade e a solução
de problemas da organização. Com duração de 16 horas, o curso

acontece nos dias 31 de maio, 1°,2 e 3 de junho, das 18 às 20h, no
Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul). O instrutor será
Leandro José Soares. As inscrições terminam no dia 28. O
investimento para associados do Núcleo da Qualidade é de R$
140;00. Associados da ACIJS e APEVI investem R$ 160,00. Não
sócios pagam R$ 200,00. Mais informações podem ser obtidas

pelo telefone 275-7012, com lonimara.

I

o homem que está acertando
Guaramirim merece parabéns.

FelizAniversário,
Prefeito

Mário Sérgio
Peixer

"O coração do
homem traça o

seu caminho,
.

mas o Senhor
lhe dirige os

passos."
(Prov, 16.9)

São os votos dos Amigos do Prefeito Dêgo

"É pelos frutos que se reconhece a árvore."

POR CELlCE GIRARDI

� Caravana da Moda,
dia do Voluntariado e

show nacional nos 40
anos da Marisol

}ARAGUÁ DO SUL - Os 40 anos

de atividades da Marisol foram
comemorados neste final de
semana com muito trabalho no

dia do voluntariado e animação
com o show nacional da dupla
Zezé di Camargo e Luciano.

No sábado colaboradores da

empresa matriz .e das demais
unidades de confecção (Benedito
Novo, Corupá, Massaranduba e

Schroeder), em parceria com o

Sesi (Serviço Social da Indústria),
dedicaram um dia de trabalho

para produção' de roupas. Foram
confeccionadas 49 mil peças de
roupas infantis (superando a meta

de 40mil ) e 17 mil pares de meias

(meta de 15 mil) que serão

doadas para 143 entidades assis

tenciais de 15 municípios de
Santa Catarina escolhidas através
de indicação dos colaboradores.
Cerca de 3, 1 mil funcionários nas

TERÇA-FEIRA, 25 de maio de 2004 IlUnSiJMu,m.gul."
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REINALDO JUNKES

Colaboradores da Marisol unidos na produção no dia do voluntariado

cinco unidades, além de

aproximadamegte 300 pessoas de

empresas terceirizadas que foram
cadastradas participaram do dia
do voluntariado. Paralelamente,
aconteceu a Caravana da: Moda

onde joma-listas de outros estados,
estilistas e diretores ou responsáveis
pelos cursos de moda das principais

Marisol comemora seus 40 anos
com final de semana animado

Fala Tu é primeira atração
do Cinema BR em Movimento

}ARAGUÁ DO SUL - Para
incentivar no público o gosto
pelas produções cinematográficas
nacionais, o Centro Universitário
de Jaraguá do Sul (Unerj)
promove, desde ontem até dia 27,
mais uma edição do projeto
Cinema BR em Movimento. O
filme que estréia na edição 2004
é "Pala Tu", dirigido por
Guilherme Coelho. Com sessões

gratuitas no ambiente uni

versitário, mas abertas à

população em geral, a iniciativa
pretende contribuir para a

formação de novas platéias para
o cinema nacional, utilizando
filmes brasileiros como po
tencializadores de debates sobre
temas de interesse da sociedade.

.
O filme está sendo apresentado
na sala 1 do Bloco C, na Unerj.
Hoje as apresentações acontecem
às 16h e às 19h15. Amanhã às

9h15 e também às 14h. As últimas
sessões acontecem na quinta;
feira, dia 27, no horário das 17
hor�s e das 19h15. Além das

apresentações para acadêmicos,
escolas da região poderão formar
grupos de estudantes - para isso,

. devem fazer reserva prévia, com
'0 setor de Marketing da Unerj,
pelo telefone (47) 275-8246.

O Circuito Universitário
Cinema BR em Movimento
envolve 182 universidades e

conta com um programa .de
formação e capacitação de

alunos, mobilizando um público
formador de opinião.

Os PERSONAGENS - Macarrão,
34 anos, é compositor e cantor de

• De abril de 2000 a

dezembro de 2002, o

projeto exibiu 21 longas
metragens para 604.765

espectadores em todo o

País nos dois circuitos:
universitário e

comunitário.

• Com 74 minutos de

exibição e censura 12 anos,
o documentário "Fala Tu"
relata o cotidiano de três
moradores da zona norte

carioca que, em comum,

têm a paixão pelo ra�.

rap do Morro do Zinco, e ganha a

vida como apostador do jogo do
bicho. Vive com a mulher e suas
duas filhas e torce pelo Flu
minense. Togum, 32 anos, budista
e rapper, é um dos pioneiros do

movimentorap no Rio. Ganha a

vida vendendo produtos
esotéricos de porta em porta. Seu

pai, sambista e motorista de
ônibus aposentado, adoeceu com
câncer. Os dois, que se viram
muito'pouco nos últimos vinte

anos, têm tentado se reconciliar
- muitas vezes através da música.

Combatente, 21 anos, é

operadora de telemarketing e

rapper do Vigário Geral.
Confiante no poder trans

formador deste estilo musical, ela
canta sobre saúde sexual, paz e

igualdade. Combatente mora

com sua mãe, avó, duas tias e um

sobrinho.

faculdades de moda do país
vieram conhecer a empresa e o

trabalho desenvolvido pela
Marisol.

No domingo pela manhã a

empresa realizou homenagem a

248 funcionários que comple
tavam 10, 15,20, 25 e 30 anos de

Marisol, ria Sociedade Esportiva e

Recreativa da Marisol. "Esta
homenagem é justa, pois estas
pessoas contribuíram e çontri.
buem muito até hoje para o

desenvolvimento e o sucesso da
empresa", destaca Vicente Do.
nini, diretor presidente da Marisol.

Ainda em comemoração aos
40 anos da empresa, parte da
produção das marcas Lilica
Ripilica, Marisol, Tigor T. Tigre,
Criativa e Mineral será revertida
para os programas Teleton (SBT)
e Criança Esperança (Globo).
Para esses programas que têm
como foco o benefício às crianças
brasileiras, será doada a quantia
de R$ 600 mil.

No domingo aconteceu o show
com os cantores sertanejos Zezé
di Camargo,& Luciano no Estádio
João Marcatto. Um público de
mais de 20mil pessoas compareceu
munido de faixas, cartazes e muita

animação para acompanhar as

músicas da dupla que conta com

13 anos de carreira e 12 CD's

produzidos.
No sábado a equipe da

Marisol recolheu os donativos noo

postos de troca e as entregas estão

sendo efetuadas de hoje até

sexta-feira.

Nova diretoria toma posse
no bairro Três Rios do Norte

}ARAGUÁDO SUL� "Estoumuito
contente como apoio dos moradores
nestes dois anos em que estive frente
à presidência da associação". Assim
definiuValdemarPereira Prestes, que
passou seu cargo de presidente da

Associação de Moradores dos bairros
SantoAntônio, Loteamento Souza e
Três Rios do Norte. O evento

aconteceuno último sábado, na sede
da Escola Victor Meirelles, quando
foi empossada a. nova diretoria,
presididaporJoãoAlécio Fiamoncini
eGeraldoMarques Braga.

Nessesdois anos comopresidente,
Prestes diz que asmaiores conquistas
foram o redutor de velocidade em

frente à IgrejaSãoRoque, a tubulação
no Loteamento Souza, a criaçãodo
Conseg e a criação de uma escola no

bairro SantoAntônio, obra que esci

sendo concluída. "Sei que não

conseguimos cumprir tudo o que
tínhamos em mente quando
iniciamosnossomandato, porissop:ço
desculpas à população por isso", diz
Prestes.

Geraldo Marques Braga, novo

vice-presidente da Associação, dú

que um dos principais objetivos da

nova diretoria é lutar por mais

segurança, já que o bairro vem

sofrendo com alguns atos de

vandalismo e roubo. '� criação do

Conseg vai ajudar muito nessa

questão e a união dosmoradoresseci
muito importante para o nosso

trabalho", diz Braga. A chapa erJ

única na eleição e foi empossada em

consenso no sábado demanhã.

Nova diretoria tomou posse na manhã de sábado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



171TERÇA-FEIRA, 25 de maio de 2a�4

CP RONDA I
�DENÚNCIA
Furto e Recuperação deVeículo
Na madrugada de domingo, um rapaz deixa seu carro

estacionado narua PrefeitoWaldemar Grubba, próximo ao Salão

Líder Clube e, ao sair, não encontra mais o seu veículo, um Gol

branco de Jaraguá do Sul. A vítima avisou a Polícia Militar, que
efetuOU as buscas na região e não encontrou. Por volta das 11

horas de domingo, a PM é avisada que tem um veículo

desmontando, na rua Jag.uaçu, Bairro Rio Molha. Ao chegar no
local, é constatado que é o Gol roubado, que foi encontrado sem

as rodas, o estepe, o equipamento de som ea tampa traseira. O

carro foi guinchado até a delegacia onde o proprietário foi

informado.
'

�RECEPTAÇÃO
polícia apreende aparelho de som
Na madrugada de domingo" a Polícia Militar recebe denúncia

para averiguar o Fita Uno de Jaraguá do Sul, que estava na rua

Jorge Lacerda, centro de Jaraguá do Sul. Foram abordados N.S.,
23, a uma menor de 17 anos. No porta-malas do carro foram

encontrados um aparelho de MD e quatro alto falantes. Os dois

foram conduzidos à delegacia, junto com veículo e os objetos,
para as devidas providências.

ESPORTIVAS
.,.GUARAMIRIM .

Definidos os classificados do futebol suíço
No último sábado, foi realizada a terceirae decisiva rodada da

segunda fase do Campeonato Municipal de Futebol Suíço de

Guaramirim, Taça Romeu Butschardt. 12 equipes'se classificaram
para a terceira fase do torneio, e formam quatro grupos de três

equipes cada, onde todos jogam entre si, classificando os dois

primeiros de cada chave. Veja como foram os jogos de sábado e

como ficaram distribuídos os grupos da terceira fase.

Bela Vista 1 x 1 Andretta
Serenata 2 x 4 lanchonete Titão '

Beira Rio 5 x 4 Guamiranga
Rio Branco 1 x 1 Couve Flor
Os Jagunços 1 x 2 Cruzeiro
A + Gelada/HP Motos 2 x 2 Caixa d'Água
Bar do Zico 5 x a Cruz Azul

Agrop. Friedmann O x a Beko's/Rest, Represa
Real Player 1 x 4 União
MN Automóveis a x 2 Misto
Estof. Mannes O x 11 Lethugas
MCM Química a x 5 The Fax

G�upos 3a Fase'
.

Chave O
Beira Rio
Real Player
Beko's/Rest. Represa

Chave P
União
Agrop. Friedmann
Cruzeiro

Chave Q
Ds JagUr;'lç,0S, .

'Belà Vista.
'Misto .

Chave R
Bar do Zico

.

Couve Flor '

Caixa d'Água
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ACQUA CENTER

R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU

AYROSO. 763 • NOVA BRASíLIA

(47) 371.9659

GERAL/'ESPORTE

VITÓRIA

Malwee impõe seu ritmo e

aplica duas goleadas em casa
POR JULlMAR P'VATTO

�A equipe
jaraguaense tem mais
três jogos pela Liga e

pode ficar entre 0$

cinco primeiros
}ARAGUÁ DO SUL .: Com duas

ótimas atuações, aMalwee fez seus
dois últimos jogos em casa pela
primeira fase da LigaNacional. O

espetáculo começou no sábado,
com a expressiva vitória de 13 xO
frente à equipe do Tio Sam, que é

amaior goleada da competição até
agora. E ontem, a torcida que lotou
o ginásioWolfgangWeege, viumais
uma boa vitória da Malwee contra
o Vasco daGama por 6 x I.

No jogo de ontem, a equipe
carioca, que vinha de uma derrota

para o JoinviMe no sábado, tentou
jogar nos erros da Malwee, que
marcou bem durante o jogo e

conseguiu imper seu ritmo,
marcando os três pontos que são

importantes para a classificação do
time jaraguaense. Xande abriu o

placar com um minuto. de jogo e

Falcão fez o segundo dois minutos
. depois, num bonito chute de

Equipe volta a dar espetáculo e mostra que é uma das favoritas ao. título

primeira, coma perna esquerda. Aos
6'30" o Vasco desconta comAlan,
numa jogada bem trabalhada. No
fimdo primeiro tempo, Márcio faz o
terceiro da Malwee, de calcanhar.

No segundo tempo, o Vasco
voltamarcando forte, mas o capitão

Atletas participam de etapa do
brasileiro de bicicross

SCHROEDER - Muita lama na 4a

Etapa do Campeonato Catarinense
de Down Hill, realizada no Morro
do Agudo, em Schroeder, neste
fim-de-semana. No sábado de
manhã, o organizador do evento,

Idelnfons Berchtold, reuniu os

dirigentes das equipes para firmar
-urn acordo para encurtar o

caminho; já que os dois caminhões.
que estavam à disposição dos pilotos
para o resgate não chegavem até o

topo do morro. Com isso, os

competidores partiram do meio da
'

pista, no lugar conhecido comobica,
ou araribá, descendo duas vezes e

somando o tempo para definir o
vencedor de cada categoria.

Na categoriaRígida, o campeão.
.

foi Andrei da Silva (Brusque),
seguido de Eduardo Berlanda. [ána
Juvenil, Elio Froener (Schroeder)
ficou em primeiro lugar, Thiago
HenriqueGutz (Timbó) em segundo
e Leofácío Batista (joinville) em

terceiro.Namaster; os três primeiros
colocados foramNormando Pereira

(São Paulo), Cristiano do Santos

(Jaraguá do Sul) e Lanuce dos

Santos-Florianópolis) .

Thiago Ceies te (Brusque)
v.enceu 'a categoria sub-30, seguido

Atletas tiveram que enfrentar a

,lama na disputa da 4a etapa
de Daniel Bender (São Bento elo

Sul) e Roberto Krutzch Oaraguá do
Sul). Na Júnior, o título da etapa
ficou com Leonhard Greipel (São
Bento do Sul), seguido de
Guilherme. Wemuth (Rio
Negrinho) e Doron Cattoni

(Timbó). E a categoria elite teve

VolkmarG. Berchtold (Schroeder)
em primeiro, Luis Carlos Unhares [r
(São. Bento do Sul) em segundo e

NatanielGiagomozei (Ibirama) em
terceiro.

De aCord� com o atletaMarkolf
.

Berchtold, a chuva prejudicou a

competição, pois tinhamuitalama
na.pista. "O que se tomoumais fácil
f�i correr ametade do trajeto, mas a
quantidade de lama tomou a prova
mais difícil", explica o atleta. A

próxima etapa do catarinense está

marcada p!lra os dias 10 e 11 de

julho, na cidade de Guabiruba.

Jamesmarca aos dezminutos e, um

minuto depois, Márcio faz o quinto
da Malwee. A equipe carioca cria
boas jogadas, mas esbarra nas boas
defesas de Franklin. No finalzinho
do jogo, Falcão marca mais um,

dando números finais à partida.

Agora a Malwee está com 23

pontos e te�mais três partidas fora
de casa pela primeira fase. Com isso,
a equipe pode terminar entre os

cinco primeiros, o que daria uma

boa vantagem na segunda fase da

Liga Nacional.

Nadadores de .laraguátrazem
bons resultados de competição

}ARAGUÁ DO SUL - Após sete

fases eliminatórias, nas quais
participaram 5.700 nadadores, foi
realizado neste domingo, 24, a fase
Final doVI Troféu Gustavo Borges.
A equipe Ajinc/Urbano/FME
classificou quatro nadadores para
esta fase final, que foi realizado no
Parque Aquático do Ibirapuera, em
São Paulo, contando com a

presença de 800 finalistas e 142
clubes participantes.

,
Os quatro atletas patrocinados

pelo Arroz Urbano e FME que

participaram nesta fase final foram

Cayuã de Andrade, Felipe
Mathias, André [unkes e Pedro
Comazzetto. A equipe classificou
um revezamento (4x50m
livre) que acabou ficando em 15°

lugar na final. Já em provas
individuais o nadador André

[unkes ficou em 8° lugar.
De acordo com a Ajinc, os

resultados são altamente positivos,
. pois representam um universo de
5.700 nadadores de todo o Brasil.

O fato de chegar a fase final, por si
só já é um resultado expressivo e

ficar entre os 15 melhores clubes
do Brasil é melhor ainda. Este
campeonato é destinado a

revelação de novos talentos na

natação brasileira e somente

podem participar nadadores não
federados. A equipe esteve sob
responsabilidade técnica de Iara
Fructuozo.

• Cerca de 5.7.0.0

nadadores de todo o

Brasil participaram dessa

etapa nacional em São

Paulo.

• A competição é

destinada para descobrir
novos talentos na natação
brasileira e só podem
participar nadadores não
federados .

Strelow fica em segundo
no brasileiro em Campo Bom

SCHROEDER � o piloto de'
bicicross CarlosMiguel Strelow, de
Schroeder, conquistou o segundo
lugar na. terceira etapa do

,campeonato brasileiro· da
modalidade: As provas foram

disputadas sábado e domingo, em
Campo Bom, noRioGrande doSul.
CarlosMiguel compete na categoria
oito anos.

Apróxima etapa do campeonato

brasileiro de bicicross será nos dias 26
e 27 de junho, emBet:irn/lv1G. Carlos
Miguel compete com o apoio da
PrefeituraMunicipal de Schroedet,
Coremaco, Auto Posto Salomon e

MaiconConfecções. No dia 12 de
junho, o piloto Carlos Miguel
Strelowparticipa demais uma etapa
do campeonato estadual de

.

bicicross, na cidade de São José, na
Grande Florianópolis.
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·16/5·
Bernadete Bertoli
Ana Efigênia da VeigaRech
MárioColle
Julian Alexander Knaesel
César Isaí Stolf
Eunice Baumgartel
Lenira Cizs Pomianowski

Eqilrnar Pedri

·17/5·

Harry Strelow
Mário Vieira

Cindy Muller
Teresinha Ferreira
Heraldo Silva Bittencourt
André Luciano Rieger
Rodriqo Ciconeti
Gustavo Bartel
Marise Adriane Pereira dos Reis
Gabriel Streber

·18/5·
Dilma Hille
Tânia Mara Boris Minei

Lady Regiane Teci lia
José Clênio Vargas Oliveira
Mônica Graciosa Pedri
IrineuWeiller
Adilson Lescowicz

·'19/5·
Maria Elizabeth MahfudWatzko
Gabriel de Souza Oliveira
Gislaine Frohlich Klein
Jonathan Eduardo Borchardt

Rodrigo Garcia
Neide Ribeiro
João Vitor Demetrio
Fernando Muller
Herta E.Janssen Spliter
AugustoManfrini
HélioWilmar de Moura

·20/5·
. Daiane Cristina Zimmermann
Sidnei Henn
Dalila Leite Mendonça de Carvalho
Cristiane Gadotti
Jean Carlos Gambin
Walisson Voqt
Álido Uber
Benno Schroeder

ThayseVorpagel
Ivani Maria Dalprá Tafner
Pedrinho Picinini
Evaldo de Souza Carvalho
Marina Plitze
Aldo F.Martins
InêsG. Bona

·21/5·
FrankJ. Knaesel \

Adenor Franzner
Mauro Petry _

Adriana Ricken
Rita de Cássia Seben
Alfredo de Jesús Medeiros

,

Marcelo Guimarães Souza
Enio Valter Brandt
'Matheus Roberto Herrmann
João André de Souza Pinheiro
Luana Baumann

·22/5·
Tamiris de Souza Simm
LucíBaade
Marlene G.Tissi

Completou 17 anos no dia 14, Evelyn Benthien.
Quem deseja felicitações são seus pais e irmãos

EM I)IA

.:. ONLY FRIENDS
Nesta sexta-feira, 28, Only Friends - Versão nas
Alturas - não fique de fora desta balada entre
amigos. Local: Clube Atlético Acaraí, a partir das
23 horas. Animação com os DJs Antony, Xalinho
e Nando Oliveira. Pegue seu convite especial
na Loja Arremate e pague somente RS 2,00 o

ingresso na hora .

.:. SHOW
La Folia apresenta no dia 12/6 show acústico
com a Banda Nenhum de Nós. Local: Pavilhão de
Eventos, em Guramirim.

.:. BIG BOWLLlNG
Dia 27, quinta-feira dia 27, Banda Rock Vinil, no
Public.
Dia 28, apresentação do Grupo Beleza Pura a

.

partir das 2) horas. Ingressos antecipados na

Loja Claro no valor de RS 5,00.

.:. ROUGE '

Apresentação nacional das popstar Rouge no

Chopp Club nesta sexta-feira dia 28.

.BODAS'
Joaquim e Rosalia dos Anjos completaram Bodas
de Prata no dia 15, com cerimônia religiosa

.

realizada na Igreja São Sebastião, onde também
comemorou-se o batizado do neto Vinicius dos
Anjos do Amaral. Felicidades!

• FELICIDADES
Cristiano Cláudio Corrêa completou 29 anos no

dia 17. Felicidades é o que deseja sua família.

Ivanésia Destramed recepcionará seus

amigos no Hotel Vale das Pedras com

café colonial

Aniversariou no dia 12 Alzira W. Raduenl
parabéns com saúde e, felicidades de

todos os seus familiares

------�-------� �

CENTERS'OM

No último domingo dia 23 Ana Paula
Marcelino esteve de aniversário. Quem
deseja os parabéns são seus pais e sua

irmã

Fernando Muller(E) ao lado de seus amigos, Gilmar e Maico
comemorou seu aniversário na quarta-feira', 19. Muitas felicidades, é
o que deseja a sua esposa Saionara e todos os seus amigos

O casal Jair e Ivani Mussinato comemorou a formatura de sua filha Cristiane
que colou grau em Serviço Social pela Furb, no dia 3/4 no Teatro Carlos Gomes,
em Blumenau

FB FOTOGRAFIAS

JosianeTitz e Jéferson Luis de Oliveira casaram no dia 15 na Capela Nossa
Senhora do Rosário e a festas foi no Baependi

·22/5·
Marcelo Grah
Miriam Sasse Iwasaki
Marcos Curcio

Aguinaldo de J. M. Ribeiro
Cláudio Dirceu Zils
Arlete Fischer
Marlise Urbanski

·23/5·
WaltraudtGonçalves
Jordana Schaffer
Mário Kohler'"
Dr.DirleyAntoniTonet
Saneide Hostin
Amilto Wittkoski
Marli Corrêa

Cd's - DVD's - ACESSÓRIOS PARA soM

l'
Av, MaL Deodoro, 406 - Centro 371-Z84•
Shopping Breithaupt - Centro 275-��

i I

·24/5·
MarleneTomaselli
Jane Maria Schulz
Delmar Lemke
Karina Cristofolini

Rogério Schmitt
Andrielly Ziehlsdorff
PandoraTiechontcoski

·25/5·
Carlos Peixer
Guilhermina Vieira Burg
Wilma r Fernandes
Cláudio Roberto Selke
Renata G.V.Burg
Raquel K.Trentini
IIkaSchmidt
Gisela Postai
LindomarMaes
JornarVerbinen
Marilucia Küster
Casemiro Hernacki

·26/5·
Dense P.Fontanive
Mario Irineu Franzener
NaldoWille

Marly Marlene Pieper
Patricia Daniele Drews

Solange Machado Adriano
Guido Giancarlo Muller Filho
Carmem Brandenburg Schwartz
Edivan Seben
Roberson RicardoWolf
Valmor Lennert
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ALUGA.SE - quartos
mobiliados. Tr: 370·3561.

75:000,00. Tr.:9975-8433. suíte + 2 qtos. R$ luz, gás. R$ 100,00. Tr.:
110.000,00. Tr.: 372-3277 370-7698.
ou 9137-5709 c/ Veroni. -

GRAVATÁ - vende-se,
em Navegantes, apto
lateral de 143m2m,
edifício de frente p/ o mar.

R$ 72.000,00 aceita-se
parcelamento. Tr.: 9102-
0009 c/ Santiago.

.

GRAVATÁ - vende-se,
prédio de 1.200m2 ct.
frente p/ o mar, 4

pavimentos. R$
700.000,00. Jr.: 9102-
0009 cf Santiago.

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.

UBATUBA - vende-se ou

troca-se por outra em

Jaraguá. Tr.: 275-2130 ou

9137-3648 c/ Carlos.

ALUGA-SE - quitinetes
mobiliadas, entrada da .

APAE, próx. WEG II. Tr:
370-3561 c/ proprietária.

ILHA OA FIGUEIR� -

vende-se, c/ terreno de
473m2. R$ 18.000,00.
Aceita-se proposta. Tr.:
9133-8710 c/ Janete.GRAVArÁ - vende-se, de

madeira c/100m2, c!
frente p/ o mar. R$
80.000,00. Tr.: 9102-,009
c/ Santiago.

NENDE-SE - casa alv., c/
159m2" terreno e/.300m2,
2bwes, garagem,
ohurrasq., área de festas.
Aceita-se casa na praia
de menor valor. Tr.: 373-
1430.

ALUGA-SE - no Gond.
Residencial Concórdia,
nas Águas Termais de
Piratuba. Tr: 372�3192.

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se, sobrado
200m2, terreno 559,34m2.
Rua 798. R$ 70:00,00. Tr.:
370-0522 c/ Luís. ALUGA-SE - procura-se

c/ 2 qtos, próx. Weg II. GUARATUBA - vende
Tr.: 370-5391 se, mobiliado, na praia,

e/2 qtos. Ou troca-se por
imóvel em Jaraguá. Tr.:
370-8097. Creei 9839.

ALUGA·SE - quarto' c/ .GUARAMIRIM - vende

bwc, no bairro Ana P�tula , se, alv. c/ esírutura p/ 2
IV. Tr.: 273·6050. pisos, 3 qtos e demais

dep. R$ 22.000,00. Ou
troca-se por uma em São
Bento. Tr.: 373-6247 após
14 horas.

ALUGA·SE - proeur:a-se
0/2 qtos, próx. WfJg II.

Tr. 370·5391

AMIZADE - vende-se,
�;ôx�Sociedade Amizade,
2 casas de alv,. R$
23.000,00. Aceita-se
carro ou moto no valor de
RI6.000,00. Tr.: 371-

,

6069 Matr. 24.32Q

BARRA DO RIO CERRO -

vende·se, alvenaria c/
100m2• Rua Fridal Piske

Kruger,261. R$35.0QO,00.
CRECI 80§4. Tr..: 371-
"512.

LOT. CASA NOVA -

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

VILA LALAU - vende-se,
alv., 150m2, lote de
1.600m2. R$ 235.000,00.
Tr.: 371 é9992 c/ Spézia

ANA PAULA IV - vende
se, novo, c/1 dorm. P/
casal. Rua Francisco
Rusk, 2121. R$ 230,00.
Tr.: 273-0839

PiÇARRAS - vende-se ou

troca-se, cf 1 suíte, 1

quarto,
.

dep. d
-

empregada, 2. sàeadas,
sala estar e jantar,

POMERODE - vende-se, VILA RAU - vende-se,
ILHA DA FIGUEIRA - 2 casas, 'terreno alv., c/115m2, c/laje, 3
aluga-se, casa mista c/ . 2.000m2. Ou troca-se por dorm., sala, eoz.,
02 qtos, sala, cozinha, casa em Jaraguá. R$ estrutura p/ 2 pisos. R$
bwc, lavanderia. Rua 90.000,00.lr.: 9124-331 O 40.000,00. Tr.: 370-1475.
Águas Claras, 436. Tratar: c/ Jenival.
370·4594 após as 18:30.

-.
DIVIDE-SE - apto com qto
individual. Tr.: 37� -3369.

POMERODE - vende-se,
�.

ILHA DA FIGUEIRA - de madeira e um terreno,
vende-se, 3 casas sendo situado bairro Ribeirão
2 alv. e 1 mista, c/ Areia. Ou troca-se por
garagem. R$ 90.000,00 uma casa de menor valor
negociáveis. Tr.: 372-3277 . em Jaraguá. rí. 9997-
e/Veroni. 9618.

TERRAPLANAGEM
ROf11)edor de Pedras e Concieto

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras ,

Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completosILHA DA FIGUEIRA, - RIO MOI:.HA - aluga-se

vende-se, próx. Indumak, quarto c/ cózlnha,
alvenaria, c/ garagem, mobiliado, livre de água, R: 'Wígando Mensliu - Bae )endi 275-1101/9104-2393

RENAULT É MAIS CARRO
"( ... ) seus proprietários tiveram SI/as expectativas superadaS-.-O Renault Clio
C/�egQU no topo do rçnking geral, seçrendo-seo grande campeão. E a maior nota
qlJe um carro conseguiu nestes três anos da pesquisa Os Eleitos".
�uatro Rodas· Jan./20.04 .

SUPER MASSA
GRAFITADA'

Ayrovlldoyeros (IIvo;at6rio(
UNISUL-UNIVALI f'BQJ'"

eye(IIABNT.

VANTAGENS:

SUPER i\1ASSA: é umyrodutó naturalcom um teor de (;ga de �(to lIíve{, cOIlY>0sição 100%jiflto. a
ser usado lia construção civil, na uti(;zaçâo epeda(ác l'c60cos exteriores, interiores, assentamento dç,
tijo(os,yisos, cerâmicas,etc.'

.

* Super resistente j rachaduras
*Resistente à umidade
*Maior rendimento à massa

*Economia no cimento em até 22%
"Mofo e bafar nunca mais

Fones: (47) 275-4081 e 275-19
garagem de frente p/ o

mar. Tr.: 370-1020.
no centro .. Tr.: 275-3402. por apartamento até

40.000,00. Tr: 9135-5854
PROCURA-SE - moças ou 9122-1830
ou rapazes p/ dividir apto.
Tr.: 371-3571 após 14hs.

PROCURA-SE - moças p/
dividir apto. Tr.: 9912-
5909 c/Iracema.

UBATUBA - vende-se,
próx. a praia, e/1 suíte +
2 dorm., churrasqueira.
Tr: 372-3235.

VENDE-SE - a'
Isabela, semi-me
e(2 vagas de g
R$ 15.000,00 en

saldo tlnanclado:

SCHROEDER • vende-se,
centlo, comercial e

residencial, valor a

combinar. Tr: 9133-3476.
Creei 3476

VENDE-SE - apto ct sala
comercial. Tr.: 37J -3132.

PROCURA-SE - moças p/
dividir apto. Baependi. Tr.:
276-3337 c/ Eliete.

PROCURA-SE - moças p/
dividir apto. 'fr.: 371-5968. TROCA-SE, - terreno C/ VENDE-SE - apto M0rada

. \ _ 1
364m2; Vila Rau, Área. do Sol, 1 suíte + 2 qtos, . VENDE-SEr eft2.liItl\l.�, �o'
Nobre, Lo!. Renascença dep. c/ mobília. Tr.: 9959- Condomínio ['Amizade,}
+ restante em dinheiro, 0012 e/Toninho. R$42.000,00.Tn,276-3321.�

f�' �,

PROCURA-SE - moças
ou' rapazes p/ dividir apto

RENAULT É'MAIS NEGÓCIO
"Nem. os 20 cv (ceveios} a meis da Citroên Xsara Picesso, nem o nOI(O motor.
bicombustíve/ ae Chevro!et Zafira foram suficientes para desbencer a agílí.dade

. e a economia ao Renault scentc, líder de vendas entre minivens": Trecho do texto
publicado no Caderno Folha Veicul,o's - 25/4/2,004, Te-ste Folha Mauá

.

,

Re\de Renault. Mais de, 160 Concessionárias no Brasil.

Dicave
'.

BLUMENAU
.

'. 3�2· 8800,

ITAJAí
348·8460

JOINVILLE
435 ·3700

Vale do ltaJaí e LitoralNorte -:se '\

'JARAGUÁ,DO SUL
'

.370·6006
. I

.
,

. \
.

.

.,', ,

litTaxa de juros válida para ClioAuthentique 4P 1.0 16V 20Ó3/2004 e 200412004 O km, cor sólida, semopclonais, nas seguihtes condições: Financiamento pelo Banco CDG.( Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de75% dovalor à vista ( R$ 17242,50) + 36parcelas de R$199,00 com taxa diente prefixada dé 0,99%a.m. t�e)F'+ '. -,

200�?5 por lâmina do .Boleto Bancário. Preço à vistaH$ 22.99Ç,OO.Preços válidos para a versão 200412�04 e somente para a âguisição de veiculo pela Internet� comfrete incluso para todo o Brasil. Não estão inclusos os valores de pintura metálca,e opcionais.(2) Taxa de juros v�lida para o Scénlc Expre.9sion 1.6 16V·2003120.Q4 e '

�r
2004 O km, corSol Ida, sem opcíonaís, nas segwnje.s,condlções: Financiamento pelo Banco CDC (Credito Direto ao Consumidor] com.entrada de 75% do valor avista ( R$ 34.492,50) + 36 parcelas de R$ 399,00 com taxa Cliente prefixada de 0,99%<j.m. + IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. Preço à vista: R$ 45.990 00.

20Õ�� validos p,ara a�e:sã02004/20Q4. Não estão inclusos os v�lores çlefrete,.pintura m�tálica e acessórios .. Consulte ovalor do frete em sua Concessioná�a Ren,ault. (3) Taxa de)uros válida para Linha ClioHatc��003/2004 e 2004/2004 Okm ( exceto Linha ClioAuthentique), Para ScénicExpression 1.6 16V e 2:016V 2003/20Ó4,'/i '

ba .

004 e Scemc Pnvllege 1.616Ve2,0 l6VO km ( exceto versoes com câmbio automático) nas seguintes condições: Flnanclamentopelo Banco CDC (Credito Direto aoConsumidor) com entrada de 65.% do valor a vista + saldo financiado em 12 vezes com Taxa Cliente prefixada de 0,49'!i. a.m. + IOF + R$ 2,15por lâmina do·Bolelo' '
.

aVincano. Fm�nciamento Renaultatravés da Cia. De Crédito,. Financiamento e Investimento Rena:,lt doêrasil. Crédito spjeito à análise e aprova9ão de cadastro. Taxa,de�bertura de'Crédito (TAC), no valor de. R$ 300,00 não inclusa:A� Taxas poder.ão ser alteradas se ouvermudanças significativas no mercado financeit(), sem pré�io
"

MQ�o'lCondlçoes'VãhdaS somente na Rede. de Concessionárias parfíclpantes, na dalade veiculação deste anuncio e e limitadas aos estoques dlstnbUldos na Concessionárias Renault, divulgados neste anuncio. Fotos para fins publiCitarias. Alguns Itens mostrados el ou mencionados neste material referem-se aversões .espeêíficas.e os, códigos e valores estãosujeitosa alterações conforme·a politica de çomercialização da Fábrica.ARenaulldo Brasil reserva·se ao direito de alterar as especificaçõesdesses veiculas sem· prévio aviso. Preserve a vida.Cintos de segurança em conjunto com air�ags salvam vidas.
.

i
., . \ I
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=..
frente pi íaqoa. R$

,�" , I 35.000,00. Tr.: 371-2001
cl Frank.

VILA NOVA - aluga-se,. BARRA VELHA - vende

mobiliado. Ed. Alberto se, próx. Hotel Baleias

Marangoni, próx. Posto 230m da praia, pronto pi
Mime. R$ 500,00. Tr.: cqnstruir. Tr.: 370-4810.
�73·5537. CO'RUPÁ - Vende-se,

terreno/chácara cl
35.000m2,

.

próx.
Seminário. R$ 85.000;00 .

1r.: 372-3063 após 19hs.

�LA NOVA - vende-se,
�édio nova (3 anos),

.

. m ampla cozinha e

Ivanderia, sala para 2

Imbientes cl 28 m2,
IIcada com floreira,
Wlheiro e 2 qtos. Prédio
tom salão de festas e

�cina na cobertura, já
mobiliados. Tr.: (041)
!i5·8515 e (041) 9123-
�i�. )1

CORUPÁ - vende-se, cl
52.500m2, próx.
Seminário. Tr.: 372-3063
após 19hs.

FOZ DO, IGUAÇU -

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

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

fiLA RAU - vende-se,
��. Bruna Mariana. R$
�.OOO,OO. Tr.: 9962-3664.

IIIA PAULA II - vende
�,13x25. R$10.000,00.
:370·62.79.

ILHA DA FIGUEIRA'-
vende-se, lot,

Divinópolis, 395m2
(15x26,34) pronto para
construir, ótima

IlARA DO SUL - vende
�,2 terrenos cl casa de

No mês das Mães
II das Noivas

COSI..... •
.. ,·

localização e topografia.
R$ 20.000,00. Tr.. : 372-
3922 cl Walter - CRECI
9238

100.000,00. Aceita-se
parcelamento. Tr.: 9102-
009 cl Santiago.

CORRI lO DO POVO

CLASSIMais
VENDE-SE - comercial,
ccndornínlo centro, cl
3.!li)Om2, totalmente
aproveitáveis. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

NEREU RAMOS - vende
se, c/353m2, Rua 707 -

Maria Madalena Lopes
Sant'Ana. R$ 15.500,00.
CRECI 8054. Tr.: 371-
5512.

VILA LALAU - vende-se,
cl 1.600rii2 e casa alv.,
150m2• R$ 235.000,00.
Tr.: 371-9992 cl Spézia.

ANA PAULA - vende
se, sorveteria e

lanchonete. Aceita-se
carro ou moto. Tr.: 372-
3817.

CENTRO - vende-se ou

troca-se por casa ou

terreno. Tr.: (11) 6976-
9448 cl Oecílla,

VENDE-SE - empresa
prestadora de consultoria
cl carteira de clientes
ativos ct faturamento

r1(.6nsal garantido. Tr.:
9905-3941 ou 370-7441.

VENDE-SE - vídeo
locado?a, cl 8 anos de
atividade, por motivo de
mudança. Preço de
ocasião. Tr.: 370-8954.

VENDE-SE
aqropecuàrra. Aceito
carro no negócio. Tr.: 276-
3391.

WITMARSUN - vende
se, Marcenaria cl todos

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se, c/3340m2,
servidão defronte
Indumak. R$145.000,00.
CRECI 8054. Tr.: 371-
5512.

CURSOS DE 'EXTENSÃO
DA UNERJ 2004/1

RIO MOLHA - vende-se,
cl . 969.480m2,
escriturado. R$
180.000,00. Tr: 9112-
5501. (proprietário).'
SCHROEDER - vende

.
se, cl 452m2, situado na

-------

rua 135 Frederico Trap.
R$ 10.000,00. Tr.: 370-
6847.

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se, c/1900m2,'
fazendo frente pi Rua
José T. Ribeiro, em 20m
defronte Indumak. R$
250.000,00. CREC18054.
Tr.: 371-5512.

LOT. FIRENZE I - vende
se, ct 322m2. R$
16.500,00. Tr.: 9952-7337.

I
I

CURSO: NEUROLINGUÍSTICAAPLICADAAVENDAS

VENDE-SE - cl 76
margas, na Tifa dos
Húngaros - Jguá 84, casa
c/3 qtos, sala,.copa, cOZ.,
lav., bwc, 2 gàlpoes cf
engenho 'de melado, cl
nascente de água. Tratar:
273-1660.

INSCRIÇÕES:
Período: 26 de abril a 28 de maio

de 2004
Local: Coordenação de E xtensão e

Relações Comun itárias - U [\J E RJ

I�

REALIZAÇÃO:

LOT. JORGE - vende-se,
linha Corticeira. R$
3.00Q,00. Tr.: 273-0687.

NAVEGANTES - vende
se, 2 hectares, todo
cercado cl 234m2. R$'

Período: 14 a 18 de junho de 2004

Carga Horária: 20 horas/aula
Dias da semana: Segunda a sexta-feira
Horário:.19h às 22h

Número de vagas: 25

Investimento: Parcela única de R$ 115,00

locai: Coordenação de Extensão e Relações Comun itárias - UNE RJ

C.'\ .

Informações: Coordenação de Extensão e ReI. Comunitárias,_" Telefones: 275-8249/275-8253

llNERJ E�mail: extensao@uherj.br (assunto: curso política)
Ul1lvtrtltildo de Jlragu' do Sul .

I.

�. 4entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número de inscritos

'5' ,.i
•.
�.

'

f '. ' ,� '.'- " ..... ,. •

f r

equipamentos cl 360m2•
R$1 00.000,00. Aceita-se
parcelamento. Tr.: 3102-
0009 cl Santiago.

._)

SCHROEDER I - vende
se, na Estrada Geral cl
casa. Acelta-se carro no

valor R$ 8.000,00. R$
23.000,00. Tr.: 370-6069.
Matr. 24.320.

VENDE-SE - vende-se,
no penmetro urbano de
Jaraguá, cl água
corrente, cachoeira, casa
200m2, lagos de peixe
21 m x 200m. R$
150.000,0. Tr.: 370-5015.

trabalhar .

como

telefonista ou

recepcionista. Tr.: 9147-
6784.

OFEREÇO-ME. - pi dar
aula de saxofone e tocar
em eventos. Tr.: 372-
0876.

OFEREÇO-ME - pi
consertar cintos de 3
pontas. Tr.: 276-0671.

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como

recepcionista ou

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

OFEREÇO:ME - casal se
oferece pi cuidar de
chácara ou sflo, Tr.: 376-
0168.

OFEREÇO-ME - senhora
se oferece pi trabalhar
como babá. Tr.: 376-0168.

PROCURA-SE - emprego
de-vendas externas ou

tele-emreça, Jaraquá
'

do
Sul e regi'ão. Possuo
moto e celular. Tr.: 273-
5235 cl João.

PROCURA-SE -estágio
. como técnico têxtil. Tr:
371-5640.

CONSÓRCIO
vendedores(as), com

experiência na área
externa pi Jaraguá do Sul
e região. Ótima
remuneração'. Tr: 371-
8153.

EMPREGADA - precisa
se de empregada
doméstica cl referência
pi trabalhar no bairro
Centenário no período da
tarde. Tr.: 275-2803 ct
Miriam.

PRECISA'SE - de
manicure, cabeleireira e

esteticista. Tr.}70-1955.

CONTEÚDO:
Comunicação
Motivação
Mapa Mental
Modelo de mundo: visual, auditivo e cinestéslco

Alinguagem corporal
A imagem do vendedo r
o desempenho do vendedor
Traços de caráter
Potencial de vendas
Como qual ificar o cliente
Venda e pós-venda

VILA LALAU - aluga-se
ou aluga-se, sala

PiÇARRAS - comercial, terreno ct
ILHA DA FIGUEIRA - OPORTUNIDADE - 5 600m2 + apto c/180m2
vende-se, cl 350m2, Rua terrenos de 400m2 cada, cl 4 qtos e 3 bwcs + 2
Alagoas. R$35.000,00 .. próx. ao Candeias. R$ casas nos fundos do
CRECI 8054. Tr.: 371-' 27.000,00.Tr.:372-1395. terreno. Tr.:371-3132.
5512.

VENDE-SE - próx.
Sociedade Vieirense, cl
648m2, murado, cl rua de
asfalto. R$ 48.000,00.k .

371-6069. Matr. 24.320 . RIO CERRO 11- vende-
se, cl ± 4.800m2, cl
chalé estilo alpino, riacho,
5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por
automóvel ou imóvel. Tr.:
372-3235 cl Ramos.

PR.ECISA-SE - de moças
pi trabalhar cl vendas.
Empresa oferece ajuda de
custo + comissão,
carteira assianda, vale
transporte, almoço. Tr.:
371-5353 cl Jeanita..

PRECISA-SE - de moça
pi atender telefone em

pizzaria acima de 18 anos,
horário 17:30 às 23:30.
Tr.: 9993-5433 cl tuciana.

PRECISA-SE - de uma

massóterapeuta e uma

cabeleireira cl
experiência. Tr.: 370-
1955.

PRECISA-SE - de
instalador de som

automotivo cl prática. Tr.:
370-9005.

VENDEDORES - precisa
se de 2 vendedores pi loja
de colchões cl
experiência. Tr.: 9602-
7651 cl Ademar.

OFEREÇO-ME . - pi
trabalhar como dama de
companhia, curso

enfermagem.' Tr.: 9103-
9132 ou 9138-5283 cl
Sonia.

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

administrativo. Tr.: 273-
6050.

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como vigilante,
cl curso. Tr.: 273-5083 ou

9975-9925

98, prata, compl. Tr.: UNO - vende-se, Fire,
9979-3308 ou 275-1675. 2p, 02. Tr.: 9903-7156 cl

MONZA - vende-se, Luis Paulo.
SLE, 90, verde eSCUfO. Tr.: �.371-8734 ou 9912-3471. ....

ASTRA - vende-se, GLS,
00, compl. prata. Tr.: 372-
2753.

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

CHEVETTE - vende-se,
SL, 1.6, 85; 5 marchas,
emplacado, doc. em dia.
Tr.: 9952-4900 cl
Gonzaga.

CORSA - vende-se, 97,
1.6, gasolina, verde met.,
cl rodas esp., 4p. Tr.:
275-4100.

CORSA - vende-se,
Wind, 2p, 97. R$
10.300,00. Tr.: 370-1161.

CORSA .: vende-se,
Super, 4p, 97. Preço a

combinar. Tr.: 9162-4226
ou 370-1804.

IPANEMA - vende-se,
SL, 92,' prata, gasolina,
a.q., manual, rodas. R$
6.500,00, Tr.: 275-6354.

KADETT
.

- vende-se,
GSI, bordô, 2.0, 93,
excelente estado,
compl.(a.c., teto, d.h.,
v.e.). R$9.500,00. Tr:
372-3652 cl Alcides ou

Edinéia.

MONZA - vende-se, EFI
650, 93, 2p, bordô, v.e.,
todo original, d.h. R$
8.500,00. Tr.: 371-5157
ou 371-561'5 a noite cl
Cristiane.

S-10 vende-se,
branca, 97, GNV. R$
18.500,00. Tr.: 3.70-8331
ou 9125-5752 cl Andrei
ou Albano.

I " .�' ,

J_\i\
HUMANA

URGENTE
�;

, r

Recruta'e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:�'

VAGAS ABERTAS - 24/05/2004·
.

.

.:_ ANALISTA DE NEGÓCIOS - (6349) cl formação na área de Inforrnát!�a;
experíêncla na área comercial, conhecimentos em banco de, dados e fluxos
operacionais.
- SUPERVISOR DE VENDAS (6340M) exp. Na função, CNH, pI trabalhar'
em Guaramirim.

,

- REPRESENTANTE COMERCIAL (6341M) necessário veiculo e celular.
- AUXILIAR TÉCNICO 111- (6370ES) necessário cursotécnico eletrônico
- MONTADOR DE MÓVEIS - (6356 EL) exp. em móveis sob medida.
- ASSISTENTE MARCENEIRO I APRENDIZ - (6357 ,6360EL)
- ASSISTENTE DE VENDAS - (6358EL) conhecimentos em infonmátlcas

(Corei Draw) e exp. em vendas.
- ASSISTENTE EXECUTIVA - (6359EL) exp. em rotinas administf(ati�as;
financeiro, RH e atendimento.
- COZINHEIRO CI EXPERIÊNCIA - (6255 EL)
- MECÂNICO I MONTADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
- TÉCNICO MECÂNICOI MANUTENÇÃO - (6191M, 6387M)
.: FERRAMENTEIRO - (6314 EL)
- ENGENHEIRO ELETROTÉCNICO -'(6316 EL) conhecimentos em CLP;
micro controladores.(não é necessário exp. anterior)

.

- ADMINISTRADOR BANCO DE DADOS - ( 6322 EL) conhecimentos em

ORACLE, LINUX, UNIX.
- ZELADOR - (6323 EL)
-INSPETOR DE ALUNOS - (6324 EL)
- SUPERVI�OR DE PRODlJÇÃO- Área Textil Química e Lavander.ia ( 6325
EL)
- TINGIDOR DE ROUPAS - (6327 EL)
- AUXILIAR FINANCEIRO : Com experiência, para trabaltiar
em Massaranduba - (6336 EL).
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO - (6092 M)
- AUXILIAR DE TECNOLOGIA MECÂNICA - (6084 M)
- AUXILIAR DE OPERADOR DE PERFURATRIZ - (6318 M)
- OPERADOR IMPRESSOR DE CARTONAGEM - (6319M)
_ RECEPCIONISTA _ (6315 M)

o

- RECEPCIONISTA - (6251 EL) Para trabalhar em Hotel possuir
curso de oratória. .

- SERRALHEIRO (ALUMíNIO) � (5910 M)
- COMPRADOR - (5948 M) cl experiência na função.
- AUXILIAR DE CONTABILIDADE � (6101M) cf e)\p�ri�ncia p/trabalil��'em
Schói'oeder '

. , '." .

'., I

,COORDENADOR DE COSTURA - (6260 M) pi trabalhar emMassaral'lduba
- CONTROLE DE QUALIDADE -(6264M) pi trabalhar em Massarandúbá(
- CASEIROS - (6267, 6020M) pi Jguá do Sul e Guaramirim
- MEC. DEMÁQ. DE COSTURA"': (6268M) czexpertêncla

.

- BORDADEIRA (O) - (6291EL) cl experiência pi trabalhar em Guaramirim.
', ESTOQUISTA - ( 6290 M) cl exp. Em material de construção Q. ,

- VENDEDOR DE EXPRESS - (6199 M) - Comexp. no ramo.'
,_

.

- GARÇON (6249 M) - Garçon com exp.e cursos na área
- EXECUTIVO DE CONTAS/ATENDIMENTO.� (6203 EL) - ter veteufo,
experiência em Midia

.

." ,

-IMPRESSOR FLEXOGRÁFlCO (6248 M) - Confecções de etiquetas ooesiWs.
- INSPETOR DE VENDAS (6176 EL) Formação EngA de Alimentos).Engl

QAuNímicaIS'TQuíDmica,_experiência em vendas. (Jaraguá de Sul) ..":l:'�:�;'- AL A E METODOS E PROCESSOS (6171 EL) . ,.'

Formação Engª de Alimentos, Engª Química, experiência na área (JgÜá do"
Sul)

.

- TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
- PROJETISTA (6151 M) Experiência em Auto CAD (Corupá)
- TORNEIRO MECÂNICO (6160) experiência comprovada (Corupá)
- REDATOR PUBLICITÁRIO (6121 EL) Terceiro grau completo, experiência
em Agência de Publicidade. (Jaraguá do Sul)
- TÉCNICO EM ELETRÔNICA (6035 EL) com experiência em eletrônica
digital e analógica, conhecimento em computação e terboa leitura em inglês.
(Jaraguá doSul)' .

.

- ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 M)eXperiê�ci.a nafur.r,.io�
possuir curso superior em Comércio Exterior completo ou ccrsendc necesSãrto

.

saber falar fluentemente íoglês e ter carteira de habilitação'. (Jaraguá dÓ �\.JI)
- 0PERADOR DE PRODUÇAO - trabalhar nas áreas de proouçâe do ramo
metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masGulino.
(Jaraguá do Sul e Guaramirim)

.

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rila do Hospital)
Cx. Postl11200 - CEP 89255-000

Fone(47}371-4311 Fax (4n275-1091 ,

recrutamento.@humàna.com.br www.humana.com.bl.��·:;
;�".�. .��. }:

ESCORT - venee-se '�GL �
,I,)., 'coi

84, álcool. R$ 3.700,6'0/
Tr.: 273-0047. '. " �

.�;
,

.' 't
ESCORT - vende-�e,
modo Europeu, GL,�,3�R$.·..
7.300,00. Tr.: 37 �.
ou 9135-9698.

! �,

UNO - vende-se, turbo,
preto, cornpt., 94. Tr.:
9135-7729.PALIO - vende-se, 97,

70.000km, t.e., v.e.,
alarme, 4p, prata. Tr.:
372-2718 ou 9137-3795
cl Carlos.

S-10 - vende-se, Deluxe, TEMPRA - vende-se, 951
97, compro GNV. R$ 96, financiado. Tr.: 371-
20.000,00. Tr.: 273-1525. 3132.

S-10 vende-se,
branca, 97, comp.,
86.000km originais. Tr.:
371-2001 ou 9991-6565.

OFEREÇO-ME - pi VECTRA - vende-se, Cd,

",
f!

'

KA - vende-se:
t.e. R$ 10.50
370-1161 ,

DEL REY - vende-se,
Ghia, 89, compl. R$
5.500,00. Tr.: 370-3001.

RANGER-ven
cabo simples, c
trava), diesel, 4
R$ 36.000,00.
3235 cl Ramos

RANGER - vend�'
4.0, compl'. +r,
capota de ·fibra.

TIPO - vende-se, 95, 1.6
í.e., compl. + alarme. +
rodas. R$ 9.500,00. Ou
troca-se por carro de
maior valor. Tr.: 9104-
5333 cl Julio.

.ESCORT - vende-se,
modelo europeu, compl.,
prata, 93, a álcool. R$
8.500,00. Tr.: 9135-9698
ou 370-5739 falar cl
Nelson.
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cinza

prata
branca
vermelho
vermelho
cinza I

vermelho
amarelo

azul
vermelho
bordô
cinza

verde

cinza

branca

D

D

D
D

G

G

,G
G

G

Slazer 2.2 cornpl.
S-10
Fiesta
Corsa Pick-up 1.6 ,

F-4000

MS 608 carroceria

MS 1513 caçamba
MS 1113 truck

MS 710 turbinado, cf baú
Vectra GLS cornpl.
Monza 2p
Gol4p
Gol Plus 4p
Rural4x4

82
-

79

75
98

94

94

99

01

75

RENAULT CLlO 1.'0 8V 4P COMPL.
PALIO FIRE 4P

" .

PALIO WEEKEND 1.3 ELX
RENAULT CLlO 1.0 16V COMPL.
GOLGIII,16V 4P+RODAS
ESCORT 4P 1.6 COMPL.
PALIO WEEKEND 1.0
KA1.0

-

VECTRAGLS
IPANEMÀ SL/E 4P
ASTRA GLS, COMPLETO
VERONA GL 1.8, 4P
MONZA GLC/ TRIO 4P
GOL LO ,

ESCORT HOBBY 1.6
OMEGACD3.0AUTOM.
VOYAGECL

. ESCORT Xr3 CONVERSíVEL
KADETIGL
TIPO IE 1.6 COMPLETO
C 100BIZ
CG125TITAN
CBX 200 STRADA

BEGE
BRANCO
CINZA
PRETO
AZUL
PRATA
PRATA
PRATA
VERDE
AZUL
CINZA
VERMELHO
AZUL

.

BRANCO
CINZA
BORDÔ
BRANCO
PRATA
CINZA
CINZA
PRE:rA
AZUL
ROXA

OKM
2003
2002
2001
2000
"2060
2000
1998
1997
'1995
1995
1994
1994
1994
1994
1993
1988
1988
1996
1995

.

2001
2000
1997

Uno

Uno2p Fire

Palio4p
Escort 1.6

Fiesta4p
KadettGS

Chevette

-CorsaWagon
Corsa2p
Corsa 4p a.c.

OmegaGL8
Logus.
8aveiro1.6

Parati1.6

R$ 6.500,00,
R$12,800,OO
R$11.800,OO
R$ 8.500,00

R$11,000,OO
R$ 7,500,00
R$ 6.000,00

R$14,000,OO
R$11.500,00
R$15.000,00
R$13,000,OO
R$ 8,800,00
R$ 8.000,00

R$ 7,500,00

92

02

9�
94

98

90

91

98
'

99

00

93

94

91

91

Preto -

Azul

Branco

Azul

Verde

Bordê

Cinza

Branco

- Prata

Branco

Grafite

Bordê

Prata

Prata

FORD

GM

vw

R$ 23.000,00
R$ 24.500,00
R$ 17.800;00
R$ 16.500,00
R$11.300,OO
R$ 17.500,00
R$ 28.800,00
R$ 13:300,00
R$ 16.800,00
R$ 10.800,00
R$ 11.300,00
R$ 11.500,00
R$ 9.300,00

, R$ 29.500,00
R$ 9.500,00
R$ 8.500,00

, Clio RN 1.6 16v Sedam
Clio RN 1.0

Gol 1.0 d.h., d.h.
Uno
Gol 16v cf d.h.
Blazer DL compl.

.

Palio ED .

Escort 'sW a.c., d.h.

Fiesta
Gol MI
Palio EOX a.c ..

Uno ELX 4p
Mercedes Cl�O
Gol1.0i
Monza SLE compl.

2001
Prata 2001
Prata 2001

Branco 2001
Azul 2000
Azul 1999
Vermelho 1998
Verde
Cinza
Branco
Cinza
Bordô

Cinza

Bege
Azul

1998
1997
1997

1997
1996,
1995
1995
1993

Fiesta supercharge ve.te.aq.lt.dt.dh
,

Corsa sedan 1.0, ve.te.iaq.dt

Palio Weekend compl.

Sundown Palio

Courier 1.3 básico

Ranger STX-compL
Palio EDX 4p 1.0 ve.te.aq.lt.dt.cd,

I

Kombi furgão

Tempra IE 8v, compl.

Pampa L 1.6

Escod zetec GL 1.8 prata

03

01

99

9&

98

97

97

96

93

93

97

cinza

'cinza

azul

preta

azul

verde

berdõ

branca

preto

branca

373-0806
373-1881

.

G

G

G

G

G

G

Astra GL compl.
Corsa Wind 4p
CorsaWagon GLS 1.6 compl.
Vectra GLcompl.
Gol1.08v4p
Cllo RN.eompl. - v.e.

. Corsa 1.0"

GolfGTI2p
Gol LO Lôvcornpl.:

azul 99

prata 01

prata 9�

prata 97

branco ,'99
vermelho ,00,

'vermelho "95

vermelho 95

prata 00

verde 03 \

Azul 03

Prata 01

Azul 97

Vermelho

(,C, G

G

G

G

G

G.

G

A

G

G

CorsaSedam

Fiesta 4p cf som
Peugeot 206 cf ar
Eseort SW GLX

Eseort Hobby 1.6'
Corsa Sedan cf ar
Ford Ka

01

Prata 99

Com (a-se carro 1.0 acima do ano 95

Meriva

Resta

Corsa

GolG1I1

Uno

Çorsa
Omega
0-20

grafite 1.8 compl,
cinza a.q., d.t., t.e. alarme

cinza d.h.;GNV

branco Plus, 4p

grafite EX, 4p, cf opc.

preto 4p, cf opc,

azul GLS, cornpl., GNV.

gabinada, diesel, cornpl.
verde completo
branco bancode couro

branco.ap
azul 4p
prata sedam

R$ 3,5,000,00

R$14,500,OO

,R$1:8.500,09
R$17,000,OO
R$ll,OOO,OO

R$14,200,OO
R$ 15,500,00

R$ 3;1.,000,00

R$18,800,OO
.

R$19.500,OO
R$16.500,OO
R$ 18.500,00

R$17.500,OO

03

01

01

01

00

00

93

92

Vectra GLS 97

vectra cü 97

'Gol 00

Siena .' 02

Corsa 01

LD veíeulos 373-4047
.

SR 280 KM 60, 329 - G'uaramirim (em frente a FAMEG)
FIAT UnoELX4p Cinza 94 R$ 8,600,00

Fiorino Furgão 1 ,5 Branco 98 R$10,800,00
Una 1.38 Branco 91 R$ 5.900,00
UnoMiille Cinza 92

,

R$ 5,900,00
" PrêmioCS Branco 86 R$ 3,200,00

FORD F-100OF Prata 87 R$17.900,00
Pampa t.ê Prata 95 R$ 8,900,00
EscortGLX Vermelho 96 R$10,300,00
Fiesta 1.02p Prata 97 R$ 9,600,00
Verona 1,6LX Prata - 91 R$ 6,500,00

GM CorsaWind
-

Bordô 96 R$ 9.600,00
KadettGL . Bordô 94 R$ 7,900,00
KadettSL Azul 91 R$ 6.500,00
IpanemaSLE Bege 91 R$ 6.900,00
Chevette 1,6 DL Preto 91 R$ 5.900,00
Opala Diplomata Preto 88 R$ 2,900,00

VW 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
GolGL Prata 92 R$ 7.200,00
GolCL Branco 91 R$ 6.800,00
GolCL 1,6 Prata 88 R$ 5.500,00
LogusGL 1.8 Bordô 94 R$ 8,500,00
Fusca Verde 75 R$ 950,00

. Celta 4p 1.0 I.t., d.t., a.q, a.c,
Celta 1.0 í.t., d.t., a.q., rodas de liga leve
Fiesta 1.0 4p l.t., d.t., a.q.

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

Palio 1.0 4p compl.
Tipo 1.6, 4p compl,
Fiorino 1,5 básico

-

,

vw
Gol! 1.6 compl,
Gol! 2.0 4p compl.
Gol 1.0 GIII 2p
Gol 1.6 I.t., d.t., a.q.
Logus CL 1.8, d.t., a.q,

Astra GL 1,8 4p compl,
Astra GLS 2p, 18, cornpl,
Astra GL 2p
Vectra Millenium 2,2
Corsa wagon 1.6
5-10 cornpl,
5-10 2,2 cab. Estendida, compl,
Corsa wagon 1.6
Corsa 4p 1.6 l.t, d.t., a.q, t.e.

01
03
01
95
,93

99
99
00
01
99
98
97
00
01

04
01
00

cinza mel.
vermelho
branco

.

cinza mel.
prata

branco
aiul mel.
marrom mel.
prata
preto :-
branca
cinza mel.
prata
prata

prata
prata
marrom

GM

FORD

Gol 1.6, gasolina
Ka eompl. 1.0
EseortEuropeu 1..6 G" �'-"

Santana cçrnpl. 2.0 G

Saveiro ;1..6,G
S��eiro Mí'1�6 cf a.c.
Eseort GL A

Voyage 1.6 A

Courier
Clio l.O

Tempra
Tipo
Escort Xr3,
Uno 1.0 2p

93

98
--�, .. ",-·93-,""

,;";,·,,,99
91

99

89
93

98
01
96

97

93

94

einza .. met.

". : bràt;]é,o.. : ,

amar�!ê, ....
marrom met,
prata met.

cinza rnet,
vermelha
verde

.azul
bordô

azul,

.

I

MN AUTOMÓVEIS
FONE/FAX: 373-0131 ou 373-33��

Preta

'Cinza
Vermelho

Vermelho.
Branco

Branco

Azul

Bege

G

G
D

G

G,

G
G

G

G

GNV
A
D

.

1995
1993
2000
1999
1985
1977
1995
2001
1993
1995
1991
-1978
2000
2001
1995

Mercedes C280 4p
BMW3251A4p
Ford Rangei2.5 CD
'Ford Ka 1,0

VWFusca 1300

VWFusca 13002p
GMCorsa 1.0

VWGo1G11I1,0 16v4p'
Ford Escort Euro

, GM 8-1 O CS 2,2 compl. 2p
VWGolCL 1.6

Ford F-4000 MWM

VWSaveiro 1 ,6 eompl.
Honda C100 Biz

YamahaXT600

Verde

Branco

Amarelo

Branco

Preta

Preta'

Barraca p/camping completa

G
G

Chevette + rodas 87 hranco

Tempra compl, Único dono 97 prata

Logus 94 "ve.rde·
Escort Guarujá cornpl, 92 ,cinza

Gol MI 97 prata

Uno 2p 93 brancO

Uno 4p 96 prata

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vi lotoran:tim I fi nanças

Gol8v 4p Vermelho 2002
GolMll.02p 01 G
VT - Shadow 600cc . 02 G

Parati 1.6 álcool, a.c., O.h. Branco 2001 Astra eis Sedan cornpl. 00 GNV

Gol Special Branco 2000
Fiesta GL 1.0 4p 99 G
Oucato Furgão 2.8 diesel branco 99 D

Gol GIII 4p t.e., alarme . Branco 2000 Vectra GLS compl. branco 98 G

XT 225
Parnpa Lôl, branco 97 G

Azul 2000 Parati 1.6 MI c/ a.c, branco 97 G

Santana 1.8 compl.
\

Go1Mll.0 azul 97
Vermelho 1999

G

Ranger 6cc compl. prata 97 GNV

GOl16y 4p Branco 1998 Palio 1.0 4p a.c. bege 98 G

Gol MI Vermelho 1997
Blazer 2.2 cornpl. branco 96 GNV

Omega GLS 4.1 compl. verde , 95 G

Ka trava, alarme Preto 1997
. Passat 2.0 4p compl, preto 95 G

Palio 2p v.e., t.e.
KombiSTD branca 95 G

Preto 1997 Gol CL1.à 'branco 93 A.

Golf GL compl. Azul 19,95 LogusGL1.8 prata 93 G

Pampa
Saveiro CL 1.6 preta 93 G

Azul 1994 KadetSLE 1.8 vermelho 93 G

Yamaha XT 22s Azul 2000
Monza ciasstc 2p azul 91 A

-,'; . ,._- .. _., ... ,.,- -- ..
.•. j' • .,�'" sa�elt&OD ' tJraHt3íS ª± _p:_ -- ,-_-

'{1, 11 II'

VEíCULOS
370-7516

Gol! 2.0 compl. Cinza 98
j;jorino Furgão1.5 Branca 97
Moto titan 125 97

Pampa Vermelha 94

Hilux Sw4, diesel Cinza 93

F.1000 dtesel
\ Cinza 92

Caminhão 7110 turbinado cf baú Amarelo 89

Monza, álcool Verde 86

F·1000 Amarela 86

Escort Prata 86

Saara Verde 99

Santana GLS eompl. Azul 92

Corsa 1.04p Branco 98

Pick-up compl. ' Branca 96

Blazer Deluxe eompl. Prata 98

372-067'6

R: 2.8 de Ag�sto-
.

Guaramirim ,

(em frente a Rodo
ferroviária)

L-200 4x4 a.c., eompl., diesel R$ 39.800,00
Biz 00 f 01 f 02 a partir de R$ 3.500,00

, )

Palio v.e., t.e. 98 R$ 12.000,00

Pajero 2.8 GLSB compl. 98 R$ 55.600,00
,

CBX 200 Stradà 98 R$ 4.200;00

Palio ED .e. 97 . R$ 10.000,00

Pajero compl. 95, R$ 43.000,00

Kadett, cinza 92 R$ 6.500,00

Uno 1.-5, vermelho
.

91 R$ 6.500,00

0-20 Custam 91 R$ 16.500,00

'.'111111
VEICUlaS

COMPRA
� VÉNDE
TROCA
FINANCIA

311-4510/316·2895
RUA JjERNARDO OORNBUSH, 1654- BAEpENDI • JARAGUÁ DO, SUL· SC

Âr�,uino -

371.4'225Velculos'· "

Rodocar,
Veículos 273-6549

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi.- Jaraguá do Sul

Celta 1.0 4p VHC branco 03 G

Fiesta 1.0 4p Zetec Rocan preto Dl G

Corsa SedanLü 4p wind branco 00 G

Ka 1.0 2p zetec rocan dourado 00 G

Gol GlII 1.0 4p 8v branco 00 G

Ranger 2.3 2p cf G NV preta 97 G

Golf GLX 2.0 4p cinza 95i G

'Quantum 1.8 4p básica branca, 95 G

,Del Rey 1.8 2p G L vermelho 90 G

CBX 750 Wind cinza )90 G

Fusca 1.3 2p bege 82 G

Corsa Wind 1.0 2p cinza 96 G
'.

w. BREITKOPF'
, Caminhões e Ônibus

BR 280 - I<m 53· Guaramirim (47) 373-0127
8.120 03/03 carroceria R$ 64.000,00

À vista ou R$35.000,00 entro + 27 pare. Pelo FINAMI

�.150 00/00 carroceria R$ 53.000,00
.

'
'

À vista ou R$ 40.�00,00 entro + 35xR$662,OO fixb

F·4000 87 c/baú R$ 21.500,00

311-08&2
311-8287

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - JUDá do Sul
Celta 4p, a.c.

'

Corsa sedam compl,
Corsa Classic
Gol 1.6 power d.h., Trio
Corsa sedan milênio, ac/vte
GolGL

'

Gol Power 16v, d.h., 'Frio
Palio Weekend ELX compl.
Fiesta Sedan c/ opc.
Parati Summer compl.
Siena Fire cf opc.
Scenic RT 1.6 compl.
Astra GLS compl.

'

Palia EX 4p trio'
Gal MI
S-10 cabine dupla compl.
Uno EP 2p trio
Gol CL 1.6
Palio Fire 4p

04
03
03
03
02
02
02
02
02
01
01
01
99
99
98
97
96
91
OKm

Prata
Prata
Azul
Branco
Prata
Prata
Branco
Prata
Bordô _

Bordô
Br.anco
Cinza
Prata
Verde
Br.anco
Cinza
Azul
Branco
Branco

Rua Pr.'.Waldemar
Grubba,3121

'

8alrro Vieiras

'310-2381
Logus GL compl, 94 R$ 9.000,00
Logus GL .. ar 93 R$ 8.300,00
Clarus GLX cornpl. 98 , R$ 18.000,00
Uno Smart 4p 01 R$ 11.900,00

0-20 a8 fí$17.800,OO
Verona GLX cor:npl. 94 R$ 10.300,00
Uno EP 4p compl. 96 R$ 10.500,00
Astra cornpl. 95 R$ 11.500,00

Palio Young
.

01 R$ 11.500,00

Tipo 1.6 IE compl. 95 R$ 8.900,00

__

Asi� Townet fwrgão ' 95 R$ 6.800,00

l'
\�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

Novo site de serviços da. região
ice.com.br

I !
I ,,-i'

fJlQ-
vice.com.br

Rda 'João Planinscheck, 293 - Sala 02
"\ ,(.

NJ:.va,-'Bras:fUd' 'Jarógü6 do 'Sul ,- se
.

,
"

FUSCA - vende'-sef 76,
bordô. n: 371-8734 ou

9912-3471, Truppel Car
.

VEíCULOS, MULTIMARCAS

Fone: 275-1'183

� ('. I
,

- ,

,

2776 ou 9952-9660. c/ GOl:_ vende-se, Special,
Wuis, branco, Di, 5 pneus
; novos, lsotilm, metade do
VERONA - vende-se, "IPVA 0.4 pago, R$
XLX, 1.8, compl., �2, tetá, < 12.0.0.0.,0.0.. Tr.: 370.-4810.

�IC�,WI. Tr�:�3,10.-29'28 após, '
a tarde. .

14:30., Ir.. 9JQ,9.-1,927. ',.' , . �',
, '

':�" .' GOL", vende-se, Speciál,
VERONA "::!;�ende'_se,., Di," branco,' película,
duropeu,'9fr:' 4p, azul,« pneus novos, -metadó

gasolina, Tr.: 370.:5627 OÚ' IPVA/D4 'pago. R$
880.3-1561.

'. ,

12:0.0.0.,0.0., Aceita troca,
;1

... '_ ,
.Ó:Ó, ,Tr.:.37D-481D. .

• '�;'GOL - vende�se"95,
\Q, ",

'

, prata, met. R$ 7,50.0;00.,
21M '. Ir; 9973-8955,. ,

f�CA'r'iúmde-se, 76;1) Fi'" , ";01 "'Ii'

�8� �,e; \Jlep.â,�,lç.a ,c/. GOlTl�er;(9�;�,e, �Ji,!h�,,>
reparos na lata. .R$ bancq.,d.e, ÇPurO e. som ..

1...5..QD,DD, Tr.: 376-4160.. Tr.: 990.2-7884.

��A - vence-se. 76.'
�M��DDD,DD. Tr..: 372-1102çt'�asc��i ,c,

.

TER A-FEIRA, 25 de maio de 20.0.4

compra - vende - troca
.

financia - novos e usadosAPARELHO CD - vende
se, da Lennus. Ou troca
se por TV 14'. Tr.: 275-
410.0.

Revendedora exclusiva da região
de Reboques Pirâmides

BIZ - vende-se, 0.3,
NOVA, preta, partida elétr.
Assumir 24x R$ 250.,0.0..
Tr.: 9994-0.298.

EscortXR3 88 Amallelo �'
Gol 90 branco '1 fi,
,Monza Classic 88 azul A
Sal1tanaQuantum CL d.h. 90 vermelha G'

Opala Comódoro compl. 8,9 vetdemet. G
Escort Hobby 1.6 93 branco
Uno 87 branco
EscortGhia 89 verde
Kombi stander 92 branca

Uno Mille 92 branco
Ford Landal em couro 80 azul
GoIM! 1.6 97 azul

CARRETINHA - vende
se, p/' motos,
documentada, pneus e

rodas esportivas novos.

R$ 1.30.0.,00.. Tr.: 371-
9992.

BIZ - vende-se, 0.3, Tr.:
9� 24-0.828 ou 379-1223
c/ Elaine.

CARRETlNHA - compra
CB 500 - vende-se, se, para moto. Tr.: 9979-
vermelha, DO.. Tr.: 9135- 80.40..

'

7729.

COMPRA-SE
'preferência Santana, ano

90. a 93, compl., 4p. Tr.:
371-6238

santanaQ\lantl.lm GL' 86 azul

Omega Suprema GLS 2.9 cOmpl. top de linha 93 aZl!1
F-,1000 c.dupla, MWM, compl." 94 dnza

pai Rey GL 1.8 90

omegé!! Supremé!! G� 2.�, 96

ChevetteJunior 92

",Lo20llfiL, couro, Jic),�ão, ,99 azul,
, PrêmiO CSL 1.6'

'

86-

Opala Diplomata�cOmpl. 90

CBX 250 T>WISTER _:

.vende-se.: V2, c/
1b.9Do.km. R$ 7.30.0.,0.0..
Aceita moto na troca. Tr.:
379"0.20.6 ou 9967-3192. COMPRA·SE - Chevette

ou uno, valor até R$
DT 180 - vende-se, �1, 4.0.0.0.,0.0.. Tr.: 9973-50.52 .

freio a disco, preparada
p/ trilha. R$ 1.50.0.,0.0. em
até 1+2. Tr.: 275-1431. j

r

COMPRA-SE - carro até
R$ 7.0.0.0.,0.0, com preço
para revender. Pgto a

NX 40Ó FAlCON -, vista: Tr.: 9973-5052.
Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641

verde
borda

vende-se, vermelha, c/
3.5o.o.km, 0.2. Aceito troca
por carro ou moto.
Tr. :379-0.20.6 ou 9967-
3192.

COMPRA-SE - carro.

Pago à vista. Tr.: 374-
1117 ou 99775-0.11.7.

Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 -Vila Lalau

aparelho de cd, Pioneer,
c/ MP3, modo 4650., c/
controle, novo, na caixa.
R$ 585,0.0.. Tr�376-22D6
ou 9111-9968 c/
Alexsandro.

Arquitetura & TopografiaCONSÓRCIO - vende-se,
TITAN - vende-se, 97. R$ biz c/ partida, c/14 parco
2.70.0.,0.0.. Tr.: 275-0.777. Q,�gas e assumir 46x R$

.
99.50.. Tr.: 273-60.50..

TORNADO - vende-se,
0.4,' c/ 2.6DDkm. R$
3.80.0.,0.0. entr.. + 5Dx J1I'$
20.0.,0.0.. Aceito moto na

troca. Tr.: 379-0.20.6 ou

9967-3192.

- Medição de terra
- Desmembramento
- RegulQrizoção de medidas
- Proleto e execução
(residencial, comerciai, etc.)
- Reformas em geral

370-7611
Woiter Marquardf,

nO 744SL5CUBO - vende-se,
Meteoro, c/ distorção. Tr.:
376-3166 .

TRAlllER - vende-se,
equipado p/ lanchonete e

antena p/ radio amador. Tr.:
371-90.86 o'u 9135-2230..

.

APARELHO DE - vende-se, migue,
FISIOTERAPIA - vende- mo d. 250. e

, sé, c/ duplas placas Smashweld acombi.

magnéticas e um jogo de Tr.: 374-520.6 c/ Luís
bastão, botãe de" após 18hs.

treqüêncla epctêncta, R$
30.0,0.0.. Tr.: 371-4284

RODAS - vende-se,
TSW, aro 16" modelo VX1 ,

furação 4x1 DO., com pneu
Pirelli P7DDO 195x45.

TraJar;" �72-3235 c/
Gláucia., I· BALANÇA � vende-se,

antiga. Tr.: 9103-6194cl
APARELHO DE SOLDA Sueli.'

.. ' ,. �

ALTO FAlANT,E - vende
Rua Erwino Menegotti,1530· Vila Rau - Jaraguá do Sul se, 69. Tr.: 372-0.876.

GOL - compra-se, doano
91 95. Tr.: 990.2-7884.

FUSCA - vende-se, 74,
b���ce,,,,,, ;1�(9D. o�E!$
tJY1D,D9:<Ir.:�72-D353 .

GOL - vende-se, 0,1, v.e., 3.80.0.,0.0.. Tr.: 99.75�DD45. PEUGEOT 206 - vende-
compl. R$ 20..0.0.0.,0.0.. Tr.: se, 1.0., 16v, 02, único

GOL - vende-se, Gl, 1.8, 370.-1478 c/Florlano: SANTANA - vende-se, cono, c/ manual e NF, 2p,
90.. Aceito troca, por carro 2.0.,89, álcool, ã.c., d.h., v.é.t.e.. d.t., .I.!., alarme
de menor valor: It: 9975- GOL -r vende-se, 1.6, 86, IPVA e licenciamento, c/ ac. autom. de travai
9925. ótimo estado. ,R$ pago até 20.0.5, pneus 'vidro, insufilm, reg. de alt

<,novos. Tr.: 373-0.0.32 c/ volante/faróis, 46 mil km.
Elisabeth ou JoaciF. R$18.9DD,DD. Tr: (47)

34H9D2.
SANTANA - vende-se,
Cl, 1.8, 89, gas.,
impecável. R$5.8DD,DD.
Tr: 371-6238.

RURAL - vende-se, 74,
c/ kit GNV. Tr.: 9962-
9363.

VOVAGE - vende-se, CL, SCÉNIC - vende-se, 99,
azul, se. R$ 4.0.0.0.,0.0.. Tr.: RXZ 2.0., GNV. R$

29.DÓo.,DD. Tr.: 372-270.1.
"---',--�---

lqu ;

eq :':i

'�S ; -. - SCÉN,IC '7 vende-se,
RXE, ��.D, DO.. Tr.: 275-
1130..

AlFÀ ROMEO 145 -

vende-se, 99, 1.8,
completo, em perfeito
estado todo revisado. R$

, 21.50.0,0.0.. Tr.: 275-1427
,

,c/ Bettina.

SPORTAGE - vende-se,
95. R$ 29.00.0.,0.0.. Aceito
carro menor valor. Tr.:
371-5877.

Tovom COROllA -

BESTA _ vende-se, 12
vende-se, 95, compl.

lugares, 94/95. Tr.; 376-
a.c:, d.h. H$12.5DD,DD +

0.30.7.",2�.:1�
CUO - vende-se, Hatch,
DO., ,1.6 RT, prata, airbag

, duplo, d.h., a.c., CD
,

'original, controle satélite
,

de som, t.e. 5p, trava p/
crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.0.0.0.,0.0.. Tr:
370-8928.

1113 - compra-se. de
preterênctaünanctado. Tr:
372-0.10.8.

'

1513 - vende-se, 79,
modelo 13.50.0.. Tr.: 9973-
9781.

FAÇA SEU TESTE
DE FlUiDO DE FREIO

,

GRATUITOI

,JEEP - vende-se, 72,
freios de S-1D, guincho, AGRAlE - vende-se,
bancos d'a Recaro, todo 7..0.0.0. RD" 97, baú,
equipado p/ trilha. Tr.: revisado. Tr.: !!l979-1437.
9973-3382.

CAMINHÃO FIAT -.

l-200' - vende-se, vende-se, 78, diesel,
cabine dupla, 95, a.c'.,_, toco c/ carrocerta aberta
4x4. R$ 30..0.0.0.,0.0.. + ,graneleiro. R$
Aceita-se carro de menór 8.30.0.,0.0.. Tr.: 371-9992 c/
valor no negócio. Tr: (47) Spézia.
910.2-0.0.0.9 c/ Santiago.

------

MERCEDES - vende-se;
modo 20.13, ano 80., cara
preta. R$ 16.0.0.0.,0.0. entr
.;1- prest. R$ 650.,0.0.. n.
9991-5553.

'jl

I '

, I "'j
I ••••

NISSAN - vende-se",'
rnáxlrna 3.DJ,' 95,

I'hidramática, couro. Tr.:
9979�1437.

'\�fi;'K(\ar@netuno com i b r

, 19R�é) exp.'Ant�nio Carlos Ferreira, 865
\ �arrag,uá ' do ,;Sul;' ,/$an�a' 'Catar,iná, '

SOM - vende-se,

�oros

(371-1970)
Compra Vende,

I

Troca ,_ Flnancla
Motos acima de 1998 -

financ. em até 30x si entrada

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BALCÁO - vende-se, de

cãmarafria. Tr.: 376-0085.
�

BALCÁO - vende-se, p/
adaria as 2.000,00. Ou

, irocâ-se por carro ou

moto. Tr.: 375-2075.
-----

BICICLETA - compra-se,

life cromada. Paga-se até

R$ 250,00. Tr.: 9137-8278
ou 371-0495 c/ Vilmar.
___..c--

BICICLETA - vende-se,
.' cromada. R$50,00. Tr.:

�73-4830.

CACHORRO - vende-se,
lindo casal de' Chow

Chow, semi-

adolescentes, cor

caramelo,. com pedigree
e garanta, carteira de

saúde em dia. R$ 800,00.
Tr: 370-8563 ou 9103-

3580.

IICN.
CALHAS

150,00. Tr:: 275-2768�/
Doraci. •

CACHORRO - vende-se,
filhote de pincher puro. R$ 'CACHORRO - vende-

150,00. Tr.: 276-0150. se, Colie, 5 meses. Tr.:
370-0934.

CACHORRO - vende-se, .

----��

filhote Husky, siberiano, CACHORRO _ vende-

vacinado. R$180,00. Tr.: se, filhotes de
"" 275-2364 Valter ou Hotweiller. Tr.: 275-

Marlon. 1340.

"

CACHORRO - vende-se, CACHORRO _ vende-

Beagle cf 11 meses. R$ . se, filhotes de Pastor

Para o lar
e para a Indústria

CARRINHO _ vende-se,
carrinho. de pizza em

alurnlnio, cztodos os

acessórios, a gás, bateria
elétrica. R$ 1.200,00.Ir.:
370-9498 c/ Valmir. CELULAR -' vendá-se, 2

celulares, Nokia. ir.: 374-
CAR:rA DE C.RÉDITO _

5334 c/ Fabio.

l I ll\ 1\ I I() 1)( l 1'( l \ ( l

CLASSIMais

>.; ;\i l� i) -

CORREIO DO póvo-r

Referência de nosso trabalho (calçadão e pótio do SCAR,
Floricultura Manque, Colégio Municipal Rio do Luz)

\

Tudo em colocação de làiotas,' paralelepípedos, cokigrama.
'Especializada na colocação do verdadeiro peiver, intertravado.
Temos compactador e policorte.

\

. Venda e colocação de lajota prensada c/'35MPA; tijolos.de concreto prensado
c/ 35MPA, Peive com trava

FONE/FAX: 392·3071 ou 9122.8935.

INJECAR AUTO, CEN1ER't
A CASA DO CARBURADO. :

. .'

.

'
.

.
.

:�5ir�{;; � ,

- Afinação de Motores - Recondicionamento e Limpeza de Carburadores
- Embuchamento de Bases - Peças e Miudezas para Carburadores
- Injeção e Check-up Eletrônico - Troca de Gasolina para Álcool
- Serviços de freio e suspensão

Fone: (47) 371 ..3898

\
e Karaokê, �j 2 meses R$ 800,00. Tr.:8803-7474 lenha. Ir.: 9905-3696 c/ GALPÃO _ compra-se,
de uso. Tr.: 374-5334 cf Luzia. usado, 28)(�5 ou·28x20.
Fabio. ' ESTEIRA _ compra-se: Tr,: 275:1070 cf JÇlime.

rr: 459-0071 ct FOGÃ'O, _ vende-se a

Bernadete. lenha, R$1ÓO:OO. n: 376- GELADEIRA _ vende-se,
0085. Consul. R$ 150,00. Tr.:

273-6050 .

I

Mais Qualidade�'

,
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Bald�s, Mictórios,
Proteção para parabólicas, Corte e dobra de chapas,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.

Além de diver.sos outros produtos. Consulte-nos:'
QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE �LHAS E FlJNllARlA INDL. É COMA TeCNO CALHAS

Ruo Felipe Schimidt, 279 • Centro· Joraguádo Sul- SC • Fones: 370·6448 • 275·0448 • Fel:. 371·9351

vende-se, diversificada
pi compra, casa, apto ou CELULAR - vende-se,
caminhão. R$ 10.000,00 Nokia 1'220, Tim, 4 meses

de uso. R$ 160,00. Tr.:
9905-3055.

g

ê_; COMPRA-SE - guarda-
s roupa, criado-mudo, jogo
t de sofá e estante. Tefll!
� . que estar em bom

. Atendemos frotas e particulares J estado. Tr.: 275-2885.

-ii! convertedora de se, COMPUTAOOR _ vende-
se, Pentium 3�700,

,

. Mais de 2' mil' veículos convertidos ���;g�� 1:g��'_��:7�7�i
Willian.

CONTRA-BAIXO'
vende-se Gol"den, em

ótimo estado, cor

madeira, com case e alça.
. Tratar: 370-1801,REG_IÃO NORTE em:

,

Jaraguá do sut- Fone: (47) 372-1777 / Rua Barão do

Rio Branco, 230 - centro DIVISÓRIAS. _ compra-se
para escritório. Tr.: 275-
2400.

"&ue�ea44�u�"·�2(f15
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi - Jaraguá do Sul - S -

----------------------�

DVD . vende-se,
Gradiente, ótimo estado
de 'conservação. R$
200,00. Tr.: 370-2462 ou

371-8642

ESTOQUE _ vende-se, de
bazar. Tr.: 376-0307.

MÁQUINA _ vende-se,
de cortar grama, Trapp,
gas.olina, cf rodas,
semínova. R$ 450,00. Tr.:'
370-6495 ou 9137-6074.

MESA _ vende-se, pI.
COrn�utadoUipo eWlJlt�marfim. R$ 100,Oo'.,crf.á.
370-6803 após 18:38�r
Dayane. sqsi

(.'" "" .oC.t

MÁQUINA _ vende-se,
de çostúra, overlock,
Níssím, 8.000 pontos. Tr.:

.

372-0518.

MESA DE

SINUC�-=venêe-se, óficíal e/tal �.à.de' mármore . I�
computador. Tr.: . 39
4156: ,

I.!"� /d2U,

FREEZER _ vende-se, R$
250,00. Tr.: 273-0779 c/

EXPOSITOR _ vende-se, Marlene

pi floricultura. Tr.: 37-6-' -------

3331. GALPÃO _ vende-se,
150m2, c/CObertura.T(374·

F9GÃO _ compra-se, a 52.06 cf Luís após 18hs.

DVD - vendê-se, DVD
automotivo, aparelho e

DVD vence-se, mais telinha 5', novo, na

Gradiente, compl. - MP3 caixa sem nenhum uso.

Fone: 371·7007
.

A melhor opção para sua empresa,
escritório e resldêncla�

Produtos e serViços para telefonia, ,

redes de Informática, segurança'
eletrônica e automação de condomínios.

<;

Klt Portão Eletrônico + Intedone
Klt MonItor 6" + Câmera (CFTV)

JANELA� _ vende-se,
duas, de alumínio, c/
e,aixilho e vídm, c/1 ,00alt
x 1,5Iarg'., semi-no.vas.
R$350,OO. Tr: 9134-
0816.

MESA-ILHA' .:. yen�emq
duas mesas; cada rrll!M
comporta A p.e
trabalhan�o:�J�'$��
cada. Tr.: 37H9) g"".

t';',

. MÁQUINA _ vende-se,
Muller. R$ 200,00: Tr.:
276-0671.

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automátícos
Espera teletôntca personalizada

"

Identificadores de.chamadas
Gravadores de ligações.
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e ,Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias p/ telefones.

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:

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

telefonia e segurança

"

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, 104· Vila Lenz;· Jaraguá do Sul- se I ema;l: maketel@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371·7007

Centrais telefônIcas Intelbras

,,.Fi.r'f:��5'�:!'
OURO _ cOmpr
qualquer. ;-1i;,{.•
arrebentadt;'�IJ�
.Paqa-se à vista.

. 9979-0605.' ",:. i
.�'._ .;\h:1. .,':_,;1'1

PEDAL _ veQ,(te�§e, dupl
de bateria, i Mape
semínovo. Tr.: 37,6-124 '

:J
1;;

RETALHOS - compra-s
p/ fazer estcpas'çranoe
e pequenas de �OOkg
500kg. Tr:: 91 03Z6194 f'

Sueli . ,;·l'�;.;
.

•

:' '�J'�� _yo
' ,

REDES DE INFORMÁtiCA'
(Instalação e Assistêncià Técnica)
Cabos (üpt cato pe)
Racks Fechado 19"
Patch Panel20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação caoeernento estruturado
Conectores

.

); --"', ��:\.
SOFÁ _" 'vênde-s ,

modulado, 5 peças
canto em ótimo estad .

R$ 70,00. Tr.: .371-919
ou 371-0558 ..c/ Mary

.

Danlelle. X'.�
• r,.��.�,

$EGURANÇA EI.E1'R6NICA
(Instalação e Assistência T�cníca)
Portão eletrônico e mtertones
Cancelas autómátícas p/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (I"/B e Color)
Micro Câmeras (PIB é Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
'DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio'
Iluminação, de emergência
Sistema. telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

I.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tratar: 9107�452S
�EGURANÇA PATRIMONIAL ENCANADOR &. eletricista
Guarda de Portaria
Recepcionista .

Serviços de l.lmpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNICA
, '

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
rllltU de�.a.� áfJ4 s� des� de 4«4&� tJ«.

'Ii:�, tlHPu em� f:(UU. um� des� da l"leetotee

VAPORETO - vende-se.
Tr.: 9j 03-6j 94 cf Sueli.

VENDE-SE - 3 em t, .cCE,
semi-novo, 3 Cds. R$

. 280,00. Tr.: 9975-0045.

I
II'

I

VESTIDO - vende-se, de
prenda, verde. Tr: 37j-
5270 noite ou 37j -5042
cornl

VIDEO CASSETE -

vende-se, 4 cabeças,
Philips. R$ 250,00. Tr.:
9975-0045. ",

VIOÉOGAME - vende-se,
Dreamcast, cf 2 contr. e

3 iogas. R$350,00. Tratar:
376-22Ó6.

VIDEOGAME - vende-se,
Play Station 2, totalmente
destravado, cf 3 iogas.
R$7P'0,00. Tratar: 376-
2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Play Station, ct 2
controles, 3 iogas. R$
250,00. Tratar: 376-2206,

VIDEOGAME - vende-se,
playstation cf 2 controles,
transformador, 4 iogas.
Tr:: 372-0876.

FA,X vende-se,

����I�O de fax. lt 9975-

,I
I

I
I'

POM CARNES TEMPERADAS

NOS FINAIS DE SE;:MANA_

�: o.!OSÉ'TEDDDRD RIB�IRO, N° 540 - ILHA DA FIGUEIRA

DVD"s,

Pousada Dreiche do Ar
com acompanhantes

.

Se você está cansado de ficar em casa sem companhia,
venha conhecer nossa pousada com lindas

acompanhantes 24hs áo seu dispor.
Temos preços acessíveis e auto atendimento, tudo para
favorecer a você, cliente,
Também atendemos hotéis, motéis e residências.

275-0052/273-1174 '

Estamos recrutando moças' acima de 18 anos.

NA'ÁLIA
Jar_guá do Sul

FAÇA SUA FESTA CQM DJ'S:
-,

, .

'

.

CHenri'lue e. �er1:ks!"
Aparelhagem de som e i[umin�$ãO €ompleta:
seouencíaís de canhões de luzes coloridos,

• globos. máQlJiJ:l� de fumaça c:;muilo mais,

Contáto: 370-1942/371-4335/9116-3391

r

"

íl'��
e'�

, ,

I
LI_III�"'�!:i,"�!:,"'�.III...�"�,��" .•,,,.yil�,.,,��,��'",�",,�.�;������.�III.�
TERRENO EM GUARUVA, PRÓXIMO TREVO.

2.352,00 M2 DE ÁREA.

ÁGUA = RIO DAS ONÇAS
ESCRITURA LIVRE

, VENDO POR R$ 0,03 POR M2

TELEFONE: (47) 379·1300

(47) 276-3429
9975-5659

(47) 276-3302.
"

Rua: Exp. Gumercindo da S[lva, 616 - Centro

PLANETGAME
� VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
@TODA A LINI:IA DE
ViDEO GAMES ,CDS

'E ACESSÓRIOS EM GERAL

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
* DREAMCAST

" NINTENDe 64
• GAME aov COLOR
* GAME sov ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE hórano de atendimento: segunda á segunda das 10:00 ás 22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087- Barra- Jaraguá do Sul- E-mail planetagame@lbest.com:br

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
, , ,

Comarca de Jaraguá do Sul / 2ª Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul
;

,

Juiz (a) de Direito: Quitéria Tamanini Viena Peres

Escrivãto) Judicial: Ana Lúcia Rozza

EDITAL DE INTERDiÇÃO -,ART. 1184, DO CPC

Espécie e Número do Processo: Interdição/Extinção da lnterdiçào, 036:01.004691-2
Requerente: Jorge Rufino Damacena

Interdito (à) (.5): Manoel Rufino Damacena

Doença Mental Diagnosticada: transtorno esquizoafetivo .; CID F 25. Data da Sentença: 03/7/
2003. Curador(a) Nomeado(a): Jorge Rufino Damacena.

Por intermédio do presente, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de que,

neste Juízo de Direito, tramitaram regularmente os autos do processo epigrafado, até sentença

final, sendo decretada a medida postulada, conforme transcrito na parte superior deste edital, e

nomeadora) o(a) curador(a), o(a) qual, aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso �
está no' exércício do cargo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi

expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei.

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

-

. EDITAL DE CONVOCAÇAO
ASSEMBLÉIA GERALORDINÁRIA

.

A SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA - 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 20:00h (vinte horas), em segunda e última convocação, com

qualquer número de sócios presentes, em' sua sede sooial (CENTRO CULTURAL DE JARAGUÁ DO

SUL) na Rua Jorge Czemiewlcz, 160, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), para deliberar sobre a

seguinte Ordem do Dia:

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

3 - Eleição da nova Diretoria

4 - Assuntos gerais

Jaraguá do Sul, 20 de maio de 2004 .

Monika Hufenüssler. Conrads - Presidente
/

t,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.www.parcimoveis.com.br

e ao mesmo tempo prestar
I

homenagem ao Sr. Eugênio Victor

Schmôckel. que muito contribuiu

para o desenvolvimento do nosso

município e região. demonstrando
que com garral. determinação' e ética

.

todos os objetivos podem ser

alcançados e nossa história

resgatada.
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A família Parcimóveis aproveita a

oportunidade para cumprimentar
o Jornal, Correio do' Povo pela
passagem dos seus 85 anos.

•

•

I I

Uma homenagem da Parcimóveis.·

I 1.1 •• 1 I ,.,:1.

. [
�
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barrasul@netuno.com.br RUA ANGELO RUBINI, 1..046

I,

RIO CERRO II - Chácara c/ 70.000,00m2 edificado com uma casa em alvenaria
com 345;00m2, 4qtos, 2BWC, copa, cozo 2 garagens, lav., churrasq., forno a lenha
e mais uma casa em madeira c/ 2 qtos, BWC, mais 2 ranchos em madeira'um c/
21,00m2 e outro c/ 15;00m2, 3 lagoas, cachoeira, nascente, localizada na Rodovia

SC-416, bem proximo da Chocoleite - R$.130.000,00 - aceita 50% entrada saldo
até 6 meses, aceita também casa até R$ 5Ó.000,00 em Jaraguá do Sul ou na Praia
e carro até R$ 15.000,00

I

I I BARRA DO RIO CERRO - casa sobrado c/485,25m', terreno c/950,OOm', 4qtos,
.
2 suites (master c/ hidro .closet, roupeiro e c/ sacadas), 4BWC, copa, COZo c/balcão
granito e prateleiras, sala íntima, de estar e de TV c/sacada, piso cerâmico, despensa,
lav., varanda, terreno revestido de pedras naturais, piscina térmica c/55.000 litros
sendo a cobertura c/ madeira itauba, bar, salão de festas, churrasq., escritório e dep,
empregada, portão eletrônico, Rua Egidio Busarello, - R$ 320.000,00 - aceita como

parte de pgto terreno, na Barra, Vila Nova, Centro ou apartamento com 2qtos.

JARAGUÁ - 99 - casa alv, c/ 260,00m2, c/laje, terreno c/ 857,00(21x41);
4qtos, sala, copa, coz, lavanderia, 4BWC, garagem p/dóis carros, Rua Bertha

Weege, 2340, na parte da frente da casa funciona uma lanchonete c/ 110,00m2,
com as seguintes bentettorías- 6 mesas de cimento e duas de madeira com 32

cadeiras, balcão grande em alvenaria, 1 freezer c/ 450 litros, geladeira c/ 280,1t.
Churrasqueira eíétrica, tomo.Ioça, talheres, etc, televisão, estacionamento - R$
115,000,00, aceitá corno parte de pagamento, terreno, sítio, casa· até R$
50.000,00, carro ou pícap até R$ 40/50.000,00

•

I
I
i

I
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CORREIO DOrPOVO 3

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA - CONSmRÓI
, .< t' �\ '

, t". ,_

Ed. Chiodini, apto c/ suite mais 2 quartos,
dep, de empregada completa, 115m2' área
util e 150m2 de área total(inelusa 1, vaga
de garagem) R$ 112.060,00,

ED. MARINA
Marina

Frutuoso. apto
403, c/ suíte
+ 2 qtos. R$
'115.000,00

Ed. Amaranthus - apto 402"eom suíte + 2

qtos,: 2 vagas de garagem. Apto mobiliado.
R$ 275.000,00. Aceita residência como

pgto.

\

Rua Luis PicolU - sobrado cl 270m2, cl 1
suíte + 2 qtos, sala de estar I jantar I
íntima edemais dependências, garagem pi
2 carros. Valor R$ 145.000,00 aceitase
aptomenor valór como parte do pagto.

Condomínio Residencial SunAower (em fi
nal de obra) - Rua José Emmendoerfer (Prõx,
Marechal) - Aptos. nQ 101, c/123m2 - suíte
+ 1 qto. e demais dep., garagem p/ 02
carros. Entrada de R$ 75.000,00.

Terreno em Sehroeder (eentro)'eom
750m2, sendo 25mX30m, em servidão
lateral da Rua Barão do Rio Branco. R$
7.500,00

'Sitio com 75.000,00m2 localizado no

Ribeirão Grande da Luz, distante 20km
do centro, com pastagem e lagoa. R$
65.000,00

Terreno - com 1260m2. R Wáldemiro
Sehmitz. 'R$ 65.000,00

Ed. Dianthus- Apto com suíte + 2 qtos e

dep. ,de empregada, garagem para 2
carros. R Mari na Frutuoso, 330. R$
175.000,00 .aceita troca por casa de

!güal valor
Flat no ed. Saint Sebastian, pronto e

mobiliado. R$'l18,OOO,00

,

- Ed. D,om Lorenzo. Apto c/ suite + 2 qtos,
sacada c/ churrasq., apto semi mobiliado

(coz., suite mobiliada e com banheira hidra).
Fino acabamento. R$ 143.000,00

\'

Ed. Argus -'Apto com Suite mais dois quartos,
salas de estar/jantar, cozinha mobiliada,
apto com excelente orientação solar. R.'Jorge
Lacerda, 270 R$ 106.000,00

Ed. Tower Center - Apto, com suite mais dois

quartos e Gemais dependeneias, garagem
,

p/ 2 carros R. Clemente Baratto R$
185.000,00

Casa 150m2; sendo suite mais dois
quartos, sala de estar, garagem para 2

carros, terreno corri 900m2. Bairro Ana'
Paula. R$ 80.000,00

LITORAL EM PiÇARRAS
Aptos c/ 'suíte + 2 qtos, sala

estar/jantar, bwe social,
cozinha/chur., sacada, área de

serviço, c/ 2 vagas de gar.
'Prédio c /quadra pol! esportiva,

salões de festa -

Rua Nereu Ramos.

Apto 103 -

R$ 115.000,,00

VENDE OU ALUGA

(próx. Justiça Federal) - Rua
Adolfo Saeani, 36, apto c/ suíte

master + 2 qtos, dep. de

empregada, 2' vagas de garagem.
Aluguel R$ 1.100,00

Venda: apto no 1Q andar

R$ 233.000,00

.,
- Ed. Amarillis, com suite + 2 qtos e demais

dep., sacada com churrasqueira. R$
100.000,00

- Lot. Camposampiero II, Jaraguá
esquerdo, 2, terrenos juntos, perfazendo
área total de 1918m2. R$ '102.000,00

'. Ed. Res. Magnólia, apto, com suite 4- 1

qto, e demais dependeneias. R. pe. Pedro
Francke n (prox. ao Cal. Jangada) R$
90.000,00

'fHJSUIOC:H
""',._--��-;

r-----------,

I LOCAÇÃO R!õSIDENCIAL', I
II Ed. Arnaranthus (prôx. Jl:Jstiça,F:!lJi�al) I
1- Flua Adolfo sacanl, 36, !':lPto,p�uíte I
I
master + 2 qtos e demais dep.t'���9s I'de garagem. A partir de R$ 1.100,00 "

II Ed, Dianthus - Rua Marina Frutuoso, I
I 300

- c/ suíte + 2 qtos. R$ 750,00 II Ed. Riviera - cobertura - Rua Emil Burow,
II c/ suite, 2 qtos e eoz. mobiliada. R$

II �'!��',O�/ � qtos, Rua

Fr,ederic�",'�§?,i,54. R$335,00
I Ed. Hortêncía- apto c/ 1 qtos e dern; I
dep. R$ 270,00

"

'I,
I Ed. Petúnia - apto c/ 1 qtos e dem

Idep., R$ 300,00 I

' ',,,,,,...
:

I Ed. Tulipa - Centro - Rua Emil Burow -I
'

apto c/ 1 suíte + 2 qtos e demais dep., IR$ 600,QO .

I Ed. Aléssio Berri -,Centro'- ,apl!CiI. c/ I
suíte + 2 qtos e demais dep.,' I
750,00 II Casa Madeira (Rau) '- R. AnnatMul
Enke 61; com 04 quartos e demais, .1
R$ 280,00 I
I, Cobertura no -Ed. Riviera (Centrqk;: '1Emil Burow, com Suíte + 02 quartos e .

I'demars dep. c/ 02 garagem. R$I
11.200;00 .,,-t'I Ed. Amarillys - Vila nova - Rua Ang'êlo',
I TorrineU, suíte, + 2 qtos, sernl-rnobitialí

,

, I c! 1. vaga de garagem. R$55Q,_

II Apto c/ 02 qtos - RU,a;Arduin
380 - Jardim São Luiz, 01' bw

I eoz., área de serv., 01 vaga de ri
I apto c/ piso cerâmico. R$ 270,
tem condomínio) ,

1'1 Res. Bartel ( Vila Baependl) - �
I Bartel. Apto com 03 qtos, sala, c

,

I de serv., 01 vaga de garagem, R$
350,00 '

II Casa (Ágl,la Verde). - RU,a Erich (C
I. Nova), 03 qtos, sala; 'coz., ,01 bc,

Ide "": �aragem. R$ 430,00
'

LOCAÇÃO 09MfRCIAL ;'.� ;;,!HI��
I casa-: R:·éarlas, May,,-�1<üA�$ '400�
I Loja - c/400m2• Rua Pref. Waldenfif�
Grubba, 5070, (próx. Portar')'>"�
1.000,00
I Terreno na Walter Marquardt c/ 4501l1�";�'
para garagem ou loja de carros.,

,,'

600,00 '

I Terreno na Rua Feliciano Bafio
(fundos Breithaupt Barra), ,c/ 45,Om2.
300,00
I Terreno - Rua 25 de Julho (ao I

campo de futebol). R$ 220,00
I Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa,

,

- salas, c/ 40m�, 1Q andar - R$ 40
I Ed. Bárbara - R. Epltácío Pessoa,

- salas, c/40m2, 2Q andar - R$ 35
I Ed. Hortência - R. José Emendoe
1549 - 1 sala térrea - 36m2 - R$ 20
I Ed. Tower Center . salas jíe 101

138m2, c/ garagem. R$ 500,00 a

60000, "

II C�ntro Comercial - R. Mal. Dêod

11594 - salas diversas, c/-32m2 c

R$ 280,00)'250,00
'

II Sala comI., nà Rua Epitáeio Pés
1570, de 30 a 48m2. R$ 300,00 a,
470,00
I Ed. Marina Cristini - Rua Berna
Dornbuseh, ,590. R$ 280,00
I Ed. Erica. Rua Guilherme Herlng,
200,00
I Garagem de carros, rua' Wa

Marquardt, lote 9, próx, Carroce
Argi. R$ 6i;10,00

VENDAS RESIDENC'IAIS
I Vila Lenzi - sobrado em alv., c/ 2,
(suíte + 3 qtos) - R. Francisco Pierm
R$ 200.000,00'

'

I Casa em alv., c/ 2 qtos e demais
- Três Rios' do Sul. R$ 35.000,00'
I Casa cf suite + 2 qtos, demais d

piscina, salão de festas, terreno
800m2• Rua Adilio Esbardelathi, 97.
175.000,00
I Casa c/ suíte + 3 'qtos e demais q
terreno c/680m2. Rua Max Willil
901. R$ 170.000,00

I

I Imóvel comercial residencial"
construção, terreno c 900m

construção 300m2. R Franei
Rust�a, 614. R$ 110.000,00

VENDAS TERRENOS
I Rua Ardulno Pradi - São Luiz -

25.000,00
I Terreno c/360m2, R 1138 (n
loteamento' D. Veroniea. Barra'
Molha.R$ 25.000,00
I Chácara c/ 245:000m2, casas, I

La�próx.�o."::�.�$�O�O�O

,I I'
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ImobiliáriaMenegottiLtda.
(, .

h ttp: //www.porcimoveis.corn.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.côm.br

TER AI 25 de maio de 2004

• ••• • ••

IM081LIARIA

MENEGOTTI
(47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro IIESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

==VENDA== 5505 CASA - AMIZADE - RUA ARTHUR GUINTER, 20. CASA ALVENARIA
120M2 COM 03 QUARTOS, SALA,COPA, COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM PARA 02

AUTOMÓVEIS, ETC. Área do terrenoaso.oo m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço
venda: 100,000.00

==VENDA== 5543 CASA.- CHICO DE PAULA - R. JOSé POMIANWSKI, 391. CASA DE
ALVENARIA COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA E GARAGEM
PARA 02 CARROS. O TERRENO POSSUI AMPLO ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE PlqCINA.
TERRENO 468,OOM2 ( 15 X 3�,20). Área do terreno 468.00 m2 Área Benfeitorias 143.50
m2 Preço venda: 120,000.00

'

==VENDA== 5495 SOBRADO - BARRA DO RIO CERRO - R. PADRE ALUíSIO BOEING, ;21
-ESQUINA. SOBRADO COM 01 SUíTE + 03 QUARTOS, 03 SALAS, COZINHA MOBILIADA,
02 ElWC, LAVANDERIA, DISPENSA, CHURRASQUEIRA E GARAGEM. TERRENO corvi
595,OOM2 (17,00 X 35,00) Área do terreno .595.00 m2 Área Benfeitorias 251.00 m2

Preço venda: 150,000.00
•

==VENDA== 5309TERRENO
BARRA DO RIO MOLHA - RUA

ANTONIO AD6>LFO
EMMENDOIORFER. VENDE-SE UM
LINDO SíTIO COM 76.200,00
M2 SENDO 100 METROS

LARGURA LOCALIZADO APENAS
A 6KM DO CENTRO .COM

NASCENT':S, PASTAGEM,
TAMBÉM COM ENERGIA
ELÉTRICA E TELEFONE,

ACESSO EXCELENTE APENAS
300METROS DE ESTRADA COM

.MACADAME O RESTO É .

ASFALTO, VENHA CONFERIR,,".
Área do, terreno 76,200.00 m2

Preço venda: 50,000.00

II
•

==VENDA== 5521 CASA - BARRA DO RIO CERRO' - RUA BRUNO SCHUSTER, 107.
IMPERDíVEl;.' PROXIMO MALWEE MAU.j�S CASA. ALVENARIA 160M2 01 SUíTE, 03
QUARTOS, SALA 02 AMBIENTES, BANHEIRO, DEMAIS DEP. CONJEM UMA EDíCULA DE
40M2 EM TERRENÓ DE 3\)2;00M2. Área do terreno 392:00 m2 Área Benfeitorias "

200.00 m2 Preço venda: 70,000:00
.

==VENDA== 5532 CASA CASA - BARRA DO RIO CERRO - RUA ANGELO RUBINI N'82.

CASA EM ALVENARIA COM 170M2 CONT'ENbO 01 SUITE, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA,
ESCRITORIO, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, AREA DE FESTA, GARAGEM PARA 03
AUTOMOVEIS - POSSUI LA:JE PISO. ACEITA CASA OU APARTAMENTO COMO PARTE
PAGAMENTO ESTUDA-SE PROPOSTAS. Área do terreno 390.00 m2 Área Benfeitorias

170.00 m2 Preço venda: 130,000.00

==VENDA== 5523 SOBRADO - CENTRO - RUA RUDOLFO HUFNUIOSLLHl 464 FUNDOS.
SOBRADO COM 160M2 4 QUARTOS, 02 BANHEIROS, SALAS, COPA, COZINHA,

LAVANDERIA, GARAGENS, PISCINA + ÇONSTRUÇÃO MISTA EM 100M2 COM LAJE

SUSPENSA, VÁRIAS ÁRVORES, LINDO POMAR COM VISlA PARA Q RIO EM TERRENO
DE 1.237,OOM2. ACEITA IMÓVEL EM ITAPEMA OU MEIA PRAIA. Área do terreno

1,237.00 m2 Área Benfeitorias 260.00 m2 Preço venda: 160,000.00

•

==VENDA== 5537 TERREI)'JO
VILA RAU - RESIDENCIAL

HELENA. LINDO TERRENO DE

ESQUINA EM, LOCAL ALTO
COM 562,50M2 MEDINDO
22,50 X 25M. PRÓXIMO

COMUNIDADE SANTA CLARA.
Área do terreno 562.50 1'112

Preço venda: 30,00d.aO

"
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Rei. 754 - Casa de alvenaria com 1 00,OOm2 c/03 dorm.
+ sola + coz + 01 BWC + órea de serviço +ga-mgem, terreno
com 336,OOm2. Valor RS 65.000,00

Rei 1850 - VILA NOVA -terreno com 2.702,60m2,
ótima localizaçõo, imóvel exelente para construçõo de
residência IRS 90.000,00

, I

•

Re' 950 - NEREU RAMOS - Sobrado alvenaria com
,

370,OOm2, terreno cl 811 ,001112. Apto no pisosuperior ti.
4 qlos; e no piso térreo com um mini mercado mm

equipamentos e estoque. Valor negociável.

REF. 753 CASA COM
166,00M2, TERRENO Cf
450,00M2, 01 SUíTE; 02

ens. DEMAIS DEPENDÊNCIAS
"NOVA" ÓTIMA LOCAlIZACÃO, ,

RS 120.000,00
NEGOCIÁVEL

REF� 1301 ... R,O CERRO /I
CASA COM 120,00M2, 03
DORMITÓRIOS, DEMAIS'

DEPENDÊNCIAS, TERRENO Cf
922,00M2, RS 38.0.00,00

REF. 3808 - APTO COBERTURA
DUPLEX MOBILIADO COM

REQUINTE, COM PISCINA NO DECK,
MELHOR LOCALIZAÇÃO DA CIDADE,
DENTRO DE GRANDE ÁREA VERDE.
COM VISTA PARA TODO CENTRO DA

CIDADE. VENHA CONFERIR.

DÊ ESTA SEGURAtlÇA PflRA SUA FAMíLIA.
.

oReSlr·dê,�.iOal
.

'Sftg' ,U' roo"

: ) Arquiteta: 'Ana H. Pfitzer Wolf 'I,
,

. ,

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

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

..

'" 01 sui+e, 02 dormitórios
'" Sacada com churrasqueira
'" 01 ou 02 vagas de garagem
í'" Salão de festas
'" Play-ground' ,

*:7 andares

, ,

Ca dçõesfaciladasdepagall lei too'EinJaja
+PfI'OE!Iai I IeIl1DchIocanaconslrulorãou

ldlamseuFGTS

ResidencialML� vlrr�
'A .

. VOCE PODE TER ill1A BElA VISTA

* 03 dormitórios
*

optas com socada
* 01

.

ou 02 vagos de

garagem
- * salão de festas com

churmsqueiru
* play ground

,

* prédiO com 7 pcvtrnentcs
,

c/ elevador
* portãó c/ porteiro

eletrônico
I

*Iocalização: Vila Novo

Condições facilitadas de pagamento cf
entrada + parcelamento direto com' a
construtora ou utiljzando seu FGTS•

AAQUITmI
�".o .II. �ll1ZtR WOL�

CRáve -CRáve
,.

CRáve

• •

CRECI612.:.J

REF. 2350 - CHICO DE PAULO -terreno com1l.141 ,34m2 "ÓTIMA ÁREA PARA GALPÃO" '.
RS 55.000,00.

o Edifício:
* 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR'
*APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
; 02 SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
* AMPLAÀREAAJARDINADA
* PLAY;GRQUND
t PORTA0 COM PORTEIRO ELETRONICO
* PROl AO CLUBEA BAEPENDI ji CHavel

Vendas: 215-1594

• T .' : e. '. , , .' : e . '.: •

I
I ,
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LOCAÇÕES VENDAS

Apartamento - 2 quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, R$ 330,00
Apartamento -Apto 3 quartos, sala, cozinha,
bwc, lavanderia e garagem. R$ 340,00
Apartamento - 2 qtos, sala, cOZ., bwc, gara
gem R$ 350,00
Salas comerciais - a partir de R$,350,00

Terreno - Charnpagna, cl 570m2, R$53.000,OO
Terreno de 8.000m2 - Centenário - R$ 190.000,00
Terreno - Adélia Fischer - 530m2" centro. Preço
promocional R$ 35.000,00 negociáveis.
Terreno de 860m2 - Azaléia - R$ 60.000,00
Terreno - Guaramirim - frente pI SR 280, 600m2.

R$ 56.000,00

Terreno - {lha da Figueira - Rua José Theodoro
Ribeiro, com 9.000m2. R$ 315.000,00
Chácara - Três Rios do Norte, 13.750�2. R$
3.000,00 entr., restante parcelado
Apartamento - Barra Velha - de frente pi o
mar, 2 suítes, 2 qtos, 1 bwc.icoz., lav., saca
da, churrasq., 2 salas, 2 vagas garagem, mo
biliado. Ed. Cassino Royal. R$ 260.000,00

AMIZADE - 3 qtos, sala, bwc, lav. terreno
900m2. R$ 42.000,00

RIO MOLHA- casa alv., c! sala comercial na
frente. 3 qtos e demais dep.

R$ 83.000,00

BAEPENDI - casa alvenaria, :1" suíte + 4 qtos, 2
bwcs, 2 salas, coz., lav., árearde festas, churrasq.,
garagem. Ótimo acabamento. Valor a combinar.

BARRA DO RIO CERRO - Galpão 750m2 acabados e

750m2 não acabados. Terreno de ±6.000m2

PREÇO DE OCASIÃO: R$ 149.000,00

SOBRADO cl 5 qtos e demais depedências
repartidas. Rua Alwin Otton si nº,. Centenário,

R$ 90.000,00 '

GUARAMIRIM - terreno no centro, oi 9.538m2
. R$ 245.000,00

TERRENO - ÁREA CENTRAL GUARAMIRIM - com

350m2, Guaramirim. R$ 19.900,00 ou 5.000,00, +
parco

RANCHO BOM - casa

de 100m2 e terreno

de 450m2• ,R$'
18.000,00 à vista.

ANA PAULA - chácara de 12.500m2, cl casa mista de 120m2. R$ 62.000,00 negociáveis

• • ••

,
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, I

Oô
CORREIO DO POVO 7--

• •

OírassiJl
.

IMÓVEIS
irPABX' 371-7931

• Il\{OBILIÁRIA
• ARQUITETURA
• DESIGN
• ADM. DE OBRAS

CAECI1741-J
E-mail: girassol@parcimoveis.com.br

www.parcimoveis.côm.br HorárioÀtendimento: 8hs àsrzhs e 14hsàs 18hs. Sábados: Bhs às 12hs

C6d - 3133-
Cód. 2069- 'SANTA LUZI,A· Cód. 1778-

Baependi "- Apto Terreno 483m2 ILH� 'FIGUEIRA
01 suite + 02

- Residencial - 02 Casas,
quartos e demais Geranium - R$ alvenaria"·
dependências, 10:.000,00 ou Terreno. com

01 vaga entrada de R$ 355 m2 -

garagem, semi- 1.500,00 + R$ 15x23 - R$
mobiliado. R$ 240,00 80.000,00
75.000,00 mensais

Cód - 3134·
SANTA LUZIA·

Terreno 483m2 -

Residencial
Geranium - R$
10.000,00 ou

entrada de R$
1.000,00 + R$
240,00 mensais

Cód - 1167-
CENTRO - Casa

alvenaria
400m2·
Terreno'

100Ç)m2 -

INDICADO PARA
CLlNICA R$

300.000,00 -

(Negociável ).

Cód. 2072-
Czerniewicz - apto

em fase de
acabamento (área 60

m2) - 02 quartos, •

sacada cf
churrasqueira,

Demais

dependências e 0'1
vaga de garagem
valor R$ 50�000,00

'

(50% entrada + saldo

'parcelado
Em 24 X . corregido

pelo CUB.) .

cee; 3126.
CENTRO -

Terreno· cl
443,78m2

R$ 35.000,00

Cód - 3135;
SANTA LUZIA -

Terreno 483m2
- Residencial
Geranium - R$

,

10.000,00 ou

entrada de R$
1.000,00 + R$

240,00
mensais

Cód. 2071-
,

Czernlewicz -

apto em rase de

acabamento (área
70 m2� - 02.

quartos, sacada cf
churrasqueira,

Demais,

dependências e 0;1,
vaga de garagem -

valor R$ 60.000,00
'

(50% entrada +

saldo parcelado
Em 24 X corregldo

pelo CUS).

Cód. 1182-
CZERNIEWICZ -

Sobrado alv. com

300 m2 -01
Suíte cl hidra. +

03 quartos e

demais depeno.
- Terreno cf
570 m2 - R$
250.000,00 -

Ficam alguns
móveis

Cód -1.183-
VILA NOVA
Casa estilo
casa de

campo Área -

125 m2 R$-
96.000,00

CQD. 1185-
, ILHA DA
FIGUEIRA "

Casa alvenaria

100.m2 .

terreno com

381 m2 .,.R$
65.000,!)0.

Cód - 3132·
CENTRO -

Terreno
, 425m2,
Centro. R$
50.000,00

Cód. 3119 ...

AMIZADE -

Terreno -

13.651 m2 .

R$
60.000,00

Cód. 3122-
RIO MOLHA- !

"terreno 329
m2 (12 x

23,50) ·R$
20.000,00

Cód - 3137 - CHAMPAGNAT -

Lotes Residencial Hornburg -

R$ 30.000,00

Cód. 2068-
VILA RAU

Casa
Gemináda com

60 m2 - 02

quartos e

demais
dependo - R$
33.000,00 +'

flnan. CEF

, . : •
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. III
I

388 - Sobrado com 408 rn> inserido em um

terreno com 900 m2, no bairro Jaraguá
Esquerdo. Contendo 2 suítes c/ closet e c/
sacada, 1 suíte cl sacada, 1 sala c/ sacada,
sala estar, sala jantar, lav., sala TV, escritório,
cozinha, edlcuta, .d ep , empregada,
churrasqueira, garagem p/ 2 carros. VALOR
R$ 370.000,00.

, I

I

, I

232 - Casa, de alvenaria seml-moblllada com

133 m2 em um terreno de 364 m2, em

Guaramirim. Com i suíte, 2 dormitórios, bwc,
cozinha, salão festa, piscina, garagem.
VALOR R$ 88.000,00.

382 - Casa de alvenaria tipo chácara, com 180
m2 e, um terreno de com 5.'000 m>, no bairro
Czerniewicz., Com mezanino, 3 salas, 2 suítes,
2 quartos, éozinha e bwc. VALOR R$
280.000,00.

421 - Casa de alvenaria/forro de madeira com

97 m2 ínser+da em terreno com 549 m2, na

Vila 'Lenzi. Com 03 dormitórios, sala, 'cozinha,
02 BWC's. VALOR R$ 76.000,00.

429 � Casa com 80 m2 inserida em terreno de
7.500 m>, situada na Barra do Rio Cerro. Com
3 dormitórios, sala, cozinha, copa, lavadeira,
garagem. VALOR R$ 160.000,00.

323 - Casa em alvenaria caril 80 rn> em um

terreno de 390 rn>, no bairro Amizade. Com 2

qtos, sala, cozinha mobiliada, churrasqueira,
'bwc, garagem p/ 2 carros. VALOR R$
60.000,00.

TER AI 25 de maio de 2004

I
i ,

258 - Casa de a venaria com 116 m2 em um

terreno cem 381 m>, no, bairro Amizade. Com
1 suíte, 2 dormi'tório r sala, cozinha, bwc,
garagem p/ 2 carros. VALOR R$ 95.000,00.

222 - Terreno, com 843 rn> no bairro Jaraguá
Esquerdo. VALOR R$ 48.000,00.

P' Fone 371-2357N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

Rua: Cei. Procópio Gomes cle Oliveira, 1207 - Jaraguá cio Sul / ,SC,

•

I

I,

I :

:. •

'vilson@parcimoveis.com.br VENDA
GUARAMIRIM

EASA MISTA com 100m2 tres quartos,
sala, cozinha, lavanderia, garagem,
TERRENO 450,00m2, \tALOR R$
30.000,00 - NOVA ESPERANÇA ..

CASA DE ALVENARIA com 99,00m2
Lima suite, 2 quartos, sala; cozinha,
lavanderia, banheiro varanda. TERRE-

NO 448m2, VALOR R$
35.000,00 - GUAMIRANGA.

CASA DE ALVENARIA - 90,00m2 -

dois quarto, um banheiro, sala, coziriha

lavanderia, qaraqern - TERRENO COM

53.0,00m2 - VALOR 28.000,00 -

CORTICEIRA

CASA DE MADEIRA com 48,00m2,
dois quartos, sala; cozinha, banheiro,
garagem, TERRENO 360,00 m2
'VALOR R$15.000,00 '- CAIXA
DÁGUA.

TERREI\iO - VENDAS
TERRENO com 388,60m2, toda infra

estrutura, VALOR 16.000,00 -

CENTRO.

3 TERRENO de 360,00m2, toda infra-
, estrutura -' VALOR R# 11.000,00 cada
terreno - AMIZADE

ÁREA DE TERRA - 90.000;00, com

nascente, Carrego, mata axiliar especial
para chacaras VALOR R$ 50.000,00
JACU-AÇU.
CHACARA - 11.000,00m2,de TERRE
NO com uma CASA DE MADEIRA de
100,00m2, com nascente. VALOR R$
65.000,00, 3 Km do centro de
Guaramirim - PONTA COMPRIDA

ÁREAS DE TERRA PARA CHACARAS -

sendo uma com 34.000,00m2 e uma,

com 4.900,00, a 1500 metros do
Centro - AMIZADE.
TERREiNO com 450,00m2, Rua

asfaltada, VALOR' R$ 25.000,00 -

CENTRO.
'

TERRENO - com 406,00m2, infra
instrutura completa, VALOR R$
18.000,00 - CENTRO - PROXIMO
SUPERMERCADO, BREITHAUPT.

,

VENDA
CASA DÉ AUJENARIA - com

49,00m2, com dois qurtos, sala,
cozinha, lavanderia - TERRENO
300,00m2 - VALOR 27.000,00 -

ESTRADA NOVA.

CASA DE ALVENARIA - com

20b,00m2, uma suite, mais dois

quartos, garagem para dois carro, toda
murada 7 TERRENO -corn 310,00m2 -

VALOR R$ 80.000,00 - JOÃO
PESSOA

, .
,

CASA, ALVENARIA - com '170,00m2, 3

quartos, 1 banheiro, garagem para dois
carro, murada, TERRENO com

291,00m2 - VALOR R$ 50.000,00 -

AMIZADE.

CASA ALVENARIA - com 112m2 -

uma suite, mais um quarto, dois
banheiros garagem para tres carro;
estrutura para segundo piso. TERRENO
350m2. VALOR R$ 50.000,00.
TROCA-SE POR CHACARA. - NOVA

ESgERANÇA
CASA DE MADEIRA com 63,00m2,
mais um GALPÃO DE ALVENARIA com

150,00m2, TERRENO COM 450,00m2.
VALOR R$ 25.000,00 - CORTICEIRA.

CASA DE ALVENARIA - com 159m2
" tres quartos, dois banheiros,
,

churrasqueir. TERREN'o com

300,00m2. VALOR R$ 60.000,00 -

NOVA ESPERANÇA (VILA PROGRES
SO) TROCA POR CASA �A ,PRAI.

www.parcimoveis.com.br.

VARIAS IMOBILIARIAS
DEZENAS DE CORRETORES

,
.
TRABALHANDO PARA VOCÊ

Rua Irineu Vilela Veiga, 137 • Centro • Guaramirim • se

•
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