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Gregório AloizTietz será o
candidatoa vice pelo PSDB

• PÁGINA 3

Moretti, da (DL, aposta no

ucesso da campanha
• PÁGINA 4

VISITA

Professores puderam conhecer de perto espécies de árvores 'nativas da Mata Atlântica, no Instituto Rã-Bugio

Projeto Guará leva professores
a conhecer fauna e flora locais

Treze professores da rede municipal e estadual de ensino de
Guaramirim conheceram na manhã de, ontem as principais
espécies de árvores nativas da Mata Atlântica existentes na

região, durante visita ao Instituto Rã-Bugio para Conservação
da Biodiversidade. Atividade faz parte de uma das etapas do

Projeto Guará; implantado pela Secretaria de Educação e

Cultura em parceria com a empresa Weg há três anos. Nesta

edição, o tema abordado é "Aprendendo com a Mata". Após
receber orientações da educadora ambiental, professores
repassarão conhecimentos aos alunos. - PAGINA 5

COMEMORAÇÃO

Coral da Soar festeja 30 anos,

de 'atividade§ com espetáem€)

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

i
www.marisolsa.com.br

• PÁGINA?

MASSARANDUBA

Evangélicos reúnem-se amanhã
'em Encontro dá Família Luterana

Evento será realizado no Centro Esportivo Municipal
de Massaranduba, das 8h30 às 15 horas e deve reunir

cerca 1,5 mil pessoas, segundo organizadores.
- PAGINA 5

DIVULGAÇÃO

Escolas apresentam projetos
relacionados ao meio ambiente

- PAGINA 6

SONHO

Mega-Sena volta a acumular
e est�mula os apostadores

ctSAR JUNKES

Filas enormes
nas casas

lotéricas de
,

Jaraguá do
Sul.

Apostadores
sonham com

o prêmio de

R$ 45

milhões

PAGINÁ 4
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12 I OPINIAO

Vacinar é preciso
Hoje, acontece em todo o

Brasil a campanha de

vacinação contra a

poliomelite. Este ano, a

campanha tem o' slogan ''A

gotinha de que vale ouro" e a

meta do Ministério da Saúde
é vacinar mais de 17. milhões
de crianças menores de cinco

anos. Além de proteger contra

transmissão da doença. Neste
sábado, todas as crianças
menores de cinco anos devem
ser vacinadas, mesmo as que
estiverem com tosse, gripe ou

diarréia. O mais importante é

saber que nao existe.

tratamento para a paralisia
infantil e somente a prevenção
garante que a criança está

�Neste sábado, todas as crianças
menores de cinco anos devem ser

vacinadas.

a paralisia, a vacinação de
todas as crianças garantirá que
nenhum caso da doença volta
a ser registrado no Brasil. A
última vez que isso aconteceu

foi em 1989 e, desde 1994, a

Organização Mundial de
Saúde (OMS)

-

reconheceu

que o continente americano
havia acabado com a

protegida contra a doença. Nas
áreas rurais e de difícil acesso,
as mães poderão atualizar o

cartão de vacinas e também
serão oferecidas, por exemplo,
as vacinas tríplice vital

(sarampo, caxumba e rubéola),
difteria e tétano, febre amarela
e hepatite B. Em [araguá.do
Sul, a secretaria da Saúde tem

FRASES

cohseguido !llanter a situação'
sob controle e há muitos anos

não se tem notícia de nenhum
caso de poliomelite, o que
dem�nstra a conscientização
dos pais e da população, de um
modo geral, que tem acatado
as recomendações dos

profissionais de saúde,
observando com rigor todas as

campanhas promovidas pelo
Ministério da Saúde para a

erradicação -definitíva da

poliomelite.
, Mesmo sem nenhum 'caso

registrado em toda a região, é

fundamental manter a

vacinação dos menores de
,cinco anos contra a também
chamada de paralisia infantil.
Sem vacina, existe o risco da

doença voltar a fazer vítimas
em país que já acabaram com

a 'doença, como o Brasil. Em
todo o Estado de Santa
Catarina a meta é imunizar

476.366 crianças menores de'
cinco anos de idade.

NOTAS
�Certificado
Na reunião da Acijs ( Associação
Comercial � Industrial de Jaraguá do
Sul) da próxima sequnda-feira, o
coordenador do Núcleo da

Construção Civil, Alessandro Truppel
Machado apresenta o "Programa
Brasileiro de Qualidade e

Produtividade no Habitat. Em

seguida, acompanhado de um

representante da entidade

certificadora, a Fundação Vanzolini
- faz a entrega da certificação para
seis empresas integrantes do Núcleo.

�Reforma
Formas de financiamento de

pesquisa e extensão; criação de
financiamento nos quais o aluno seja
o principal beneficiário; considerar
na reforma universitária o modelo
catarinense de universidade;
implantar cursos respeitando as

características regionais; implàntação
de um projeto político universitário

que construa o conhecimento e não
somente o reproduza. Estes são

alguns dos tópicos que integram um

documento de Santa Catarina que
será levado para mini Constituinte

Sul, a ser realizada no dia 30 de julho,
em Porto Alegre. O evento reunirá
universidades do Rio Grande do Sul,
Paraná e Santa Catarina.

liA flora e fauna estão 'interligados intimamente. Os vegetais dão abrigo e alimento para os

animais e os animais perpetuam as espécies de vegetais,"
.Elza NishimuraWoehl, educadora ambiental e responsável pelo projetp de preservação da fauna e florta da região

Mundo I Pessoas & Fatos
<'

� CHINA

Detidos no aniversário da

repressão na PraçaTiananmen
A polícia esvaziou de manifestantes, ontem, .o
coração da Praça da Paz Celestina I (Tiananmen),
detendo pelo menos 16 pessoas no 150'
aniversário da sangrenta repressão a protestos
pró-democracia que deixou centenas, talvez

milhares, de mortos. Desde 4 de junho de 1989,
líderes comunistas têm feito muitas das

mudanças que eram exigidas pelos dissidentes,
eliminando leis que ditavam onde os chineses

poderiam trabalhar e com quem deveriam casar.

Uma década de impressionante crescimento
econômico ofereceu a milhões novas opções
de vida. Mas o fechado Partido Comunista que
esmagou os protestos ainda não permite
atividade política independente e "tem

encarcerado ou expulsado do país a maioria dos
dissidentes ativos da China. '

Repórteres viram hoje 16 homens e mulheres
de meia-idade sendo arrastados pela praça até
veículos policiais; Não ficou claro se as detenções
estavam relacionadas ao aniversário, mas forças
de segurança estavam tentando impedir
celebrações públicas pelas pessoas mortas na

repressão militar.A praça estava aberta ao público'
e centenas de turistas com crianças passeavam
pelo local sob uma chuva fina. Apesar de 'um
reforço de policiamento, a segurança era

relativamente leve comparada com outras datas
, politicamente sensíveis. Tropas da paramilitar
Polícia Armada do Povo cochilavam em dois
ônibus estacionados. Agentes de segurança a '

paisana andavam entre a multidão.(AE)

� ITÁLIA

Choque de policiais e
manifestantes durante marcha
Um grupo de manifestantes entrou em confronto
com a polícia italiana, durante a marcha de
milhares de pessoas em protesto contra a visita

do presidente dos EUA,GeorgeW.Bush,em Roma,
onde as ruas foram fechadas e fortemente

guardadas pela tropa de choqueda polícia. Portões
de metais e um número de jipes e caminhões
militares bloquearam as principais vias de acesso

para a Piazza Venezia, no centro de Roma, para
evitar que a marcha se aproximasse da residência
do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi -

um fiel-aliado de Bush durante a guerra contra o

Iraque e na atual ocupação, que inclui a

colaboração de tropas italianas.(AE)

� IRAQUE

Forças dos EUA e xiitas
anunciam nova retirada
As forças dos Estados Unidos e os milicianos
do clérigo xiita Muktada al-Sadr concordaram
ontem em se retirar de Najaf e Kufa e deixar a

segurança das duas cidades a cargo de policiais
iraquianos, informou o governador da região,
Adnan a-Zurufi. Também hoje, desconhecidos
atacaram uma patrulha do Exército numa rua

de Bagdá localizada próxima ao distrito xiita
de Cidade Sadr, pouco depois das 13 horas

(horário locai). Sequndo o tenente-coronel
James Hutton, porta-voz militar,cinco soldados
americanos morreram e outros cinco ficaram
feridos no ataque.(AE)

Amorim diz que política externa
do Brasil não ignora ricos
o ministro das RelaçõesExteriores, Celso
Amorim, afirmou ontem que a política
brasileira em relação aos países em

desenvolvimento não tem o objetivo de
substituir as, relações com as nações ricas que,
segundo ele, continuam tendo grande
importância. "A nossa relação com os países
ricos não é uma relação marcada pela
confrontação e sim pela defesa de nossos

interesses e por um, posicionamento firme e,
ao mesmo, tempo negociado'; disse, depois
da reunião ministerial com o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, na Residência Oficial do
Torto.
Com relação à América Latina, Amorim disse

que o Brasil quer uma ligação "saudável.''Não
é você dizer que quero'ou não me integrar' ,

com a América do Sul. Nós quereríamos. Mas
não é uma opção. A integração haverá, de
qualquer maneira. A questão é saber como
vai ser essa integração: se saudável, pelo
comércio, pelo investimento e pelas relações
culturais, ou se pelo narcotráfico, pelo
contrabando, ou por outras formas de crime

organizado'; disse. Ele afirmou também que
Lula sabe imprimir "um cunho próprio à

política externa do País': Segundo Amorim,
isso tem tornado possível o destaque que a

política internacional tem. Amorim observou

que opresidente não tem só apresentado
idéias à política internacional, mas as persegue

, com "energia fi determlnação'fxê)

� BRASIL
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A responsabilidade
de comunicar bem

Ruy Altenfelder*

Não fosse a saída honrosa para o presidente Luiz Inácio
Lulada Silva, encontrada pelo ministro da Justiça, Márcio
Thomaz Bastos, o embate do governo com ojornalista Larry
Rohther, do New York Times, teria conseqüências aindamais
negativas para a imagem nacional. Entretànto, a repercussão
mundial do fato, com a conotação de que o Brasil cerceia a

liberdade de imprensa, já causou sensíveis estragos.
Paulatinamente, à medida que novos temas de relevância

passem a dominar à pauta jornalística, o episódio tenderá a

ser esquecido. Porém, para manter e melhorar sua imagem
- e a do País -, o governo precisa realizar programa mais
eficiente de comunicação.

Lamentavelmente, a Administração Lula parece não

conferir a essa atividade o estratégico, decisivo e

contemporâneo significado que tem para governos, empresas
e todas as organizações. O caso do correspondente foi apenas
mais um exemplo do descaso com o setor. Isto não arranha

apenas a imagem e a credibilidade deum político e de um

governo, mas prejudica a Nação. Ao Se comunicarmal com a

imprensa, sociedade, entidades de classe e comunidade

internacional, o governo gera incredibilidade, expõe-se ao

efeito de rumares e torna a política e a economia mais

suscetíveis às crises.
Comunicação não se limita à concessão de eventuais

entrevistas à imprensa, à elaboração de cartas com réplicas e

tréplicas e à divulgação da rotina dos gabinetes. Há todo um
kow how e consagradas estratégias para se estruturar e

exercitar política eficiente nesse segmento. O episódio do

jornalista norte-americano já seria suficientemente grave'
como fato isolado. Contudo, é mais um dentre vários

equívocos na comunicação. Não é o caso de os enumerar,

mas de alertar o governo, para o bem da Nação, sobre a

necessidade de os corrigir.
,

'

Como em outras oportunidades, o País não aproveitou,
com inteligência e estratégia, a publicação da matéria no

jornal de Nova York. Diante da persistência desse problema,
os craques do jornalismo institucional e assessoria de imprensa,
do marketíng e da publicidade - e são muitos osprofíssionais
brasileiros de qualidade nesses segmentos - poderiam ser

escalados para compor um Conselho Nacional de

Comunicação. Seria um colegiado de alto nível, cujos
membros doariam parte de seu tempo para elaborar uma

política de comunicação para o Brasil, voltada às-estratégias
e ações necessárias à fixação e desenvolvimento da imagem,
do País. Caberia à equipe governamental da área implementar
e executar o programa estabelecido.

•

Cuidar ou não de sua própria imagem é decisão pessoal 'e
soberana de cada cidadão. Porém, preservar a imagem da
Presidência da República, do Governo do Brasil e do País é

dever inalienável de quem está investido no cargo. A omissão

nesta responsabilidade prejudica muito a Nação, conforme,
aliás, tem sido possível notar diariamente na seqüência de

trapalhadas, como o paralelismo e contradições nas

declarações públicas do próprio presidente e seus principais
ministros. Afinal, diante da aproximação da alcatéia, se o

líder do rebanho não balir com ênfase, muitos cordeiros podem
ser devorados ...

*Ruy Martins Altenfelder Silva, advogado, é presidente do
Instituto Roberto Simonsen. É Irmão Protetor e Mesário da Santa
Casa de Misericórdia de São Paulo. Foi secretário da Ciência,
Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado
de São Paulo (2001/2002).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



... IMPOSTO

Estados querem
ressarcimento
Os Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarlna
e São Paulo pressionarão de forma incisiva
o governo federal para que se cumpra
acordo de ressarcimento de perda de

arrecadação dos Estados por causa da

não-tributação das exportações pelo
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Prestação de Serviços (ICMS) - originado
da Lei Kandir."O ressarcimento atinge R$
8,5 bilhões. O acordo foi firmado no ano

passado, com o governo federal, e não
foi cumprido'; reclamou o secretário de
Desenvolvimento Econômico do RJ,
Humberto Mota.

p'OLíTICA

público. ''Ainda não traçamos o

plano de governo, mas vamos ouvir
à comunidade para saber quais são
as prioridades para a cidade. Na
gestão 92-96 fizemos uma

administração excelente, com
pramos várias máquinas para a

agricultura, investimos em diversas
áreas. Da mesma forma,

, representantedoPartidoProgressista, .

que será indicado pelo até a próxima
semana. Apesar de ainda não terem
definido, o nome cogitado que tem
aprovação do PFL é de José Joaquim
Fernandes, o Zezinho. A

aproximação com outros partidos
está sendo avaliada. Verbinen
salienta que há possibilidade de a

composição PFL e PP receber apoio
do PSDB e PPS, conforme
negociações a serem realizadas na

próxima semana. "Vamos ns

encontrar com as demais siglas e

colocar as idéias e projetos na mesa
para que possamos ver se temos a

mesma linha de pensamentos
centrados no desenvolvimento da

... SEMINÁRIO

Regra para cobertura
das eleições 2004
Com a presença de cerca de 200

profissionais das áreas de rádio, televisão
e jornais, o Seminário Eleições 2004
realizado ontem, em Florianópolis,
debateu as que as regras para cobertura

jornalística do pleito municipal, pelos
diferentes meios de comunicação, com'
base nas disposições do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). A iniciativa contou com a

exposição de especialistas no assunto:

juiz eleioral, 'Rodrigo Roberto da' Silva;
procurador Regional Eleitoral, Carlos
Antônio Fernandes de Oliveira e o

diretor-executivo da 'Abert, Oscar
Piconez.

... LANÇAMENTO

Oecomain lança
livros na Assembléia
o Promotor de Justiça Pedro Roberto

Decornain, da Comarca de Itaiópolis,
lançou esta semana, na Assembléia

Legislativa, os livros publicados pela
Editora Dialética em sequnda edição.
Antes da sessão de autógrafos,
Decomain palestrou no "Seminário
sobre Legislação Eleitoral'; organizado
pela Escola do Legislativo'. Ao falar
sobre a aplicação da legislação
eleitoral, Decomain destacou temas

como os impedimentos a uma

candidatura, como a inelegibilidade
apontada na rejeição de contas

públicas. conversações.

I

PT encerra curso de formação
e preparação de lideranças

}ARAGUÁ DO SUL - Hoje pela
manhã, a partir das 9 horas, acontece
Q encerramento do curso de'

formação de lideranças promovido
pelo Partido dos Trabalhadores de

Jaraguá do Sul. O curso teve início

em junho do ano passado,-realizado
dentro de um cronograma de 11
encontros. Privilegiando exemplos
das administrações petistasnoEstado
de Santa Catarina, a formação tem
o objetivo de preparar as lideranças
do partido para as eleições de 2004.
O evento acontece no auditório do
Sindicato dos Trabalhadores da
Indústria Alimentícia (Rua José

Emmendoerfer, 250). O presidente
do PT nomunicípio, Leone Silva,
vai abordar a importância e técnicas

relativas amarketing eleitoral. Silva
foi o coordenador da campanha
eleitoral que elegeu o deputado
petista DioneiWalter da Silva em

2002. O período da tarde está

reservado inicialmente para uma

avaliação do curso de formação e

para o esclarecimento de dúvidas.
Em seguida haverá uma festa junina
para confra ternização dos

participantes, com a pres�nça do

deputado Dionei e de outras

lideranças do partido.
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Dionei vai participar da finalização do curso do PT
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... REUNIÃO

Cinco partidos
farão coletiva
No próximo dia 8 de junho, ocorre na

sede de encontro dos 5 partidos
apoiadores da campanha a prefeito de
Moacir Bertoldi, o lançamento e

apresentação oficial do vice-prefeito
da chapa que concorrerá ao Pleito

Municipal. Após a reunião do PTB,
haverá uma coletiva à imprensa, onde
os presidentes dos partidos
apoiadores, Ruy Lesmann (PDT).
Falconi (PPS). Leónidas Nora (PLl,Jean
Leutprecht (PTB) e Luis Hirschen (PSB)
estarão falando em nome de seus

partidos. O grupo continua aberto as

... INVESTIMENTO

Projeto proíbe
cobrança da CPMF
o Projeto de Lei 3426/04, do deputado
Rodrigo Maia (PFL-RJ),proíbe a cobrança
de taxa sobre a criação, manutenção e

movimentação da conta investimento.
O parlamentar explica que a isenção da
CPMF prevista na Medida Provisória 179/
04 não está estimulando os investidores,
devido à cobrança de outras taxas

bancárias. A MP 179 isentou do

pagamento da CPMF os lançamentos a

débito em conta corrente de depósito
para investimento, aberta e utilizada
exclusivamente para realização de

aplicações financeiras de renda fixa e

de renda variável.

COLIGAÇÃO

PFL e PSOB firmam aliança e

tentam composição com o PP
POR FABIANE RIBAS

"'Reunião de hoje
vai definlr'qual
será a proposta

. 4&

para o pp

SCHROEDER - A executiva do
PFL reuniu-se ontem à noite para
discutir com os representantes da .

sigla questões relacionadas à

política de alianças. A coligação
com o PSDB já está confirmada,
porém, hoje pela manhã, líderes
dos dois partidos encontram-se

para avaliar a possibilidade de
incluir também o Partido

Progressista nesta composição.
O candidato à chapa

majoritária é o ex-prefeito do

Município (1992 a 1996), do PFL,
HilmarHertel, ao lado deGregório
Aloiz Tietz, do PSDB.

De acordo com o presidente
do PFL, se os tucanos con

cordarem, á intenção é oferecer
ao PP vagas para concorrer à chapa
proporcional. "Mas isso são

.

possibilidades apenas, primeiro
queremos conversar com a

executiva do PSDB para então

apresentar nossa proposta para o
PP", avalia o presidente do PFL de
Schroeder, José Miguel
Campestrini. A votação da PEC

pretendemos efetuar um trabalho
ainda melhor. Vale frisar que a

comunidade será sempre muito bem
recebida na prefeitura", garante.

No começo de julho, quando
. as coligações estiverem definidas,
será traçado o plano de governo.
"Vamos ver o que falta nos bairros",
diz.

5 74 no senado não altera o número
de vereadores de Schroeder, que
conta com nove cadeiras.

Na opinião do presidente do
PSDB, Gregório Aloiz Tietz, a

próxima gestão será focada da
mesma forma e determinação
corno no últimomandato, quando
estiveram à frente do poder

Gregório Aloiz Tietz garante que ouvirão as sugestões da comunidade

governo em conjunto com a

comunidade para saber o que cada
localidade precisa em termos de
melhorias. "Nossa intenção é

continuar o trabalhoque iniciamos
em 2000, pois desde que começamos
esta administração investimos em

obras que superam o que foi feito
nos últimos 12 anos. Para a próxima
gestão, pretendemosmelhorar ainda
mais a área de saúde, educação, que
já é referência mesmo em âmbito
nacional, além de termos projetos
parao transporte coletivo",menciona
o presidente do PFL deGuaramirirn,
Valério Verbinen. \

Pelamajoritária, o prefeitoMário
Sério Peixer (PFL) é candidato à

reeleição ao lado de um cidade", considera.

'PFL e PP tentam aproximação com os partidos PSDB e.PPS
I FATOS IGuARAMnuM - A executiva do

PFL e pré-candidatos à chapa
proporcional vão se reunir na

.segunda-feira à noite, no

Restaurante Guaramirim, para
discutir assuntos relativos à

campanha deste ano. Se a PEC 574
for aprovadano senado até opróximo
dia 10, o número de vereadores da
câmara do Município sofre um

aumento denove para 13 vagas. COm
estas indefinições, o partido precisa
pensar nas duas possibilidades, caso
haja necessidade de incluirou excluir
indicados à nominata.

Está confirmada a composição
PFL e Pp, integrada desde 1997.

Agora os líderes da composição
reúnem-se para traçar plano de

• Presidente do PFL de

Guaramirim, Valéria
Verbinen, diz que para o

partido é indiferente a

alteração no número de
vereadores do Município.
"Vamos trabalhar

independe disso':

• Cada partido poderá
lançar de 12 a 13
candidatos para concorrer

à chapa proporcional. O
PFL apresenta cerca de 18

pessoas interessadas. O
partido fará seleção na

próxima semana.
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ESPERANÇA

Sonho de ficarmilionário leva
milhares de pessoas às lotéricas

POR MARIA HELENA DE MORAES

�Milhares, de pessoas
fizeram suas apostas
na esperança de

ganhar n� Mega-sena

"Não sou uma pessoa que aposta
todos dias, mas costumo fazer
minha fezinha com certa

freqüência, especialmente
quando tanto dinheiro está em

jogo. Alguém vai ganhar. Esse
alguém pode até ser eu", afirma
,Schroeder, que já traçou seus

planos demilionário: "quero viajar
e conhecer primeiro todo o Brasil",
prevê o apostador.

O representante autônomo

Edésio Boni, 26 anos, se diz

confiante. "Sempre existe uma

possibilidade de ser eu o feliz

ganhador",. Argumento Boni, que
deseja apenas montar um

empreendimento de sucesso e

ajudar omaior número possível de
pessoas. "Quero apenas um décimo
de toda essa graria. O resto eu

des tinaria para trabalhos sociais" ,

afirma o representante. Ele
também jura que, caso fique rico,
não deixará de ser a pessoa simples

Ir
,l]ffiJ{1]r

, /

e humilde que é hoje. "Não vou

mudar o meu jeito de ser e nem as

minhas amizades. Continuarei o

mesmo", acredita Boni.
No último concurso foram

vendidos 13,7 milhões de bilhetes.
Acertaram a quina da Mega-sena
457 pessoas que já podem levar para
casa um prêmio de R$ 7,8 mil.
Outros 24,9 mil apostadores
acertaram a quadra e têm direito
a R$ 142. Em todo o ano de 2004 a

Mega-sena já pagou R$ 147,5
milhões em prêmios.

Desde 1996, ano em que foi

criada, aMelfa-sena paga prêmios
milionários. Até hoje, 179
felizardos acertaram a faixa

principal. O estado que possui
maior número de ganhadores da
primeira fa�a da Mega-sena é São

Paulo, com 43 ganhadores. Em
seguida vem o Paraná, com 17 e o

Rio de Janeiro, com 16 ganhadores.

}ARAGUÁ 00 SUL - O comércio
da cidade deve ter incremento nas

vendas superior a 10% em função do
Dia dos Namorados, segundo,
estimativas do presidente daCâmara

, deDirigentes Lojistas, SandroMoretti.
Para incentivar as vendas, a CDL
lançou uma campanha, intitulada
"Dia de Sonho dosNamorados", que
desde o início de junho já está nas

ruas, ou melhor, nas 116 lojas
associadas à Câmara de Dirigentes
Lojistas de Jaraguá do Sul.

O sorteio está previsto para
acontecer no dia 15 de junho, às

19h30, na sede da CDL, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul. Cinco
casais serão sorteados e receberão

, prêmios como dois vales compras de
R$ 500,00, passeio pela Rota da

Colonização, ingressos para cinema e

jantar à luz de velas e uma estadia
em um hotel fazenda da região.
"Basta comprar qualquer produto
em uma das lojas credenciadas,
preenchero cupom e concorrer.Não

importa o valor da compra",
,

especifica o presidente. De acordo
com ele; esta é a primeira vez que a

CDL promove campanha em

função do Dias dos Namorados.
"Estamos fazendo um teste. Se der

As boas expectativas de vendas
aumentam com a chegada do frio.
De acordo com Moretti, o mês de

, maio foimuitopositivoparao comércio
local especialmente pela chegada do
inverno. "Todos estamos satisfeitos.
Em relação aomesmo período do ano
passado, o crescimento foi de 10 a

15%", comemora o presidente da

.entidade, que também a anuncia a

divulgação de 'todos os serviços
prestados pela CDL através de um

folder, que informa o que é para que
serve à entidade.

• Cinco casais serão

sorteados ao final da

campanha "Dia de Sonho
dos Namorados'; no dia 15

dejunho,às 19h30,na
sede da CDL.

SÁBADO,5 dejunho de 2004 • CORREIO DO POVO

Aniversário do Coral da Scar
comemorado com espetáculo

Presidente do Coral, Luiz Laznaster, integra o grupo há 24 anos

}ARAGUÁ DO SUL - Hoje à

noite, os amantes da boa música

podem festejar o aniversário de
30 anos do Coral da Scar com
uma apresentação de 1h15 de

duração que promete oferecer
ao público um verdadeiro

espetáculo. De acordo com o

presidente da 'entidade, Luiz
Laznaster, o palco será parti
lhado com a presença dos corais ,

Santa Bárbara, de Criciúma, e
do coral da Unisul, de Tubarão.
Mais a grande novidade deste
ano é o acompanhamento. "Nós
seremos acompanhados pela
Camerata da Scar e da pianista
Iara Springmann e os outros

corais terão acompanhamento
de ins tru'men tos' musicais",
informa Laznaster,

O grupo de Jaraguá do Sul

apresentará obras como ''Agnus
Dei", com arranjo de Luiz
Fernando Melara; "Míserere",
de Bono & Zucchero; "Ária da
4° Corda", de [ohan Sebastian

Bach; "Ave Verum Corpus", de
Wolfgang Amadeus Mozart;
"Cantique", de Jean Racine;
"Opus 11", de Gabriel Fauré;
"Ontem ao Luar", de Catullo da
Paixão Cearense; "Nossos

}ARAGUÁ DO SUL - Gerson

Schroeder, 31 anos, que trabalha
como conferenteno comércio local

esperou mais de uma hora na fila
da lotérica para fazer a sua aposta
na loteriamais famosa do Brasil, a
Mega-sena, que acumulou pela
nona vez e pode pagar R$ 45
milhões no sorteio de hoje. O
dinheiro é suficiente para qualquer
brasileiromudar de vida e.trata-se
do maior prêmio deste ano e o

terceiro da história da loteria.
Na avaliação de Schroeder,

tentar a sorte é um direito e até

uma obrigação, especialmente
quando se trata de tanto dinheiro. Filas enormes em todas as casas lotéricas de Jaraguá do Sul compr�vam a fé dos apostadores

Dias dos Namoradosmotiva CDL para realização de campanha
:���;��:.mos ano que vem", I Fi/TO S I

• Dias dos Namorados,
comemorado no dia 12 de

junho, deve gerar um
incremento nas v.endas do
comércio local na ordem
de até 10%,

INFORM E CP I-----�--�-------------'-------l

Momentos", de Haroldo Barbosa
e Luiz Reis; e "Estão Voltando
as Flores", de Paulo Soledade.

O presidente do Coral
enfatiza que está feliz com a

atenção da imprensa" ..o que,

representa o reconhecimento de
um trabalho que vem' sendo
realizado graças ao empenho
dos integrantes do grupo e do

apoio da diretoria da Scar. Para
o espetáculo de hoje, a

expectativa é lotar o Grande
Teatr o da Scar, que tem,

capacidade para mil pessoas.
Ontem, 800 ingressos já haviam
sido vendidos.

O Coral tem 39 integrantes,
sendo 22 mulheres. O grupo é

dividido em 10 contraltos, 12

sopranos, oito tenores e nove

baixos. "Todos atuam volun

tariamente", reforça o vice

presidente do Coral, Hélcio
Chiodini. Dos 39 integrantes,
quatro fazem parte da primeira
equipe de fundadores, como

Dorotheia e Paula Pasold e Nair
Wille. Laznaster comenta ainda

que o Coral da Scar está entre

os 15 melhores do sul do Brasil
entre os 180 corais filiados a Liga
Cultural Artística Alto Uruguai.

CE'SAR JUNKES

� ����� �

LOTERIAS '

- - -- ----,

�INSS LANÇA EDITAL

Carência de funcionários
Devido a graride carência de funcionários'

nos postos do INSS, o órgão está empenhado
em ampliar o quadro de técnicos e analistas

previdenciários. A diretora de Recursos

Humanos do INSS, Lúcia Carvalho, informa
que há urgência no preenchimento de 2 mil

vagas de técnico e 3 mil de analista. O edital,
está sendo esperado para julho. Os

interessados em concorrer a uma das vagas

para técnico precisam ter apenas o ensino

médio completo e para analista nível

superior em qualquer área. Os vencimentos
são de R$ 800,00 e R$ 1.200 res
pectivamente.

� VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Perfil dosTrabalhadores
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e as

vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, em
parceria com a Organização Pan-Americana de

Saúde, realizarão, entre os dias 17 e 29 de maio, o
primeiro Censo Nacional de Vigilância Sanitário para
identificar o número e o perfil dos profisslonais que
atuam no setor do país. Nesse período, os

trabalhadores de todas as instâncias responderam a

um questionário que abordou dados pessoais,
funcionais, sobre a formação profissional, entre
outros. O censo foi uma iniciativa inédita e as

informações coletadas vão auxiliar no planejamento
de ações.

� CUSTO MÉDIO

Variação do CUS é de 2,57%
A variação do Custo Unitário Básico médio habitacional
em maio foi de 2,54%, fazendo com o que o valor do
CUB passe a ser de R$ 775,4 1 em junho. A informação
é do Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande

Florianópolis, que monitora os preços de produtos e

serviços nas principais regiões do Estado e é

responsável pelo cálculo índice em Santa Catarina. Uma

das finalidades do Custo Unitário Básico da construção
civil é o de disciplinar o mercado de incorporação
imobiliária, e serve como parâmetro na determinação
dos custos dos imóveis. O CUB representa o custo

parcial da construção, pois não leva em cont� custos

adlcionais de uma obra.

1)),

Megasena Quina

Lotomania

Loteria Federal

concurso:568
13 - 17 - 22
25 - 29 - 41

concurso: 1308
15 - 47 - 71
72 -74

concurso: 422

.06 - 11 - 17 - 22 - 23 - 25 - 26

37 - 43 - 4551 - 64 - 66 - 68
74 - 82 - 84 - 85 - 94 - 99

concurso:03837
1 ° Premio: 38.936
2" Premio: 11.776

3° Premio: 25.323
4° Premio: 60A11
5°,Premio: 02.478
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Começa hoje a segunda fase da
Liga,Nacional para a Malwee

}ARAGUÁ DO SUL - Começa
hoje para a Malwee a segunda fase
da Liga Nacional na cidade de
Belo Horizonte, contra o V&M
Minas, O jogo está marcado para
as 11 horas da manhã, na Arena
Telemig,A equipe jaraguaense está
na chave B da competição, que
tem, além doMinas, o Atlântico, a
UCS/Moreflex e ECB São
Bernardo,

Segundo o regulamento da

competição, nesta segunda fase, as
dez equipes classificadas na etapa
inicial foram divididas em dois

grupos ("A" e "B"), de cinco

-equipes cada, que jogarão entre si,
dentro dos respectivos grupos, em
turno e returno, computando-se os

'

pontos ganhos corridos, Ao final

desta segunda fase eliminatória,
estarão classificadas para a fase

seguinte (a semifinal), as duas

equipes melhores colocadas em

cada um dos grupos "/'\' e "B".
A comissão técnica da Malwee

acredita que com 15 pontos a

equipe garante a vaga para a semi

final. Depois de jogo de hoje, a

equipe joga no próximo dia 12

contra o Atlântico emErechim. Aí
realiza seus quatro jogos em casa

na seqüência, contra São Bernardo
(14), UCS (19), Minas (26) e

Atlântico (03/07):A segunda fase
já começou na noite de quinta
feira, com a vitória do Carlos

Barbosa por 6 x 3 diante doMacaé.

Por volta das 18 horas de ontem, uma parte da cidade fica
às escuras. Um morador foi cortar uma árvore, na rua

Leocádio Cardoso da Silva, bairro Barra do Rio Molha, que
caiu sobre à rede de energia elétrica, arrebentando dois

cabos e provocando um curto circuito que deixou todo o

bairro sem luz, além de uma parte do centro da cidade,
que teve o fornecimento de energia cortado para evitar

maiores problemas.
De acordo com os técnicos da Celesc, eles tiveram que
religar a luz aos pautas, deixando o centro da cidade às

escuras por cerca de 40 minutos. A empreiteira
responsável esteve fazendo reparos no local do acidente,
e até o fechamento dessa matéria, não havia restabelecido
a energia nas imediações da rua. A reportagem do Jornal
Correio do Povo procurou saber se o causador pelo
acidente poderia sofrer alguma punição ou se teria que
arcar com os custos dos cabos, mas os responsáveis por
essa área não foram encontrados.

t

Honestidade é a qualidade das
pessoas de caráter, honradas,
dignas e decentes. Ser ho
nesto é saber que não é legal

mentir, pegar
o que não é
seu ou enga- i

nar os outros.
'

,
Praticar a ho
nestidade é
um exercício
diário. Faça
disso um há
bito. Seu fu
turo agrade
ce.

GERAL

PROJETO

Professores conhecem árvores

"Juntocom esses professores, podemos
fazer com que as crianças cresçam
com a consciência de que precisamos
preservar omeio ambiente", comenta
Elza.

Segundo a coorde'nadora
pedagógica do ensino fundamental
da Secretaria de Educação, Patrícia
Ferreira Thives, a visita foi realizada
com o intuito dar aos professores os

subsídios e conhecimentos necessários

para repassar o conteúdo aos

estudantes. "Vou inserir no conteúdo
da disciplina de geografia o que foi
visto hoje", comenta a professora da
Escola de Ensino Fundamental São

José, Patrícia Adriana de Souza.

Após a abordagem do tema em
sala de aula, os alunos conhecerão
pessoalmente o Instituto, em visita

agendada para o final de julho ou

início de agosto. A coordenadora

pedagógica ressalta que nos três

anos de execução o projeto Guará
contou com apoio do Rã-Bugio.

Patrícia também informa que
outras atividades em campo tanto

para professores como para alunos
já foram realizadas neste terceiro
ano do projeto, que deve

prosseguir até o mês de novembro,
quando serão realizadas a escolha
e premiação das escolas.

nativas no Instituto Rã-Bugio
POR CAROLINA TOMASELLI

� Visita faz parte do

Projeto Guará, que em

2004 aborda tema

relacionado à mata

GUARAMIRIM - Possibilitar aos

professores conhecer adiversidade da
fauna e flora local através da visita a

uma área de conservação da Mata

Atlântica, o InstitutoRã-Bugio, em
Guaramirim.

Não é à toa que a atividade foi
realizada justamente na Semana
Mundial de Meio Ambiente, pois
contempla umadas etapas do projeto
de educação ambiental Guará, que
este ano aborda o terna ''Aprendendo
com amata".

Criado há três anos numa

parceriaentre aSecretariaMunicipal
de Educação e Cultura de
Guaramirim e a empresa Weg, o
projeto Guará,t�m como objetivo
desenvolver comportamentos
ambientalmente corretos entre

estudantes. É desensolvido em 22
turmas de quarta série das escolas

, municipais e estaduais, envolvendo
mais de 540 alunos.

Ambientalista fala sobre espécies de árvores nativas aos professores
Treze professores queministram

aulas para essas turmas visitaram o

Instituto Rã-Bugio na manhã de
ontem. Orientados pela educadora
ambiental Elza NishimuraWoehl e

com o auxílio de uma apostila, eles
receberam informações sobre as

principais árvores nativas da região
,

como a canela branca, a embaúba e

o tucaneiro, e sua relaçãocom a fauna.

Encontro da Família 'Luterana Juventus enfrenta o líder da

é domingo em Massaranduba Bl querendo os três pontos
MASSARANDUBA "-Pela primeira

vez o município de Massaranduba
vai sediar o Encontro da Família
Luterana do Vale do Itapocu,que
acontecerá amanhã, das 8h30 às 15

'

horas, no Centro Esportivo
Municipal,

O encontro, que iniciou em 1998
e é realizado de dois em dois anos,

está em sua quarta edição e tem
como objetivo reunir os fiéis para
celebrar a fé e o serviço cristão. Foi
criado como intuito de congregar as

famílias, quebrando barreiras
existentes dentro da própria ICLB
(Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil).

Segundo o pastor Cláudio

Herberts, da paróquiaApóstoloJoão,
na Ilha da Figueira, a realização do
evento fora de Jaraguá do Sul deve
se primeiramente a um decréscimo
no número de participantes, que foi
diminuindo a cada edição. "Tam
bém queremos descentralizar o

evento, levando a experiência para
cidades menores", explica.

O tema deste ano, "Deus acima
de todas as coisas", será abordado
em uma reflexão feita pelo pastor
MartinDreher,ex-reitor da Escola
Superior de Teologia, em São

Leopoldo (RS) e atual professor de
história na Unisinos, em Porto

Alegre.
A programação iniciará às 8h30

com a palavra de acolhida e canto

de louvor, seguida de Culto
Eucarístico (Ceia do Senhor) e

reflexão às 9 horas e almoço a partir
das llh30. Já a partir das 13 horas
será realizada a tarde cultural, com
apresentação do grande coral (todos

• O Encontro da Família

Luterana foi criado em

1998 com o objetivo de
reunir famílias para o

testemunho da fé e

esperança cristã.

• A quarta edição do

evento será pela primeira
vez realizado fora de

Jaraguá do Sul para
descentralizar as

atividades das paróquias e

atrair maior número de
fiéis.

os grupos de canto reunidos em um

só), de teatro, danças húngaras, de
integração e de músicas folclóricas.
Paralelamente à programação
haverá, ainda, o culto infantil.

O almoço estará garantido
mediante compra antecipada de

cartões, que estão à venda nas

secretarias paroquiais a R$ 5,00.
De acordo com o pastor

Herberts, estima-se a participação
de aproximadamente 1,5 mil

pessoas no encontro, que é aberto
ao público.

O Encontro da Família

Luterana, geralmente é realizado
no Dia de Pentecontes, este ano
acontecerá no domingo da
Trindade. Está sendo patrocinado
pelas paróquias de Corupá,
Guaramirim, Massaranduba,
Schroeder, Rio Cerro, Barra do Rio
Cerro, Apóstolojoão, Apóstolo
Pedro, Apóstolo Paulo e Apóstolo
Tiago.

}ARAGUÁ DO SUL - O Estádio

João Marcatto recebe na tarde de

amanhã, o jogo do Juventus contra
o líder da competição, o Brusque.
Uma vitória do time jaraguaense,
pode deixar a equipe entre os três

primeiros colocados da competição.
Para o jogo de domingo, o

[uventus não poderá contar como

meia Fábio Lopes, que está

contundido, No seu lugar deve
entrar Paulo Sérgio. Urna das
maiores reclamações de torcedores
é sobre a quantidade de gols que a

equipe vem perdendo durante as

competições: Para o' atacante

Marcelo França, que chegou
recentemente ao grupo, uma das
maiores dificuldades são as

condições dos gramados. "Isso

dificulta bastante para quem joga
com o intuito de marcar gols,
Estamos trabalhando paramelhorar
essa questão e amanhã precisamos
ter respeito ao adversário, mas
vamos em busca da vitória", diz o .

atacante.

Um dos novos reforços da

equipe é o zagueiro Alex, que veio
da equipe gaúcha do' São Gabriel,
onde disputou a Copa do Brasil e
ficou na oitava posição do gauchão.
"Jogaremos em casa no domingo, e
o apoio da torcida é fundamental

para conquistarmos os três pontos",
salienta Alex. A partida está

marcada para às 15h30 e será

apitada por José Acácio da Rocha,
auxiliado por [oelVronski e Sandro
Aloísio Bosco.

. Jogadores e comissão técnica querem a vitória contra o Brusque
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CONSCIENTIZAÇÃO

Escolas se'mobilizam para o dia
Internacionalmeio ambiente

POR CELlCE GIRARDI
-,

� A Semana do meio
ambiente foi marcada

por atividades
realizadas nas escolas

JARAGUÁ DO SUL - Desde

quarta-feira, alunos e entidades
estão mobilizadas para divulgar,
conscientizar e sensibilizar as pessoas
para o dia do meio ambiente.
Ontem pelamanhã estudantes, da
escola Holanda Marcelino

Gonçalves, juntamente com seus

professores desenvolveram
, trabalhos em sala de aula. Segundo
a diretora da escola,MiraciSolange
Ribeiro Hahn, os trabalhos
desenvolvidos durante esta

, semana, procuram sensibilizar
alunos professores, direção e até

mesmo a comunidade' da

importância e necessidade da

reeducação. "Desta forma

poderemos contribuir ativamente
para a melhoria deste ambiente e

do ambiente que deixaremos para
as gerações futuras", destaca. Esta
melhoria foi discutida pelos alunos
do primeiro ano do ensino médio

Trabalhos chamam a atenção para conservação do meio ambiente

que trabalharam o "presente de

grego". "O que será deixado para as

gerações futuras? O que fizermos
terá uma conseqüência para as

Empresas de construção
recebem certificado de qualidade

}ARAGUÁ DO SUL - O Núcleo
da Construção CIvil da Acijs
(AssociaçãoComercial e Industrial
de J araguá do Sul) e a Apevi
(Associação de Pequenas Em

presas do Vale do Itapocu)
entregam na segunda-feira, às 18

horas, durante a reunião plenária
no Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul), os certificados do
Programa Brasileiro daQualidade '

e Produtividade do Habitat
(PBQPH) às empresas Prema,
Hexagonal, RSA, Casa J&C, ,

Conembra e Constru tora Jaraguá.
Criado em 1998 pelo Governo

Federal, o programa tem como

objetivo aumentar i qualidade e

produtividade das empresas da área
de construção civil. ,

'

Com adesão voluntária, o

programa tem duração de12 a 14
meses. A certificação segue a

,

ordem D, C, B e Ar conforme o

cumprimento dos pré-requisitos para
alcançar o próximo nível. Das

empresas que iniciaram em 2001,
três receberão a certificaçãono nível
B. Uma empresa que iniciou em

, 2002 receberá o certificado nível C,
vencendo duas etapas simul
taneamente e, duas receberão o

nível D, uma queaderiu em 2002 e

a outra no ano passado.
Os resultados às empresas

participantes são a redução do índice
de não-conformidade de materiais,
diferencial competitivo de

mercado, aumento de pro
dutividade com redução de custos

e possibilidade de contratação de
financiamento através daCAIXA.
Aentrega acontece pela Fundação

• Os níveis de certificação
'acontecem de acordo com

o cumprimento das
normas da construção civil,
como organização,
desperdício mínimo,
investimentQ em

treinamento e segurança.

• Fundação Vanzolini é a

maior empresa avaliadora
da construção civil do país
e já certificou mais de cinco

mil empresas nó Brasil.

próximas gerações", diz o estudante
Carlos Eduardo Balker. A colega
Pamela Schreiber destaca que em

algumas décadas o mundo estará

devastado se não houver

preservação. "Precisamos desde já
evitar que isto aconteça respeitando
o meio em que vivemos"; finaliza.
A peça teatral produzida pelos

I
'

alunos do primeiro ano do ensino
médio levou de uma forma lúdica

para os menores o resultado da falta
de respeito como ambiente. "Assiin

podemos levar a todos uma

mensagem positiva", diz o aluno
Richard Gonçalves. A supervisora
escolar, Maristela Follmann, destaca
que outras atividades são realizadas
durante o ano relacionadas ao

tema, como o projeto de reciclagem,
para prática da separação de lixo,
Na escola Guilherme Hanemann,
na Barra do Rio Cerro, alu'nos de
quinta e sexta série, orientados pela
professora de ciências Lucy Lagedo,
foram às ruas protestar e levar

mensagens de alerta. Os estudantes
de quinta a oitava fizeram um

questionamento com demais alunos
e os pequenos do Ciclo Básico de

Alfatização começam a aprender
sobre o assunto atfavés de trabalhos
commaterial reciclável. "Ê a nossa

contribuiçãq.para tornar o ser

humanomelhor com omeio em que
vive", define a orientadora [anete
Lessa.

Restaurante da recreativa

Weg com nova administração
}ARAGUÁ DO SUL - Desde o

inicio de maio, o ecônomo Jorge
Vieira passou a administrar o

restaurante da recreativa Weg.
Vieira gerenciou o restaurante

Arweg durante três anos, dos
, oito em que a rede Ataliba
esteve a frente. O ecônomo

conta com a colaboração de sua
família na administração como

o genro Valter Rengel na

administração; Harri Schmidt
na chefia da cozinha; Valdir
Schük de maetre; a química de
alimento� Daiane Rerigel ; e

Tatiana dos Santos Vieira que
auxilia na área de recursos

humanos. "Temos ainda quase
20 colaboradores que trabalham

comprometidos em servir bem",
Vanzolini, que já certificou a cerca

de cincomil empresas no país.
Para o proprietário da

Hexagonal Engenharia, Ales
sandro Truppel Machado a

certificação é importante porque
, mostra a organização da empresa
,

tanto dentro" no escritório, como
fora, no canteiro de obras. "Esta

organização pode ser percebida já
nas construções:Observamos uma
organização maior de material,
atendendo as exigências do setor
da construção civil e isso resulta
em aumento da pro-dutividade,
redução de custos. Isso acaba
sendo revertido em uma melhor

qualidade do trabalho e,

consequentemente é repassada ao
cliente", avalia o'empresário que
almeja em 2005' alcançar o nível
liA" da certificação. "Traba
lharemos para ter um aprovei
tamento e organização cem por
cento", finaliza.

destaca Vieira.O restaurante

Arweg mantém o tradicional
buffet com seis tipos de carnes,

seis de pratos quentes, saladas
diversas e sobremesas, de

segunda-feira a domingo: Além
dos pratos tradicionais, a cada
dia da semana é oferecido um

prato especial. "N a terça-feira,
frutos do mar; na quarta,
cozinha oriental; q u inta,
grelhados; sexta, massas; no

sábado, feijoada e no domingo
comida típica alemã e espeto
corrido com carnes nobres",

,

enumera Vieira. A lanchonete,
no primeiro piso administrada

pela esposa Ângela, servirá, em
breve, pizza na pedra a la carte

a partir das 18 horas.

Equipe preparada para servir almoços e eventos fechados
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CP NOTAS
�BAILE

Festa de Rei eRainha
A Sociedade Recreativa Rio da Luz / Salão Barg, de Jaraguá do Sul,
promove hoje o tradicional Baile de Rei e Rainha. Os festejos iniciam às
17h com a concentração em sua sede dos sócios e convidados e às
17h30 será a busca das majestades, Sr.Cláudio Santos e a Sra. Adila
Santos. O baile inicia às 22h e conta com a animação da Banda Adlers
Band. Os ingressos serão vendidos no baile a RS 5,00. Maiores
informações pelos telefones (47)376-2184 com Celso e 376-1429

com Gielead.

�BAILE 2

Escolha da Rainha daKolonistenfest2004
A Sra. Seli Braun será homenageada hoje no Baile de Rainha promovido
pela Sociedade Esportiva Recreativa Aliança, de Jaraguá do Sul. A

concentração dos associados está marcada para às 14h na sede social

e a saída em busca da Rainha, será às 14h30. O desfile das candidatas à
rainha da Kolonistenfest 2004, se dará às.Zl h30, sendo que o grande
baile abrilhantado pela Banda Os Montanarí terá seu início às 23h.

Informações pelo telefone (47) 376-0146.

�FUTEBOL
Grande torneio suíço

,

A Escola Educação Básica Euclides da Cunha promove amanhã futebol
suíço no Bairro Nereu Ramos a partir das 9 horas. Haverá premiação
para a chave dos perdedores e vencedores (carne e cerveja) e completo '1

serviço de bar e cozinha .:

�UNERJ

, Inscrições para Processo Seletivo�special
'

A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) mantém aberto até o "

dia 16 o período de inscrições para o Processo Seletivo Especial dos
cursos de graduação em Administração de Empresas, períodomatutino
(50 vagas); Administração com hab'ilitação em Comér-cio Exterior,
período noturno (50 vagas); Arquitetura e Urbanismo, matutino (39
vagas); Ciências Contábeis período noturno (50 vaqas): Sistemas de
Informação no período noturno (49 vagas); e Artes com Licenciatura

em Música, 40 vagas. O manual do candidato e requerimento devêm
,

ser retirados no Serviço de Atendimento ao Estudante (SAE), localizado
no Bloco A, no campus da Unerj da rua dos Imigrantes, 500 - Vila Rau. O

requerimento dever ser entregue, juntamente com os documéntos
do candidato, nas dependências do SAE, das 8 às 11 h30 e das 16 às 21
horas. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição,
no valor de RS 55,00, através de boleto bancário que receberá no ato

'

í�
da inscrição. A relação dos candidatos classificados será divulgada no

.dia 18 de junho e fixada no mural do Bloco A, na Unerj. O resultado

também estará à disposição na internet, através do endereço:
www.unerLbr. A matrícula dos classificados será realizada de 12 a 15

de julho, no SAE. Mais informações no Serviço de Atendimento ao

Estudante: telefone (47) 275-8200
'

�PALESTRATÉCNICA
Núcleo dasautomecânicas promove palestra
o Núcleo de Automecânicas da Acijs organiza, no dia 21 de junho,
uma palestra técnica para atualização dos seus integrantes. Numa
parceria com a Retífica Felippi e a empresa RIC Válvulas Ltda, a palestra
vai abordar detalhes construtivos, referências RIC, montagem das
válvulas e problemas no campo. O palestrante é Silencio Martinez

Ribeiro, do departamento técnico da RIC Válvulas. O evento acontece

no Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul), às 20' horas. �"
Informações e confirmações podem ser feitas com a consultora Rejane,
no e-mail rejane@acijs.com.br ou pelo telefone (47) 275-7015.

Há uma ano a comunidade jaraguaense perdia uma de suas,

personalidades mais queridas: aDra. Cleusa BastosMeldau. Paulista
e formada em Curitiba, veio para [araguá no final da década de 70

junto com o seu marido e também médico DrHerberto Meldau.
Na época fúndararh a Clínica Santa Cecília, quemantém atividades
até hoje, sendo' uma das mais respeitadas na região. Médica
Ginecologista, atendeu por quase 25 anos e realizou inúmerospartos,
sendo que nos últimos anos já atendia gestantes que ela mesma

trouxe aomundo. Figura amiga e de personalidade forte, junto com
o seu companheiro (falecido há um ano e meio) formavam um

casalmuito querido pelos seus pacientes, amigos e familiares. Deixou
dois filhos, Alexandre e Dulce Helena Meldau. Na família assumia í!jl
uma postura de liderança sendo que todos contavam com seu apoio
,e sua força. Gostava de viajar, de-música e sempre que possível
reunia a família e os amigos em sua casa.

Neste domingo os filhos com o apoio do Rotary Club _.:. Pérola
Industrial promoverão uma ação beneficente no Lar das Flores,
lembrando o espírito de ajuda ao

próximo que sempre foi uma de suas
características mais marcantes. E para

quem quiser ajudar a instituição com
alguma doação fica aberto o convite.

Na nlÍssa das 19 hs da.Igreja Matriz,
foi colocado o nome da Ora. Cleusa
em intenção e a família convida os

amigos e clientes a participar. Saudades
dos familiares e dos filhos Alexandre e

��. m

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SALA

SEGUNDA - Maria Clara, disfarçando o nervosismo, insinua SEGUNDA - Preta explica a Raí'que aquelerSEGUNDA � ffé/linha e.xp!ica para
que queryerafita. Renato lhe serve champanhe. Paulo César lê um homem muito parecido com-seu pai,·Emerenciana que brigou com Neco,
reage mal quando Sandra diz que quer terminar tudo; ele ;Paco fica emocionado ao conhecer RaL

<Mariquinha afirma para Neco que ele pede que ela fique morando lá e promete dormir na sala. rGermanagaranteaAfOnSOqUeKaikee5t�valiprecisa conquistar Boanerges se quiser Renato mostra que está com a fita e Maria Clara insiste em iprestes a revelar alguma coisa sobreSEGUNDA - Ângela concorda em deixar Wiliam morando na casa de Letícia. Ícaser com Selinha. NastácJo flca com pena vê-la, antes de qualquer coisa. Darlene marca encontro com ,Bárbara. Preta pede que Paco se afaste delaGérard convida. Vilma para aparecer em seu programa de culinária. Diogo sai fde Tobias ao ouvi-lo falar bem de Luís. Sina JoeL Renato põe a fita para Maria Clara assistir, deixa-a dentro e de RaLOtávio pergunta porKaike e Bárbarasem dar notícias, deixando Beatriz preocupada. Gérard dá um beijo em Vilma.
não entende por que Zuca disse que não do aparelho de video e leva Maria Clara para o quarto. Ela lfe esquiva.Ollvia exige que Bár�ara lhe digaGérard fala mal da cozinha brasileira em seu programa. Vinícius fica irritado
sabe mais se ainda gosta de Tobias.

pede para tomar um banho antes e liga o chuveiro; pelo <onde está Kaike e ela finge nê\o saber dee o desafia paraum duelo culinário. Diogo é pego por um policial picha�do o íBoanerges decide começar a pagar seus celular, diz a Hugo onde a fita está e marca de se encontrar tnada. Sal ajuda Kika a fugir do hospiCiO'jmuro de uma casa, para desespero de Beatriz. Os meninos da República fempregados.em dinheiro.Tobias acha que, com ele na recepção para eles irem direto à polícia. !Mariinha tenta seduzir Cezinha. Verinhatemem que Vinícius perta o duelo. ,Aline insiste para que Fabrício faça

�.zuca. es.tá estranha_ com ele. B�na expli�a ai Enquanto Renato, no quarto, aguarda Maria Clara sair do rencontrao ouro nacasa d.eV, i.nfciuseoco,locafisioterapia e sugere que ele vá numa psicóloga. Joana pergunta se Letícia acha'
b Z

-

b quer se d I fit' d Ed d V f I
�To Ias que uca nao sa e mais.se. banheiro, Vladimir pula para a varanda e e e pega a ! a. 'no c�rro e uar o. InIClUS oge com o.��hor�que G��avo sej� ;r�,!:!;!�st���mp_�o. ,--"""-_ rcasar, Zuca, sem saber o que dizer, afirma Hugo, com a fita debaixo do braço, encontra Ana Paula no 'carro, mas ele capota e o ouro é roubadóITERÇA', léTIda afirma que gostaria que Gustavo continuasse no. Amparo. Ipara Tobias que 56 se casará com ele se sua elevador e ela pede ajuda para levar umas caixas até o ipela multidão. Nivea pede que Brad!Diogofica cada vezmais revoltado, deixando Beatnz preocupada.VIVlco�enta h d t J tino d r d t OU' lalque conhece um restaurante onde Gérardjá trabalhou.e ele fica con tr,anado.. família_gan ar a.causa as erras. us I. salão de festas onde acontece o lançamento o rvro e 'encontre Kika. Preta pergun aa via se e

f garante a Macáno que Neco tem notícias Yolanda. Hugo não tem como escapar e fica tenso quando coragem de con
.•,tar a Afonso tudo o'Diogo sai de casa escondido de Beatriz. Gustavofifa feliz ao saber que l�tcla ! d I h di R" h .

I
. 1hãO quis que ele saísse do Amparo. Beatriz descobre que Diogo sumiu. Diogo ide Gustavo; filho ele. Be in � rz a 1M a Ana Paula tira a fita de suas mãos para que ele segure as sabe. Paco conv�da GermanBa. �ara .sofre um addenteandanáode skate e desmaia. Gérard troca-os temperos de jque sua hístória .com �eco nao tem ,como caixas. Mari� Clara sai sorrateiramente do apartamento, �e çar, deixando Edilásla :uno��. a� arai�. .

ara que sua receita dê errado. Beatriz recebe um telefonema de um Idar certo. Tobias afirma a Tome que Renato. Renato se enfurece ao ver que foi enganado. Maria para Tony que OUvia vai se vrnqaravisando do acidente de Diogo. FelipeouveWiliam comentando com morreria se Zuca o deixasse. Boanerges Clara chega ao salão de festas e é insultada por Beatriz. .deles, Uma enfermeira cuida de Kaike, Baf'teme que tuís e Zuca tenham feito alguma Renato vai ao salão e ameaça Maria Clara. Antes que Maria 'conta para Afonso que conheceu alguém
sobre o beijo dela com G�taX2.

"QUARTA - Letícia confessa para Felipe: que beijou Gustavo, mas garante que ; besteira. luca �fjrma para Sina que vaj. se Clara conte a todos o que tem na fita, a luz se apaga, alguém !igual a Pato.
,n=�não significou nada. Beatriz e Marcelo levam Diogo para casa. Felip� termina :cê�aLS9JnIq9la�JD�,� '1�!'�!3 )!�l��LL�l!�: a empurra e sua bolsa some, com a fita de vídeo dentro. TfRÇA. Afonso fica intrrgãdo.Tony garanteo namoro com Letícia. Vinícius perde o duelo. Gustavo garante a Felipe que o TERÇA -Justino pede que Neco fale bem de Hugo" vai atrás de Renato, achando que ele roubou a fita, e a Bárbara ql:le vai dar um jeito em Olfvia,

beijo entre Letícia e ele foi um acidente, deixan�o-o ,co.m mais ra,iv� ainda. Gustavo para Macário, mas Neco se recusa.
os dois brigam no estacionamento. Joelleva a cópia da fita Paco afirma para os irmãos que Edilásia temCatraca i:: Natasha implicam com Alvinho, um meninotfmido do coléçio.Cadu Nastácio comenta com Ritinha que Zuca
para a casa de Laura. Laura oferece grana para que ele lhe direito de namorar se quiser. Germanaconvida Vivi para jantar fora. Cabeção planeja entrar escondido no quarto de encontrou uma desculpa esfarrapada para dê a fita 'e ainda consegue que Joel conte a ela várias aconselha Paco a procurar Afonso, mas eleMiyukl.Flávla aconselha Felipeadaroutra chance para Letícia. Beatriz e Mar:e�o adiar s'eu casamento com Tobias. Ritinha
armações de Renato. Renato se apavora quando Laura se recusa.Tony afirma para Otávio que Kaike

garantem a Diogo que não vão mais brigar. G�rard se oferece para ser sooo fica indignada. Mariquinha se espanta ao
queima a fita na sua frente, enumera as provas que tem o abandonou, deixando-o arrasado. Ulisses

��Xjl!T.�ng.�jg� .. �.. ,ª,R� saber que .Tomé ainda espe,ra que Rosa
contr�le e manda�e.,;le durma no �olch.;'n:te. anuncia para s.ua família que está pobre.,:

Felipe e leticia voltam.a narnor volte. Tobias pede que l.uls. apresse a

ITERçA'LauradizaRenatOqueconsegUluodosSlêCOmJoel,� Eduardo e Vennha resolvem tentar pararérard. Gustavo fica chateado ao verleticia e Felipe juntos, ma questão das terras para �u� ele. possa se ;a_quem ele deverá Indicar como diretor da nova revista da de brigar,mas não consegue�. Beki vol�a. arpercebequeos temperos da cozinha deVinfciusestãotrocados,Gér casar log� com Z,uca. Mariquinha comenta
IVasconcelos. Tânia terrnlna seu relacionamento c. morar com Eduardo e Vennha. Olfvialpara todos seu casamento e sociedade com Vllma. Rafa interrom com Tome que nao gostaria que Tobias Ih� .

do, e os dois prometem ser amigos. Laura ob encontra seu apartamento todo revirado,lrevelê! a armação que ele fez contra Vinicius. Vivi conta a todos odiasse. Luís pede que Boanerges o leve ate a despedir as seguranças e coloca Umberto. Edilásia promete para os filhos que nuncalengan'ou seu sócio na França e que a lnterpol está atr�s. dele. To a cidade para ele ver como anda o processo.
rança, seguindo todos os passosdomarido. mais vai se encontrar com Frazão. Pacolpara ci,!,a de G�rardl. que foge c?rrendo. Cadu e VIVI desc�brem que a Boanerges acusa Emerenciana de pensar grava conversa tom Joel, onde ele conta esconde Kika e Sal nobarcode Ulisses. Frazão;promoção é uma enganação e desiste';1 <:te jantar �ra. Cabeç.ao pe.de, para mal de Luís. Generosa dá uma bofetada.em ão para tirar a foto de Vladimir, que B fez se decl�ra para Edllásia e a abraça. Os filh<:",sfpassar a noite com Miyuki, mas ela avisa que preosa d� mais um tempo. Tina quando ela fala mal ,de Rosa. Tina, doCorpode Bombeiros. Laura obriga Rénato a venderoseu flagram os dois. Brad e seus capangas:Fabrfcio agradece a Aline por sua aj4da e a convida para Jantar em sua casa. furiosa, garante que vai embora de casa. fcarro e ficar com Um bem v.elho. Maria Clara fica'sabendo procuram por Kika na casa de Moa. Paco[ião qmft.'!SiLWiliam.p-ª!E_que ele Q!qa onc!e_gg�}\D9�la: G,!st'!)lo vê tudo.. ' Bina pergunta a Zuca se ela gosta de outra fda mudança de poder na casa de Laura. Joel manda Renato convida Rai.para ir até o clube de esgrimaSEXTA - Gustavo não deixa que Tião leveWiliam.Cabeçao garante a Mlyukl

pessoa, deixaQdo-a perturbada. Macário vai. :falar baixo e educadamente com todos na com ele. Bárbara consola Otávio. Af?nsoque espera o tempo que ela precisar,dejxando-a encantada.leticia teme que à fazenda de Justino para conversar cO,m ?yolta paraa casa de Laura, Maria Clara precisa enco encontra ;a.co.;_8,�i ���ube .�e e;.\!�����Tião volte.Gustavo decide falar com seu pai para sabero que eles podem fazer
Neco. Boanerges descobre que Mac::ano nao Ia fita. Paulo César invade o estúdio de'Bruno e faz escân ;QUARTA _ Afonso fica muito emOCionado'para protegerWiliam. Fabricio defende Aline de um homem preconceiluoso.
quer mais testemunhar a favor de Felicio. f or Sandra êstar fotografando de biqufni. Caetano ;Paco vai embora perturbado. Abelardo,Alinedá um beijo na boca de Fabricio, mas depois sai correndo sem graça. Um
Neco se esconde para não ter que conversar Iga. Daniel e Noêmia conversam sobre o filho e ja 'Thor e Dionisio decid,:m sair decasa e�

homem fura o pneu do carro de Vinicius, deixando-o furioso. Marcelo explica
com Macário.

ntos, O que deixa Cristiano enciumado. Fernando �protesto contra a tralçao de 6dllasla. MOápara Gustavo que eles podem dar queixa contra Tião no juizado de menores:
Nêco"vê Nástáciôe-pergu que era de Queiroz para Caetano. Sandra 'afilma para Paco que ele deveria dar outra.Rafa aconselha Fabrício a dar uma chê!nce para Aline. Fabnclo afirma para

ia vai embora chatea ésarcom uma garota em sua própria casa. Per {chance para Afonso. Preta se angustia ao:tAline que poderiam tentar namorar, mas ela diz que não daria certo por eles
ào ter encontrado Neco. Bina diz a Caetano' que serviço ele estava fazend lperceber que R.i e Paco estão seserem de raças diferentes. Tião obriga Wiliam a entrar em seu carro e vai

e estar gostando de cout raproximando. Um desembargador se
embora. Diogo vê e avisa Gustavo e leticia.

ele não acredita. Nastácio
QUARTA -Caetano diz que não conseguiu alar com lineu no ,interessa por Beki e Verinha decide ajudá,laha 'que Neco pergu'ntou por dia, mas deixa escapar que o elevador privativo estava uistá.lo. Frazão pede desculpas apergúnta a Boanerges se aconteceu destrancado na noite do assassinato, o que deixa Fernando e os dois acabam se beijando deZuca na fazenda' que possa ter desconfiado: como ele sabia disso? Sandra termina ilasia pede que Frazãoseafastedetaque ela perdesse o interesse porTo definitivamente com, Paulo César e manda que ele não a te culpada pelo que fez. Beki se

erges garantequeríão.Lufsafirma procure mais. Laura manda os seguranças darem uma lição para o desembargador. Germanaenciana que quer voltar para' em Renato, no mesmo lugarem que Marcos apanhou.Maria revela a Edilásia que Afonso conheceu seu
que o processo de FeUcio Clara faz uma lista dos suspeitos do roubo da fita. Corina !filho e ela fk:a transtornada. Brad encontraado. Joaquim não'tem sonda Ubaldo sobre o súmiço da fita, mas ele nada conta. !;Nfveatentando,colocarfogonacasaeresolvea 'verdade a Pequetita e Eliete manda Nelito passar a noite na casa de Ana Paula e fchamar um médico. O desernbar�a.dortemconcordou com o casamen revistar tudo. Sandra combina dividir apartamento com ,um enfarte de excitação emorre diante deetita trca radiante e dá um beijo Jonas e mais um colega do çursinho. Kátia vê Caetano e Olga 'Beki, Kàikecontim,Ja deli.ran'do defeõre. Pacoaquim,

.

deixando-o'
�

perturbad se beijando e depois entrando I..:m um ônibus. Tânia decide encontra Afonso em se�u:;zb::;ar:;;co;;:;,,,",,___,,anergesdádinheiroaos seusempregad fazer um filme sobre ó renascimento do samba. Fern�ndo QUINTrAf�p� para conversar comeco fica feliz ao saber da atitude
comenta com Cristiano as suas suspeitas de Caetano estar Paco.Tony afirma para. Bárbára que eles não

anerges. Macário afirma para Xexéu q ligado a Renato e aos crimes. Renato nega que tenha podem fazer nada contra Paco, pois Afonsopensando em depor a favor de F�Jí comprado a arma para Lineu e, veladamente, ameaça Olga desconfiaria. �aí descobre que Paco é filhoéu CJferece um suborno a Macá
se ela continuar dizendo que foi ele quem intermediou a de Edilásia, para desespero de Preta. Paco�

f�!12,�_,�M"''''_= ,compra da arma. Fernando vê' Caetano e Renato se recusa a conversar com Afonso e decideQUINTA - Macário dá uma surra em Xexeu. conversando num local discreto. - sair da cidade. Moa oferece o sótão de sua
Boanerges se impressiona ao ver a

ij41NtÀ-:-Beãirizpegãé�tan'oITlexénaoen: sua�cõi� casa para Kik� se esco.nder.? médico avisafelicidade de seus empregados com o bd�mite.AnaPaulafica funosa ao verqtle Nehto fOI embora. a Brad que Nlvea precisa ser Internada, maspagamento em dinheiro. Belinha fica feliz :Nelito conta para Maria Clara que não encontrou nada ele não permite. Verinha, Beki e Eduardo
ao saber que seu pai aceitou a idéia de �asa'dá·ex-mulher.JaquelineeKátíareVjstamoapartamen saqueiam o apartamento doNeco.Os caboclos combinam de gastar seu tle.-Yolanda e nada acham. Renato pede que Marcos fiq desembargador. Frazão çfirma para Thor,dinheiro em Vila <;ia Mata, para desgosto de tom ele para lutar contra Fernando Amodm. Marcos Dionísio e AbelÇlrdo que quer se casar com.Zaqueu. Justino afirma para Neco que os ;grana a Renato e revela que Fernando estévecom Lin Edilásia e os três o desafiam para uma luta.caboclos que receberam em dinheiro vão hoite do crime e que tinha uma relação com Maria Germana explica para' Preta que não· tem
querer ir embora da região. Nastácio diz a Óarlene pressiona o comandqnte dos bombeiros pa coragem de contar a verdade sobre osLuís que Tobias não pode desconfiar que Vladimir seja readmitido na co

..

rporaçao, Renato conta

paral, gêm,eOS
a Afonso:Raí comenta com AfonsoZuca gosta dele. Macário decide actJsar Lourival sobre o envolvimento de Fernando. que Edilásia é mãe de Apolo. Afonso fica emXexéu e Justino de adulterarem o registro Clara, e que ele é pai da filha dela. Lourival. estado de choqu�. Moa decide ir embora

no cartório. Bina deduz que Zuca está
iar Fernando. Cristiano e Fernando procuram, com Paco. Olívia recebe um telefonema dogostando de Luís e a manda parar de sonhar contram Caetano. Peixoto'conta para Tânia queJ hospital oDde Kaike está e descobre que elecom ele. Os empregados de Justi!,,!o pedem 'Fernando será indiciado. Inácio olha Sandra apaixonado aol está vivo. Edilásia se despede de Paco. Afonso

para receberem dinheiro, mas ele se recusa �aber que ela e Paulo César terminaram. DaAiel'pede pergunta a Edilásia se Apolo é seu filho.
a atender a reivindicação. Luís fica Paulo Césarf que vibra. Guilherme se irrita
preocupado aq saber que Xexéu prestou porque este não quer: lhe dar exclusiv
queixa contra Macário. Justino manda que ura'do casamento deVladimirejaqueline.
XeX'éu retire sua queixa. Joaquim decide ir

asa de Eliete brigar com Nélito e xin
visitar Luís e levar Pequetita. Zuca fica infeliz rme se aRroxima d,e Ana Paula e os dois tramam algo
ao saber que a noiva de Luís vai .chegar. Nelito.Pernandoqizque não pode ser preso antes dejTA- Bina manda que Zuca esqueçaLUiSl � _j

erg,e.s fica satisfeito ao saober quel SEXTA-Fernan ot��e�tezadequeR��envol�do
o na,o pagou seus empregados e� no crime e quer desviar a atenção da polícia sobre ele.
'irc'4:bJís.e irrita ao sabe� que. s:u pai Adernar garante que a fita não está com Darlene. Beat�izzendo Pequetita para �ISltií-lq. topa sair para dar uma volta com Marcos. Inácio e Darlene

Belihha encontra Neco e o trata fnamente.
hamoram no quarto de Beatriz, ele a convida para a pré

Emerenciana avisa Maria que Pequetita não estréia de um filme mas ela não quer ir. Renato pressiona
pod� saber de,Zuca. Luí�estra�ha ao sab�r para que o Conselho decida sobre a revista nova, mas
que Xexéu retlrou1a quelxa,�pntra �acáno Cristiano não deixa que nada seja decidido sem a presença
,e avisa'que é melho,r <rue �Ie' nao faça de Fernando. Rehato acusa Fernando de ter matado Lineu,nenhum� acusaç'âo por enquanto. Ne�b

para perplexidade de Cristiano. Guilherme agarra Eliete no
afirma para Zaqueu que pretende quintal de sua casa. Ivan faz Nelito flagrá-los e Guilherme"convencer seu pai a pagar os caboclos em garante que ela sempre deu mole para ele. Nelito tem urna
dinheiro também. Luís e Boarerges partem crise de ciúmes e acaba saindo dá casa de Eliete. Fernando

!para pegarJoaquim e Pequetita na estação, se esconde em um quarto no sob'radinho para' escapar da
mas. o �ar:ro de/és quebra. TO?iaS ofenqe polida e tentarfalar

n.ova,:,ente com C,aetano. Sandra aceitaManqwnha e Neco e acaba bng(indo com sair com Inácio, como amiga. Laura da as roupas de Renato

!�mé,'
Zuca conh�ce Pequetita e a�hoa q.ue

.,e
obriga-o a vestir as que Hercília comprou

par.a.ele.
Nelito

oao pode competir com ela. Joagulrp aVisa
pede para dormir na casa de Ana Paula. Mana Clara fica BADO _ Paco repudia Afonso, afirmandoa Pequetita que eles terão que dormir, no chocada ao saber que Fernando e,ede ser preso. que não quer n_ada que venha dele. Ç)táviohotel de Zé.Tobias tenta convencerTomé a SASAOO - Beatriz5êChateia porque Fel11and se desespera ao saber que Kqike morreu.eáQue�çeUlº1� hafesta no Espaço Fama em homenagem ,a um Afonso pede que Paco lhe dê uma chance eSABADO - Felício afirma que .gostaria que barante a Beatriz que Màrcos está lou�o de a avisa que não vai desistir dele. Bárbara pedeTina e Tomé namorassem. Bma come�ta )oelinsistequell,ena,tooindiquecomoeditorda que Otávio não co.nte para ninguém quecom Zuca que Pequetita é muito bonita, Sandra agradece a amizade de Inácio. Darlene' Kaike morreu. Verinhal e Eduardo ficamdeixando-a chateada·. Boanerges crê �ue o festa no Espaço Fama e re<i:lama com htácio q incomodados com a cantoria de strondelli.juiz vai decidir a favor de Felício. Bina fica havia dito que haveria uma festa após a pré-estréia do Strondelli vê Beki, Eduardo e Verinha juntosaliviada, pois acha que a chegada. de � que, ainda por cima, convidou Sandra parajr com. e fica intrigado. Frazão vai até a casa dePequetita vai fazer com que Zuca deSista :Lourival'bate na casa de Tânia corn uma grdem de pr! Edilásia durante a madrugada e explica quede Luís.Tina diz para T_omé qu: sonhou com �ara Fernando.VladimirseemoclonJ ao s�rreintegra� não consegue controlar seus sentimentos.ele. Neco pede perdao a Bellnha e eles se
:Corpo de Bombeirps e chora abraçado a ElJete. Para na Edilásia manda Frazão se esconder parabeijam. Luís afirma para Boanerges que yista nem porChagas, nem por Lourival, num fmpeto T que seus filhos não o descubram. Evaristo,gosta muito de Pequetita, mas não vai se
pede para,Paulo César abraçá-Ia, quando ela esta proprietário do apartamento, expulsacasar com ela. Joaquim e Pequetita. �aminhodoSobradinho. Salvador ajuda Fernando a strondelli. UlisseS"se desespera, pois suaelogiam a beleza de Zuca. Zuca fica com �obradinho. Peixoto garante a ,Maria Clara que academia está prestes.a ir � falência.ciúmes ao ouvir Pequetita faland� de Luís. fernando pod'esaberque Nina é sua fHha .. Hugo dá.a Germana pede que Paco dê uma chance a

com intimidade. Neco garante a Bellnha que lorça a Clara. Darlene observa de longe a.comem Afonso. Bárbara afirma para Afonso queninguém vai conseguir separá-los.Generosa �pela volta de Vladimirà corporação. Maria Clara pe Germana já sa�ia da �xistência de Apolo.pede que Tina' esqueça Tomé, mas ela está Eliete conte onde Fernando está escondido. Fernando vai à. Moa se recusa a tomar seus remédios e Sal
de�'idida, a lutar por ele. Peque.t,ita beija pensão onde mora Caetano.mas não o encontra. Fer�ancj01' decide ir embora d� casa dela. Raí garante�UIS na frente, de Zuca, delx_ando-a :se surpreende a� dar de cara com Maria (Iara e Nina

no]," a Paco que Afonso e legal. Afo�so perguntaIncomodada. LUIS percebe, mas nao pode �uarto do Sobradinho. <

a Germana por que ela mentiu para ele.HORÓSCOpO I ......:. � fa_z-:e_r_na_d_a_.z_u_c_a_c_h_or_a_m-:u_i_to_'-:-__ :::-=�=-:-�=:::-=:-:'�::==:-:;::=_A:'q:u:a:'r:iO�':'A�C:h:ou�.q:u:e�J'�á�ti�nh�a�V�is�t:O:tU:d�O�,a:q:u:a�ria:n�o�?-lLibra - Uma batida diferente, novos ventos chegando e SagitáriO --YaLdiler que não é bom··ter.,.aLLeão- Seusa"1!gos estão saudosossJe vo�' ca:entes convidandopara conhecer outras parageQs e se descobrir assim tão dispost�a alimentar seu fogo E você nem pensava que o amor podia abrir tantasda luz r die sua presença r , ';i0ceanda.4 ,
., O' 'd db lfovemo ge19�0 portas dentro de você ... A vida é cheia' de surpresas.ocupa O com as demandas

nt,
li

mas.
não em ouV ncias ... Você que�./ �,vem. UVI a,

I$. '"

�f
,*' _

�
_.

.t....�
A,' •

d d , é.�laro, ma's,t , Nocampo ·eJl11"'iil0 entao, Incessao e'}lOvl "'Respodei falimentar o ,.uestã.o de medão, se o amor' s",n en o a

companhia da
�

estão s1 mprra b'f'ota. Você vai �e�ohfiec; ndó;"'seI ma" '.ê se interess �a�or 1ibriano.sobr ( para um leo ,m a o pro •

re-conh�"efJ.dJ:'Ps d{!minhos estãp'a�ertó§1 ir'porpessoa, aq eç�as suas ligações. Vocã..não, é uma Você�nunca saberá,p que está na suaJrente se c�ntinuar
eles oU f'l{o'é'iJm�célha sua. �� '):/ /"

preso"lá'atrás.'
.

pessoa fácil de esquecer, mas sabe como e ...

Virgem - Ok, você, está precisando um pouco de
. descanso mas será que pas'sar o dormindo vai

se d�ita, fech'a � e é .aquela
ça não pára, rat ltfi��s olhos,fecha os olhos re obina o

s relaxam'muito : vimenta.
aminhe pelos parques,"pap�le com os

N(Jv1�IAS
CABOCLA -18:00H CELEBRIDADE - 20H50 DA COR DO PECADO - 19H15
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MALHAÇÃO " 17:30H

JARAGUÁ DOSUL - RUA EMíLIO C. JOURDAN

15:30 19:00 -21:15
AV1

o DIA DEPOIS DE AM,1I.NHÃ
SALA FILME/HoRÁRIO GÊNERO

2
TRÓIA
14:30 - 17:30 - 20:30

AV

3 HARRY PODER: PRISIONEIRO DE ASI<ABAN
15:00 ' 17:45 - 20.:45

.

AV

II :�

llÊNERO

JOIN' IllE - RUA VISCONDE DE TAUNAV

FILME/HORÁRIO.

1
HARRY PODER: PRISIONEIRO DE ASI<ABAN
13:30 - 16:15 - 19:00 - 21:45

AV

TRÓIA
13:00 - 16:00 - 19:00

CÓMO'SE FóssÊ Á PRIr�ÊII�A\iEZ
22:30

AV

2

c

3
o DIA DEPOIS DE AMANHÃ
14:00 - 16.:30 - 19:15 - 21:50

AV

LEGENDA: A-Ação! D-Drama! AV-Aventura! C-Comédia!DS-Dese
nho! S,Suspense! T-Terror! R-Romance! I-Infantil/FI C-Ficção

ii»1

preende que Apolo é mesmo seu

nso pede que Edilásia não o impe
hecer Apolo. Otávio '04ve
entando que Kafke está mo

eira ãfírma paraOlfvia q
a, mas va'j sobreviver.
jeito na aClldemia com a ajuda dos
Frazão 'tenta conversa� com Thof e

ionfsio, que se 'preparam para I'utar com
hor, Abelardo e Diqnfsio fazem Edilásia
que nunca mais vai ver Fra2:ão. V:&rinha
dua,do, disf�rçados, alugam o

amento do de,embargador para
m can\or deÓpera. Kika ligapara

Icasa e Brad lhe diz que Nivea está tendo um
,surto. Moa começa a passar mal e Paro

Idecide volta,. Ollvla revel� a Preta que
encontrou Kaike. Paco pede que Moa vá se
\ratar, mas ela se recusa e eles brigam.Tony
\fica intrigado ao saber que OUvia foi para a

aik'e foi morto. 'Otávio
ara se Kaike está morto.

Câncer - Reflexos na água, súbitas iluminações. Siga
os sinais e 0

.. 9,[ande quebra-cab�ç s se.I��:lará em
s Cbnfie--:.em seus insi vem seu poder.
A O frro\vem do

nta�qy.erer que
evem"eÍÍl on·das ...

o o Sol da
. Quando uestãoémun

é só Continuar se
não ir� �c};ola?Tas pode e_ _

Desencane, Su�de.d:;1(:fetalhes nao �a?
sua queri��Ylda pessoal. Boa muslC

massage�, cafunés do seu amor ... Que tal?

,semistu
emoç ra, mas o sh
conti se.acostum

.k
Aiaiai

.

curso de m�r
músic!,cíança, pintura, terapia?

Aries - Se certo alguém parece saber mais sobre você
do s�o, não se irrit�:

.

i�o. As
ve retahtoporaíqU� rdindo.-
Ficar as�oisas não lhe aju nada, só
obstrui cam nhos. Deixe-se receber, apr eite o que
estão que�E1.�do lhe mostrar.' Não há dis' ta ou jogo,
apenas carinho e cumplicidade.

Gêmeos - Excelentes vibrações no canal do cosmos:

aça o downl?� iniano.

,p�ssoa�, ten��c
mUita cOisa e

omelhordo
do caminhq:r,ta

amigos ...

ova alegriajá tinha
de vo oscado com abraç s cantos

escur dotudo.elhefazen adaepor
tudo. Como é eg� quando você Ise deixa acon�cer. .. !

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Na última quinta-feira, a atriz Juliana Paes reuniu centenas defãs para autografar a revista
Playboy,edição demaio da qual foi Capa.Juliana comentou sobre as polêmicas fotos
divulgadas na Internet sem retoques de computador,admitiu que tem defeitos,mas que
fotos podem sermanipuladas para melhor ou para pior... Parece uma garota muito liberal,
mas na entrevista concedida a revista Veja desta semana,muita gente achou que a garota
não é tão avançada como parece ...Opiniões e julgamentos a parte, ela é exemplo de
beleza e talento.

Assumindo a direção do
Studio A Cabeleireiros,
no Shopping Breithaupt,
com toda a simpatia e

profissionalismo, o casal
Alamir Mengarda e

Tatiana Natachi, que
também casam-se hoje.
Parabéns dobrado!

Sharlene G. Araújo e

Denis R. Conti,
trocam alianças na mão
esquerda no dia 12 de

junho.

I EMDIA
�:,.FEIJOADA
O Lions Club Jaraguá do Sul, está promovendo sua tradicional Feijoada, hoje, a partir
das 11 hs., nas dependências do 14° Batalhão da Polícia Militar.

.

O evento tem como objetivo arrecadar fundos para os programas assistenciais
desenvolvidos pela �ntidad�.

., .

�
,-:- "':&",., �� -:._ lv." "f

•

� ,o.

E"en e Evelin Hansen,
proprietárias da Elle';l's

Cosmética, com o casal
Dieter e Zélia Jansen, no

lançamento da linha
masculina Nickel que

aconteceu na quinta-feira.·:·FESTA JUNINA
O Colégio Divina Providência promove hoje, a partir das 18 hs., a primeira Festa Junina
de Jaraguá do Sul, deste ano; que será realizada no Ginásio de Esportes do colégio e

em tenda de circo montada no pátio. Além das tradicionais comidas e bebidas, haverá
muita diversão para as crianças com a Turma do Miguelito e atrações artístkas, como
quadrilhas, apresentadas pelos alunos. A festa é aberta a toda a comunidade.

(,\.

. ·:·JORNINAFEST
.

No dia 19 de junho, os profissionais da imprensa estarão se reunindo para realizar a 1 a

Jorninafest - Festa Junina da Imprensa de Jaraguá do Sul. O evento terá início a partir
das 20 horas na sede do Grupo Escoteiro Jacoritaba e está aberta também aos familiares
dos colegas. Pede-se que levem um quilo de alimento e/ou agasalho para posterior
doação.

�·DJ'S
O Dj Marcelo Luis,da Notre, promove Curso Básico para Dj's,com início no dia 12

de junho, inscrições e informações no Boticário (Shopping).

.:�METALMECÂN ICOS
Planejamento Estratégico é o curso que o Núcleo de Metalmecânica da ACIJS oferece,
de 14 a 17 de junho, para associados 'e não associados. Com 12 horas de duração, o
seminário é voltado a empresários, gerentes, supervisores, líderes de áreas industriais,
de prestadoras de serviços ou setor de planejamento. estratégico das empresas. Este

evento acontece no período noturno, no Centro Empresarial de Jaraquá do Sul (CEJAS).
Inscrições podem ser feitas naACIJIS, com lonimara, pelo telefone (47) 275-7012, ou

pelo e-mail nucleos@acijs.com.br.

·:·CAMPANHA DO.AGASALHO

At�o dia 12dejunho, a ACIJIS/APEVI, em parceria
com os Núcleos Setoriais, colabora com a

Campanha do Agasalho realizada pela Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, Secretaria de
Desenvolvimento Social, Paróquia São Sebastião
e Paróquia Apóstolo Pedro."Doe um agasalho:
Aqueça um irmão" é o slogan da campanha. As
comunidades agregadas às duas Paróquias são

postos de recepção dos donativos, como também
os Hiper e Supermercados Breithaupt. O telefone

_____!!IM!i!ll!!!!!!!II!!!!!!I!!!IIliIl!ll!!!!!!!II!!!!!!d da Central de arrecadação é (47) 372-8146.

AIS comodidade
mento ortodôntico, todos os
lizados aqui mesmo na

nstalações, que além de
zadas, no centro da cidade.

OrtoMdis
CLíNICA DE ORTODON'TIA

es e vinhos finos para ev

final.de ano e consumo
Caixa com 6 garrafas:
· Espumante tipo Astl 750ml
· Espumante Brut 7 SOm I
· Gran geserva Chardonnay
(em linda catxa de madeira)

· Preços enquanto durarem os

· Consulte preços para outras
ou malares quantidades.

I

Cláudio Cunha e Thaís Lirna, atores
da peça O Analista Machão de Bagé.

PARA TODOS OS GOSTOS I /
/

MOSTRA DE FOTOGRAFIA "CAMPO ABERTO"

Quando: até o dia 18 de julho
Horário: 14 as 21 hs.
Onde: SCAR - 4° piso

QUINTA CULTURAL
Na próximaquinta-feira, a programação da
Quinta Cultural apresenta"Casamento
Aberto Mas Nem Tanto" - teatro>' às 20:30
hs.Também oArte Bar estará funcionando a

partir das 18 hs. Boa opção para o feriado.

O cineasta cubano

Rogellio Paris e o

vice-reitor da UNERJ,
Fábio Cezar

Montibello. Paris

que dirigiu filmes
como Morango e

Chocolate, Nosotros
eLa Musica, proferiu
palestra Sobre o

.
cinema latino para
alunose

interessados,
compartilhando sua

experiência de
diretor.

FESTIVAL DA CANÇÃO
O festival da Canção Sertaneja e Popular será
realizado nas seguintes etapas:
la etapa.. 12 de junho, 21 hs. - Colégio
Holanda Marcellino Gonçalves (Homago), na
Ilha da Figueira.
2a etapa: 13 de-junho, 14 hs. - Comunidade
Santo Antônio, em Nereu Ramos.

3a etapa: 10 de julho, 20hs. - Salão Centenário

(Sociedade Desportiva e Recreativa Rio da Luz II).
Nas duas categorias, os três primeiros
colocados de cada' etapa estarão

automaticamente classificados para a grande
final, que acontece no dia 17 de julho, às 19 '

hs., na Sociedade Esportiva e Recreativa

Aliança, no Rio Cerro II.
'

Será um dos maiores festivais já realizados
na cidade.
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.' IMOBILIÁRIA
• ARQUITETURA
• DESIGN
• ADM. DE OBRAS

CRECI,1741-J
E-mail: girassol@parcimoveis.com.br

www.parcimoveis.com.br Horário Atendimento: Shsàs 12hse 1411sàs 1Shs. Sábados: Shsàs 12hs

Cód • .1.183· ' CQD.1185 - Cód. 1778-
,

VILA NOVA· ILHA DA ILHA FIGUEIRA'
Casa ·estilo FIGUEIRA -

- 02 Casas
casa de campo , Casa alvenariá alvenaria" -

Área - 125 m2 100 m2 Terreno 80m

R$ • terreno com 355 m2 -

96.000,00 381. m2 -R$ 15x23 - R$
,

65.000,00. 80.000,00

Cód - 3134-
SANTA LUZIA

Terreno 483m2 -

•

Resiaencial
Geranium - R$
j,0.000,00 ou

entrada de R$
1.000,00 + R$
240,00 mensais

Cõd - 1167-

CENTRO· Casa
alvenaria
400m2 -

Terreno

lQOOm2 -

INDICADO PARA
CLlNICA R$

300.000,00 -

(Negociável ).

Cód. 2069-

Baepend! - Apto
01 suite + 02

quartos e demais

dependências,
01 vaga

garagem, semi
mobiliado. R$
75.000,00

Cód. 3126·
CENTRO·
Terreno - c/
443,78m2

R$ 35.000,00

Cód - 3135-
SANTA LUZIA,
Terreno 483m2

- Residencial
Geranium - R$
10.000,00 ou

entrada de R$
1.0'00,00 + R$

240,00
mensais

2073 - CZERI)JIEWICZ
apto' em fase de
.acabarnento

(área 70 mz).
02 quartós, sacada com

churrasqueira, demais
dependências

01 vaga de garagem
Valor R$ 60.000,0.0
(50% entrada +

saldo paréelado em

24 X corregido pelo
Cub).

Cód. 1182 -

CZERNIEWICZ·
Sobrado alv. 'com
300 m2 -01

Suíte c/ hidra. +

03 quartos e

demais depend.
,

- Terreno c/
570 m2 -' R$
250.000,00 -

Ficam alguns
móveis

Cód - 3132-
CENTRO·
Terreno

425m2,
Centrô. R$
50.000',0,0

'Cód - 3133-
SANTA LUZIA·
Terreno 483m2

- Residencial
Geranium - R$
10.000,00 ou

entrada' de R$
1.500,00 + R$

240,00
mensais

Cód. 3122 -

RIO MOLHA
"terreno 329
; m2 (12 x

23,50) -R$
20.000,00

Cód. 2068-
VILA RAU· c

Cód. 3119 -

AMIZADE·
Terreno -

13.651 m2 ,

R$
60.000,00

Casa

Geminada com

60 m2 - 02

.quartos e '

demais

depend, - R$,
33.000,00 +

finan. CEF

Cód.- 3137 -Champagnat
Lotes Residêncial Hornburg -

R$ 30.000,00 Ou
,

,
'

( .

R$ 32.000,00 (com asfalto)

,
\1
"

�'.
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-BARRA,; Terrf1jnos com 2.�00,b9m2 ($1,S7x81,OQ),
Rua Padre Aloisio Boelng (esquina oi Feliciano

Bortollni), R$ 200.000,00

BARRA DO RIO CERRO -jerreno cl 389,41m2

(14x28,2�), Rua Angelo Rubini, nSl 677, R$
75.00.0,00 - 50% entro selco atê 6 vezes, aceita
carros até R$ 50.000,00 como parte de pgo:

RIO CERRO II • Ohácara oi 70,000,00m2 edificado com Lima casa em alvenaria
com 345,00m2, 4qtos, 2BWC, cope, coz, 2 garagens, tav., churraeq. forno a lenha
e mais uma case em madeira c/ 2 qtos, BWC, mais 2 ranchos em madeira um c/
21,00m2 e ouVo 0/ 15,00m2, 3lagoas, cachoeira, nascente, localizada na Rodovia
SC·416, bem proxtmo da Chocolelte - R$130,000,00 - aceita 50% entrada saldo
até 6 meses, aceita também,casa até R$ 50,000,00 em Jaraguá do Sul ou na Praia
e carro até R$ 15,000,00

!, BARRA DO RIO CERRO - casa alv.. c/Iale e forro madeira, terreno com

'ii 462,00m2(14)\33), 3qtos, sala, copa, oozlnha, banheiro, lavanderia, garagem, toda
'i case c/ piso cerâmico, murado, Rua.José Rosa, n2 335 - R$ 53.000,00, aceita
.} caminhão, cavalo mecânico, Scania, Mercedes, Ford, etc.até O valor de R$ 70.000,00

BARRA DO ,RIO CERIà<)": casa sobrado c/485,25m2, terreno c/950,00m2, 4qtos,
2 suites (master c/ hloro , closet, roupeiro e c/ sacadas), 4BWC, copa, COZo c/balcão
granito e prateleiras, sala Intima, de estar e de TV o/sacada, piso cerâmico, despensa,
lav., varanda, terreno revestido de pedras naturais, piscina térmica c/55.000 litros
sendo a cobertura c/ madétra itauba, bar, salão de festas, ohurrasq., escritório e dep.

�

empregada, portão eletrônico, Rua Egidio Busarello, - R$ 320.000,00 - acena como
parte de' pgto terreno, na Barra, Vila Nova, Centro ou apartamento com zctos.

?'"

RUA ANGELO RUBINI, 1046
,

I

BARRA DO RIO CERRO - casa alv, com 180,00m2, sendo 99,40m2
averbada, terreno cl 525,00m2(15x35), 3qtos, sala; copa, cozo 3ByvC,
lavanderia, área de serviço, garagem, despensa, murada, Rua Angelo
Rubini, 547, R$ 110.000,00 ou 70% entrada saldo até 6 vezes, OLi ainda
aceita casa' até R$ 40.000,00 no bairro São Luis ou apartamento,

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

. �

Fone 371-2357

ótIMA OPORTUN'IDADE
VENDA

vilson@parcimoveis.com.br
.

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

•

; II

GUARAMIRIM

Terreno com área de L957,OOm2
Edificação com área de 1.100,00, faz' parte da'

construção área de lazer.
Terreno todo murado.

,

VALOR: AVISTA R$ 280.000,00 OU COM PEQUENA
'ENTRADA MAIS 72 PA�CELAS

..

\ '1\'

• : •
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ED. MARINA

Rua Marina

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

Ed. Amaranthus - apto 402, com suíte + 2

qtos, 2 vagas de garagem. Apto mobiliado.

R$ 275.000,00. Aceita residência como

pgto.

Res. Bartel, apartamento com suite mais

dois quartos, demais dependências. Uma

vaga de garagem. R$ 75.000,00

•

Rua Luis Picolli - sobrado cl 270m2, cl 1
suíte + 2 qtos, sala de estar I jantar I
íntima e demais dependências, garagem RI
2 carros. Valor R$ 145.000,00 aceitase
aptomenorvalor como parte do pagto.

Condomínio Residencial SunFlQwer (em fi
nal de obra) - Rua José Emmendoerfer (Prõx.
Marechal) - Aptos. nQ i01, c/123m2 - suíte
+ 1 qto. e demais dep., garagem p/ 02
carros. Entrada de,R$ 75.000,00.

Terreno em Schroeder (centro)com
750m2, sendo 25mX30m, em servidão
lateral da Rua Barão 80 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$
65.0'00,00

Terreno - com 1260m2. R Waldemiro
Schmitz. R$ 65.000,00

Ed. Dlanthus- 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

igual valor \

• • •:. • • ••

�� ��S�A=BA�D�O�,=5�de�i�u�nh�O�d_e_2_00__4

• •

."

-Apto com 2 quartos e demais

dependências. Garagem para ,1 carro.

Valor R$ 60.000,00

� .1

fi, • I
� � I
'J .

.!...:.,

,if .. i

{' ,,�:I
dJ

\

i.// _

Ed. Argus - Apto com Suite mais dois quartos,
salas de estar/jantar, cozinha mobiliada,
apto com excelente orientação solar'. R. Jorge
Lacerda, 270 R$ 106.006,00

Ed. Tower Center . Apto com suite ma-is dois
quartos e demais dependencias, garagem
p/ 2 carros R. Clemente Baratto. Semi
mobiliado. R$ 185.000,00

Casa 150m2, sendo suite mais dois

quartos, sala de estar, garagem para 2

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

: . • •

\!

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

cozinha/chur., sacada, área de

serviço, c/ 2 vagas de gar.
Prédio e/quadra poli esportiva,

salões de festa· ,

Rua Nereu Ramos.

Apto 103·

R$ 145.000,00

VENDE OU ALUGA

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

rnaster + 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. Sernl

mobiliado. R$ 100.000,00

Terreno com 940m2 sendo 20m de

frente. Valor R$ 51.000,00

. Ed. Res. Magnólia, apto C0m suite + 1

qto, e demais dependencias. R. pe. Pedro
Francken (prox. ao Cal. Jangada) R$,
90.000,00

Flat no ed. Saint Sebastian, pronto e

mobiliado. R$ i18.000,00

•

r
-- - - ---,-

--

---,

I LOCAÇÃO RESIDENCIAL

II Ed. Hortência - apto cl 1 qto e demais
I dep. R$ 27'0,'0'0
I 'I Ed. Hass (Centro) - Av. Mal. Deodoro,
I 790, apto cl 3 qtos+ dep. emprego e =
I demais dep. R$ 4'0'0,'0'0.

II Casa (Água Verde) - Rua Erich (Casa

I Nova), 03 qtos, sala, coz., 01 bc, área

I de serv., garagem. R$ 43'0,'0'0_
II Res. Amaryllis (Vila Nova) - R. Angelo

I
Torinelli, 78 - apto cl Suíte + 2 qtos e

I
demais dep. R$ 48'0,'0'0. '.
II Ed. Amartllvs

- Vila nova- Rua Angelo
Torrineli, suíte + 2 qtos, semi-

II mobiliado, cl 1 vaga de garagem. li

I R$55'O,'O'O I
II Ed. TUlipa - Centro- Rua Emil Burow I

.,

- apto cl 1 suíte + 2 qtos e demais I
dep., R$ 6'0'0,'0'0 I •

I Ed. Aléssio Berri - Centro - apto cl 11
suíte + 2 qtos e demais dep., R$I
75'0,'0'0 'I
I Ed. Amaranthus (próx. Justiça I
Federal) - Rua Adolfo Sacani, 36, apto I •

II

c/ suíte master + 2 qtos e demais Idep., 2 vagas de garagem. A parti',de R$ 1..1.'0'0,'0'0 "

I Ed. Dlanthus- Rua Marina Frutuoso,
300 - cl suíte + 2 qtos. R$ 75'0,'0'0

,

I Ed. Riviera· cobertura - Rua Emil

Burow, cl suite, 2 qtos e coz.]
rnobiliada. R$1..2'O'O,'O'O I

LOCAÇÃO COMERCIAL I

I Ed. Hortência - R. JOSél'
Emendoerfer, 1549 - 1 sala térrea -I ..

36m2. R$ 2'0'0,'00 ".'

I Centro Comercial- R. Mal. Deodoro, I,'1594 - salas diversas', cl 32m2 cada.
R$ 28'0,'0'0/25'0,'0'0 I
I Ed. Marina Cristini - Rua Bemando I
Dombusch, 590. R$ 28'0,'0'0 I
I Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, i
5,32 - salas, c! 40m2, 22 andar - R$I
35'0,'0'0 , I
I Casa - R. Carlos May, 170. R$I'4'0'0,'0'0

.

,

.

.

I Ed. Bárbara- R. Epitácio Pessoa, II532 - salas, cf 40m2, 12 andar· R$.
4'0'0,'0'0 I
I Sala comI., na Rua Epitácio Pessoa, I
570, de,30 a 48m2. R$ 30'0,'0'0 ai
R$ 47'0,'0'0 I
I Ed. Tower Center - salas de �01m21a 138m2, cl garagem. R$ 5'0'0,'0'0 a

- \

R$ 6'0'0,'0'0 .

.

I'VENDAS RESIDENCIAIS
'

I Vila Lenzi - sobrado em alv., cl 250m2 I
(suíte + 3 qtos)· R. Francisco Piermann.l, .

RS 2'0'0.'0'0'0,'0'0
,

I Casa em alv., c! 2 qtos e demais
dep.·Três Rios do Sul. R$ 35.'0'0'0,6'0.1 •

I Casa c/ suíte + 2 qtos, 'demais dep., j,
piscina, salão de festas, terreno c/l

-,I 800m2. Rua Adilio Esbardelathi,·97.
, R$1.75.'O'O'O,'O'O

: I Casa cl suíte + 3 qtos e demais
Idep., terreno cl 680m2. Rua Max

Wilhelm, 901. R$1.7'O.'O'O'O,'OO
I lrnóvel comercial residencial, em

construção, terreno c 900m2 e

construção 300m2. R Francisco

Ruscka, 614. -R$ 1.1.'0.00'0,'0'0.

VENDE � ALUGA - ADMINISTRA - CONSTRÓi

VENDAS TERRENOS

I 'Rua Arduino Pradi - São Luiz. - -R$
25.'06'0,'0'0
I Terreno cl 360m2, R 1138 (nova),
loteamento D. Veronica. Barra Rio

Molha.R$ 25.'0'0'0,'0'0
I Chácara cl 245.000m2, casas, Ia-I
goas, próx. do centro, R$1.'02.'OO'O,'O'O I
L ...J

• , .' ..

),; ,

•
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Imobiliária Menegotti [tela.
http://www:porcimoveis. corn.br

e-mail: immenegotfi@porcimoveis.com.br

• •••

CREcrW 550-J

(?�
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul

IMOBILIARIA

MENEGOTTI
(47) 371'-0031 Rua �arão do Rio Branco, 545 - Centro

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

•

==VENDA== 5555 CASA· VILA LENZI • R. OTTO MAYER Nº 51· ESQUINA· ÓTIMA
RESIDENCIA CÓM 02 SUíTES(SENDO UMA DELAS COM BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM
I!lUPLA + CLOSETl' + 01 QUARTO, SALAS DE ESTAR, JANTAR E SALA DE TV CONJUGADAS, ,

TODAS COM PISO PORCELANATO, TETO EM GESSO, COZINHAMÓBILlADA, ÁREA DE
FESTAS COM PISCINA, CHURRASQUEIRA E LAV!,BO + OUTR.4iÁREA DE FESTAS COM

==VENDA== 5356 • TRES, RIOS DO SUL· RUA CONRADO ERDEMANN.
TERRENO COM 3675 M2;LOCALlZAI!l0 NA RUA CONRADO ERD�M�NN.42,00M FRENT,E
45,71f!,JNDOS 87,50 LADODIREITO. 87,50 LADO ESQUERDO. Area do terreno 3,675.00
m2 Preço venda: 90,000.00

==VENDA== 5513 TERRENO· VILA LENZI • SERVIDãO DE PASSAGEM N; R·216.024
TERRENO 14,OiM X 25,43M=356,02 M2. Área do terreno 356.02 m2 Preço venda:
23,000.00

B:,W' •
.

:!r'

I
I
I
'�
I

==VENDA== 5537 TERRENO • VILA RAU· RESIDENCIAL HELENA· LINDO TERRENO DE

ESQUINA EM LOCAi. ALTO COM 562,50M2 MEDINDO 22,50 X 25M. PRÓXIMO
"COMUNIDADE SANTA CLARA'·�rea 'do terreno 562.50 m2 Preço venda: 30�000.00

,==VE'NDA== 5545 TERRENO· TRES RIOS DO SUL· R. PREF. JOSé B�UER, 2.533 •

TERRENO COM 10.108,50M2 FRENTE: 93,00. FUNDOS: 92,70L.D.: 102,65 L.E.:

111,85 Área do terreno 10,108.50 m2 Área Benfeitorias 100.00 m2 Preço venda:

135,000.00

.)

==VENDA== 5550,TERRENO· VILA
NOVA: R. 25 DE JULHO, 1279·
TERRENO COM 5.125,00M2 •

FRENTE: 22,OOM • FUNDOS:

26,5ÓM ·LADO DIREITO: 202,50M
E LADO ESQUERDO: 202,50M.
NESTE TERRENO SE ENCONTRA
UMA CASA DE ALVENARIA COM

125,40M2, COM 04 QUARTOS,
SALA, COZINHA, BWC,
LAVANDERIA E GARAGEM. Área
do terreno 5,125.00 m2 Área'
Benfeitorias 125.40 m2 Preço
venda: 330,000.00,

Í\

==VENDA== �08 tERRENO· NOVA BRASILlA • RUA;36 JOSE EMMENDOERFER •

TERRENO PRIMEIRA LINHA 13,22M COM A RUA JOSE EMMENDOERFER;SEGUNDA
LINHA 25,43 M COM O,LOTE D-3;TERCEIRA LINHA 42,85 M COM OS LOTES 0·2 E D-

3. LADO DIREITO 78,29 M. LADO ESQUERDO;72,OO M. Área do terreno 5,868.65m2'

==VENDA== 5535 TERRENO· AMIZADE ·RUA l:ll6 LOTE 450,00M2 MEDINDO 15
X30 BAIRRO AMIZADE, LOTEAMENTO VERSALHES PROXIMO ARSEPUM. Área do '

terreno 450.00 m2 Preço venda: 28,000.00,
'

==VENDA== 5549 TERRENO· VILA LALAU • RUA MAJOR JI:lLlO FERREIRA N;36()·
CASA DE ALVENARIA COM ÁREA DE 148,50 M2 E TERRENO COM ÁREA DE 1579,72
M2. IJ4 QUARTOS; SALA;SALA TV; COZíNHA;LAVANDERIA;01 B\\'<;;01 GARAGEM;
DEPOSITO· Área do terreno 1;579.72 m2 Área Benfeitorias 148.50m2 Preço ve�da:
220;000.00 '

•

•

==VENDA== 5554 TERRENO·
VILA �AU • RUA 754 ESQUINA
COM A RUA P. JOSé BAUER •

TERRENO DE ESQUINA NO RES.
, RENASCENÇA COM 510,ooM2
FRENTE: 23,50 • FUNDOS:

'

:15;30·L Q.: 27,10 ELE.: 25;85
Área do terreno 510.00 m2
Preço venda: 32,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• Rel9S0 • NEREU RAMOS· Sobrado alvenaria cem
• , 370,OOm2, terreno c/ 81l,OOm2. Apto no piso superiorcl

4 qtos, e no piso térreo com um mini mercado com
•

, equipamentos e estoque. Valor negociável.
-

•

(e/. 753 casa com 166,OOm2, terreno cl
450,OOm2, 01 suite, 02 qtos, demais dependências
"nova", ótima localização R$ 120.000,00

negociável

Rei 1850 • VILA NOVA -terreno com 2.702,60m2,
6tima localização, Im6vel exelante para construção de
r.sldêncla R$ 90.000,00

rei. 451 • JGUÁ ESQUERDO· casa mista,
terreno cl 1.091,OOm2 R$ 32.000,00 entrada
RS 10.000,00 saldo em 24 parcelas.

DÊ ESTA SEGURA"ÇA PARA \SUA FAMíLIA.

põilõ Sega ro
'" 01 suíte, 02 dormitórios
... Sacada com churrasqueira
... 01 ou Ó2 vagas de garagem
... Salão de festas
... Play-ground
... 7 andares

Condições facilitados .ds pagamento cl entrado'
,+ parcelamento direto com a construtor_a ou
.

utilizando s,eu FGTS

"

"Residencial�IL� Vt{[�
VOCÊ PODE TER UMA BELA VISTA

* 03 dormitórios
*

aptos com .scccdc
* 01 ou 02 vagas de

garagem I
* sclõo de festas com

- churrasqueira
.
* play ground

'

* prédio com 7 pavimentos
.tl elevador

*

portão cl porteiro
eletrônico

"locolizcçô o: Vila Nova

��QUIl[W
��� �. P!I1ZU WOl�

Condições facilitadas de pagamento c/
entrada + parcelamento direto com a

construtora ou ufilizundo seu FGTS

-

.

"UOBILlÁ,RIA1.6"iJ.Ve·CHave 'CHave

CRECI612-J

• • •

REF. 701 V/IA UNZI·W. COM 03 DORMITÓRIOS. E
DfMAlS DEPEND�NCIAS 117,OOM2,lERRENO COM 495,OOM2
,R$ 67.500,00

CHave

.
APTO EDIFIClO JACÓ EMMENDOERFER,CI 2

QTOS, SALA, COZINHA, LAVANDERIA, 2 BWCs,
GARAGEM R$ 80.000,00.

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 .

rei. 1250· RAU· duas
casas em alvenaria,
terreno cl 300,OOm2 R$
�5.000,00 negociÓvel.

•

- rei. 2253·
"

CZERNIEWICZ·
terreno todo'murado

com 375,OOm2
RS 40.000,00

.

negociável

.'

o

o Edlffcio:
I 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
t APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
j 02 SALÔES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
j AMPLA.ÁREA AJARDINADA
* PLAY-GROUND
t PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO
* PROX. AO CLUBE A. BAEPENDI

•

ji chãvôl
Vendas: 275-1594

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

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃO DE ��VENOAS�' 9965-9934

. . ' .

•

CHave IIUOBILlÁRIA
..."iJ.ve,

II

• • , ., :,:
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QUER VENDER SEU IMÓVEL??? Temos clientes cadastrados!

., #" •

tmavets

Reoba se« l.oAAc/
• 275-05:1'0

Plantão 9987-1004,
Av. Mal. Deodoro, 1085· sala 1

-

Jaraguá do Sul· se

LOCAÇÕES VENDAS Terreno - llho da Figueira - Rua José
-

__ Theodoro Ribeir-o, com 9.000m2. R$

315.000,00
Chácara - Três Rios do Norte, 13.750m2.

R$ 3.000,00 entr., restante parcelado
.
Apartamento - Barra Velhá - de frente p/
o mar, 2 suítes, 2 qtos, 1 bwc, 'coz.. 10)/"

sacada, churrcsq.: 2 saias" 2 vagas gara

gem, mobiliado. Ed. Cassino ROYQI. R$
260.000,00

Sala Co'-;'ercial: Centenário,

Terreno - Champagna, cl 570m2, R$53,000,OO
Terreno

_
de 8.000ri12' - Centenário - R$

190,000rOO
Terreno - Adélia Fischer' _ 530m2, "centro, Preço

-

promocional R$ 35.000,00 negociáveis.
Terreno de 860m2 - Azoléiç - R$ 60.0DO,OO
Terreno - Guaramirim - frente p/ BR 280, 600m2.
R$ 56.000,00

c/70m2. R$ 270,00

Sala Comercial: Ed. binis c/

•
,

40m2• R$ 210,00

,.t

RIO MOLHA- casa alv., c/ sa(ci comercial na

frente. 3 qtos e dernois dep.
-

- R$ 83.00�,OO

SOBRADO c/ 5 qtos e demais depedências
repartidas. Ruo Alwin Otton s/vn". Centenário.

-

R$ 90.000,00
-.";J,

- terreno no centro, c/
R$ 245.060,00

TERRENO - ÁREA CENTRAL GUARAMIRIM
com 350m2, Guaramirim. R$ 19.900,00

5.000,00 + pare.

RANCHO· BOM -

casa de 100m2 e

terreno de 450m2•
R$ 18.000,00 à

vis+c •

.

• •••••• •

.,,�. "i"
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então acesse:

www.parcimoveis.com.br

\ .

II

•

•
II

Conheça as imobili�rias que formam a Parcim6veis - Parceria Imobiliária:
·
.. · .. · · ..

1·.""
e e- " ,

� '. "
�

.. .. ,.,... 0.0 ..

, �
.' .�
'. .

'. .

'. .

fr.! i
�; .

· .
· . .
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-

.

"
· .
� ,

.
�

,. , . �

� , .

�

.. "o..
.

-I>

•

•

..

., Tabela de honorários gralicilda gelas imobillíriis girticípinles da Earcimóveji;
• \ \ 1

., Telefone e endereQo dos tabelionatos e cartórios de registro de imóvel:

., Vantagens em anunciar seu imóvel na Parcimóveis:

., Tipos e subtip'os de imóveis que podem ser encontrados ao pesquisar neste website:

•

•

TELA DE CONSULTA DO WEBSITE DA PARCIMo.VEIS

•
. .

Com objetivo de oferecer o melhor serviço dentro de um'programa de

qualidade no atendimento, a Parcimóveis desenvolveu uma conexão via
Internet entre você cliente e as DEZ IMOBILIÁRIAS PARCEIRAS.
'.

,

No conforto e segurança do seu lar e trabalho você terá acesso a centenas de
ofertas de imóveis para VENDA E LOCAÇAo em Jaraguá do Sul e região,

incluindo Guaramirim,Massàranduba, Schroeder e Corupá.

'.

"

,
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�1tl!JGA-SE - quartos ILHA DA FIGUEIRA -

l]1óbiliados. Tr: 370- aluga-se, casa mista c!
3561. 02 qtos, sala, cozinha, VENDE-SE - vende-se

�---\-- bwc, lavanderia. Rua casa de alvenaria 1 OOm�'
AMIZADE - vende-se Águas Claras, 436. frente pi asfalto, próx,
Casa Nova em alvenaria Tratar: 370-4594 após escola, cl laje.Tr. 374-
C0m Ó3 quarto. crecl as 18:30. 5444.
. ED. AMARANTHUS - 3 dormitórios, sendo
74)02. Tratar' :. -�----

1 suíte mA'ster, piso porcelanato e madeira,
9g97.2020 ILHA DA FIGUEIRA - VENDE-SE - casa .

h bili d
vende-se, 2 casas de

,CQZln a mo lia a, dep. .oe empregada, 2
mista, cl 100m2• vagas de garagem com depósito, andar

BARRA DO SUL - alvenaria, próx centro, R$20.000.00 /
ou alto. Ed. com piscina, fitnes, sala de jogos,

vende-se casa 400m ambas com suíte e gar. 12.000.00 de entro + sauna, quadra pottvatante ·e salão de

prox. Ao' posto de R$110.000,00. Tr.: 372- 30x R$300.00. Tr. 276- festas. Entrada mais parcelamento

�aúde. R$ 8:000.00. 3277 cl Veroni. 0196. direto com o· proprietário.
.

<

'fr6co "por terreno em I;D.ISABELA - 2 dormítórlosesendo 1 suíte,
Jaraguá.Tr. 9123-7355. ,

ILHA DA FIGEUlRA - VENDE-SE - ou troca- semimobiliado. Ed. Cf salão de festas e

..

'

'. vende-se 3 casas.z de se, casa de alvenaria piscina. Pmx. Angeloni. Entrada de R$'
'p�leo D� PAU�A - alv. e 1 mista: af;ribas cl em ,Jar.a,gpá de 700m "25.000,00 mais parcelamento direto

. vende-se, alvenaria cl 3 ii·aragem.
�

R$-' por uma de igllal'va'IbÍ"" "c�oiTi':;-'PÍ'dpttétarió:" . '�. -

I qtos. R$55.000,00. '86.000,00. Aceira-se em Curitibà.R$\. .

ORECI 8054. Tr.: 371- carro no negócio. Tr.: 26.000.00. Tr. 276-
TRATAR: 275-3070(INCLUSIVE FINAIS DE

5512. 372-3277. cl Veroni. 1155. SEMANA) Creci - 8950.

4 I
J

CZERNIEWICZ - ven

de-se, de alv., ct laje, 3
qts e demais dep., c I
garagem. R$ 36.000,00.
Tr.: 371-3377.

RIO DA LUZ" - vende
se, casa mista, cl 91 m2,
terreno de 450m2, prox.
Seara. R$ 15:000;00.
Negociáveis. Tr.: 9137"
9426 ou 371-8611
após 14h.·

.

VILA RAU' - vende-se
casa com 133,00 m2
no Bairro Vila Rau. R$ .

88.000,00. Troca-se

por sítio de menor valor.
creci 7402. Tr.:
9997.2020.

VENDE-SE - casa de
100m2 cl terreno de
412m2, de esquina,
ótimo ponto comercial.
R$ 27.000,00. Aceita
carro até 10.000,00.
Tr.: 376�1885.GUARAMIRIM - vende

se, casa de alv. 15Qm e

terreno de 300m. Acei- UBATUBA - vende-se
ÁGUA VERDE - ta-se, casa na praia de prox. Lombada eletr.,
procuro casa para menor valor. R$ 22x28. R$ 8.000.00.

alugar. Tr.9134-0498. 55.000.00. Tr.373-1430. Troco por carro ou

terreno em Jaraguá do
Sul. Tr.9123-7355.

VENDE-SE - casa de
alv. 3 qtos + dep.,
estrutura pi 2° piso. R$
22.000,00. Troca-se'

por casa em São
Bento. Tr.: 373-6247
após 14h.

VILA RAU - vende-se
terreno de esquina na -

Lot. Helena. Área de

425,00 m2. R$
23.500,00. creci 7402.
Tr.: 9997.2020.

OPORTUNI,DADE

Saia 00 aluguel aoquira
sua CASA própria...

·30.000,00
50.000,00
.75.0pO,00
100.000,00
120.000�00
150.000,00
200.000,00

R$
R$
R$ 789,54 mensais

, R$ 1.053,08 mensais

R$ 1.263,70 mensais

R$ 1.579,62 mensais
. R$ 2.106,16 mensais'

3l5,92 �ensais
526,54 mensais

RODOBENS ,:,,47':i:---CONSÓRCIO ���81.53
. '. ' ,122_6Repres.: Sllver Serviços Ltda

.

. í233
Rua João Januário Ayroso,80 sala' 03

Ligue e solicite a visita de um'de nossos vendedores

No mês das'Mães
e das Noivas

. ..

'I.',
,.', '

'

�-""

. Ruo Ex ; Gúmercind,o do Silvo, 161 � Centro 00 lado do Hotel'lto·oro • Joroguá do Sul

_.GVrl
ALUGA-SE - quitinetes
rncbllladas, entrada da
APAE, próx. WI;G II. Tr:
370-3561 cf propríetá
ria.'

ALUGA.SE - no Cond. Tr.: 273-0839. vende-se cl 90,OOm2 cl BALN. CAMBORIÚ,-:-,
Residencial Concórdia, garagemj 2 qts, bwc, sala vende-se cl 118,64m2 C/.
nas Águas Termais de ALUGÁ-SE - quar.to e çàz.�mplas,2sacadas; garaQ!llJl,2suites,saIa,eoi,
Piratuba . .Ir: 372-3192'. em ap pi moça: lf: 30Dmdapraia. Próx;'l'lotel- mobiliado, 300m da praia .

9137-3083.
. Marambaia. R$

.

Práx.HoteIMarambaia.R$
ALI:lGA�SE - cl 1 70.000,00 Tr.: 9979- . 85.oo0,00Tf.: 9979-8809
corrn., novo, pi casal. BALN. CAMBORIÚ - 8S09 mi 47264-5821. ou 47 264-5821.

.

...

Ao'
,

ç
Gradiente Strik.
R$198,OO ou
1 + 9 R$ 19,80
Plano meu jeito (Pronto)

.

Gradiente Strike
R$ 99,00 ou

1,+ 9 R$ 9,90
Plano TVocê

Siemens ·ASO
R$. 149,00.ou

'

1 + 9 R$ 14,90
Plano T voéi,

Siemens,r ASO
R$ 248,00 ou

1 + 9 R$'24,80
Planolmeu.Jeito (Pronto)

�v,Mal. ".nano Peix.to, '03'·C�.· em��,!o 'radesc. ·213-0888
.IA.AGUÁ·DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS

I
I
I
I EDIFICIO SCHIOCKET: 156M2 - R$ 100.000,00 (ACEITA

CARRO E CASA MENOR VALOR).

LUI tAMtN lU:' I-INANUAUU:'

1
1-CAMPOSSAMPIERO II - JARAGUA ESQUERDO
L.-LUN:' IAN IINU I"KAUI II - JAKAl;;UA t:'UUtI<UU

3-0URO VERDE - BARRA
4-FIRENZE II - CHICO DE PAULO/JGUÁ ESQUERDO

.

CONDOMíNIO FECHADO
1- FLAMBOYANT

466 - Casa de alvenaria em Corupá com 380;00 m2
em terreno de 2.025 m-, .contendo 02 quartos
mobiliados, 02 suítes, 01 suíte de casal mobiliada
com closet e hidromessagem, copa e cozinha

mobiliados, com eletrodomésticos, sala de TV, sala
de estar, escritório mobiliado, piselna (36.000 L)
mais piscina infantil (2.000 L), garagem pI 02
carros, 02 churrasqueiras, aquecedor solar e

aquecedor a gás.

436 - Casa de alvenaria localizada no bairro

czerniewlcz, com 302,00 m2 em um terreno de

730,00 m2, contendo 01 suíte, 03 quartos, sala,
02 bwc, cozinha, 02 áreas de serv., 02 depósitos,
churrasqueira com parte fechada e garagem para
02 carros.

CENTRO - Vende-se, apt
el 3 quartos no centro
ótima opção de parcela
mento. Tr. 9977-54Q8.

CORUPÁ - aluga-se, apt.
ct 2 quartos +

dependêneiàs. n 375-
1772.

PROCURA -SE - moça
pi dividir aluguel. Tr.: 8805-

I
0597 após 15h.
40.000,00. Tr: 9135-5854

. ou9122-1830
.

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

ITr:
372-3235.

VENDE-SE - el 2 qtos,
no Condomínio Amizade.
R$42.000,00. Tr: 276-
3321.

VENDE-SE AP. ED. ISABELA SEMI

MOBILIADO COM DUAS VAGAS DE

GARÂGEM. ENTRADA DE R$ 15.000.00

E O SALDO, FINANCIADO DIRETO

,COM A CONSTRUTORA.

CONTATOS 275-3070

Mais Qualidade
-

e/969.480m2, escriturado.
R$180.000,00. Tr: 9112-
5501. (proprietário).

I.CN.
CALHAS

SCHROEDER - vende-se,
el 452m2, situado na rua

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

VENDE-SE - apt. CI 1
suíte + 2 quartos e

demais dependências. Tr.
9959-0012

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se, e/350m2, Rua
Alagoas. R$30.000,00.
'CRECI 8054. Tr.: 371-
5512.

SCHROEDER - vende-se
terreno eomA50m prox.·
Posto rnirne.tr. 9977-
5408.

_ ILHA DA FIGUEIRA - TRES RIOS DO NORTE-

CURITIBA - procura-se
'CASA "GERMINADA" , CADA UMA COM 120M2, RUA JOÃO

'1'
apto pequeno ou

qurtine.tePLANINCHECK - VALOR r$ 120.000 no centro ou proximi-
�CASA DE ALVEANRIA COM 120,00M2 - NA RUA FRANCISCO dades. Tr.: 9991-8825.
HRUSCKA, 2181 � VALOR' R$ 45.000,00

.

'CASA DE ALVENARIA COM 80,00M2 - tOTE 305 - FIRENSE 11. CZERNIEWICZ _ vende-
VALOR R$ 22.000,00 + 43 x 280,00 se ótimo apartamento no
,'CASA DE ALVENARIA EM CONSTRUÇÃO COM 70,00-M2 -

Bairro Czerniewiel,LOTE 67 - LOTEAMENTO ZANGHELlNE. VALOR R$ 15.000,00
.

+ 51 X 370,00
.

I
contendo 01 suíte e 02

'CASA DE ALVENARIA CÓM 101 ,00M2 - LOTEMANTO SÃO quartos. R$ 57.000,00.
CRISTOVÃO. VALOR R$ 53.000,00 ereei7402. Tr.: 9997.2020
'CASA DE MADEIRA E MAIS' 'I, ÁGUA DE ALVENARIA NA RUA
FRANCISCO PANSTEIN : JO.ÃO PESSOA. VALOR R$ 20.000,OO( .:

MEIA PRAIA - vende-se,
.

PODE SER PARCELADA). t
..

!ta
'CASA DE ALVENARIA COM 21 0.00M2 _ NA RUA ACRE- N0 333

ap .em meia praia pema
"

,com vista para o mar,
. R$ 120.000,00 , b'l' d R$75 000 00'CASA DE MADERIA, L07fE 03 - FIRENZE r _ RUA JOSÉ NARLOCH- mo lia Oi . . .

VALOR R$ 22.000,00 + 43 X 350,00.

I
Tr.9131-3784.

'CASA DE MADÉIRA COM 90 M2 - RUA JOSÉ NARLOCtL VALOR
R$ 22.000,00 PROCURA-SE-moçaou
'CASA DE MADEIRA 1 00,OOM2 -TODAMURADA NO ANA PAULA rapaz p/dividir aluguel.
III-LOTE 191 - R$ 15.000,00 + PRESTAÇÃO. Tr.9135-5110.
'CASA DE ALVENARIA COM 70,00M2- S'EM COBERTURA -

FIRI:NSE I LOTE 252 - R$ 36.000,00
'CASA DE ALVENARIA COM 245,OOM2 - RUA HENRICJ AUGUSTO
LESSMANN, 95 - PROX DG DA WEG . R$ 105.000,00

AI"Al<lAMtNIU

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

COMPRA-SE - urgente
terreno commais de 20.000
m2. Tratar9962-8154.

COMPRA-SE - prox.
Malwee, de R$1 0.000,00 á
R$15.000,00.legalizado pi
financiamento. Tr.: 370-
8978. C/Wanderléia, à tarde.

FOZ DO IGUAÇU -

vende-se, el 614m2, cf
construção 105m2, base
para F pisos, alvenaria

,

pré-acabada, quitado,
escriturado, asfalto,
ótima localização. Aeerta
se troca por casa em

Jaraguá. R$ 35.000,00.
Tr.: 370-3357, ou91i11-2151.

ESTRADA NOVA - vende
se terreno' de 533m de
área localizado no inicio do
morro do Pedro pronto pi
construir. R$ 8.000.00 ..
Tr.276-2169.

Arquitetura & Topografia
- Medição de terra
- Desrnembromento
- Regularização de medidas
', PrOjeto e execução.
(residencial, comércíot etc.)
- Reformas em geral

370':'7611

388 - Sobrado de alvenaria localizado no bairro

Jaraguá Esquerdo, com 408,00 m2 em um terreno /_

de 900,00 m2. Com 02 suíte com closed e sacada,
01 suíte com sacada, 01 sala uma sacada, sala de

estar, sala de jantar, sala TV, escritório, cozinha,
lavanderia, dep. empregada, churrasqueira, edícula,
garagem para 02 carros. VAL(r)R R$ 370.000,00 ..

�
.

(

458 - Casa de alvenaria situada no centro; com
180,QO m2 em terreno de'420,OO m2, com 01 suíte
mobiliada, 02 quartos, sala com 02 ambientes,
cozinha, área de festas, dispensa, lavanderia

garagem.

Para o lar
e para a Indústria

I
I

i
VENDE-SE - ou troca-se !por terreno de maior valor I
um Suzukuy Swift SD 1.6
16V 4p, compl., gas. R$
12.000,00. Tr: 370-7986.

vende-se terreno cl
3.750m R$ 20.000.00 Tr.
370-3101 ou 9135-,1692:

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

velas, Chapas em gera', Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,
Pr�teção para parabólicas, Corte e dobra de chapas,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos ..

, .

vende-se, e/1900m2,
fazendo frente pi Rua
José T. Ribeiro, em 20m
defronte Indumak. R$
200.000,00. CREC18054.
Tr.: 371 "5512.

VENDE-SE - el 76

margas, na Tifa dos

Húngaros - Jguá 84, casa
PiÇARRAS - c/3 qtos, sala, copa, coz.,"
OPORTUNI-DADE - 5 lav., bwc, 2 galpões cl
terrenos de 400m2 cada, engenho de melado, el
próx. ao Candeias. R$ náscente de água. Tratar:
27.000,00. Tr.: 372-1395. 273-1660.

QUALIDADE E EXCELENCIA EM SUVIÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A TECNO.CALHAS
Rua Felipe Schimidt, 279· Centro· Jaraguá da Sul· se ·.Fones: 370·6448·275·0448· Fax: 371-9351

condomínio centro, el
3.900m2, totalmente
aproveitáveis. Tratar:
275-3070.
Creei 8950.

VENDE-SE - vende-se
terreno pronto pi construir,
todo murrado. Rua
Francisco Pirmann lote'
20. Tr. 9992-7862.

Vendas
@'Terreno cl 600m2, Amizade.

........��._.!?�ººº,ºº. . - -_.-. --- ----_ .. _.-.--_._.

w Terreno cj 500m2, Amizade - Lot. Bela
Vista. R$ 28;000,00
;;:- Terrenõ-ê-j--3-50-'m-.·-2,-G-rü-n-Garten:- R$
18.000,00
w Apartamento cj 4 qtos, 135m2, centro.
R$ 60.000,00

.

�""-rerrenõ---c7-Y2Im�-TC;f--juventu's:'''-R$
26.000,00 I

.!

I
TODOS COM UMA PEQUENA ENTRADA E O

RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES.
(

_.

RIO MOLHA - vende-se, VENDE-SE - comercial,

Locação
Galpão na �íla �alau cj 540m2 e cj

1500m2 ele pátio pj estacionamento.
Valor a combinar

. ..

w cáSá de áivenártá C13 qts; "bairro
Jaraguá Esq. ValroR$ 350,00

rJF Terreno cj 13000m2; cl galpão de
na Vila Lalau.

382 - Casa de alvenaria, tipo chácara, localizada •

'no bairro Czerniewicz, com 180,00 m2 em um

terreno 5.000,00 m2 com lagoa. A casa possui
mezanino, 03 salas, 02 suítes e 02 quartos. VALOR

R$ 280.000,ÕO.

. I .

258 - Casa no bairro Amizade, com 116,00 m2 em

um terreno de 381,00 m2 contendo, 01 suíte, 02
dormitórios, sala, cozinha, 01 bwc, lavanderia,
garagem para 02 carros.

rJF Apartamento cj 97m2• Ou troca-se por

·.�!?�:Bt75.0º0,OO .__

rJF Casa em alvenaria cj 230m2, 4 qtos,
loteamento Juventus. R$ 90�000,00

451 - Casa de alvenaria localizada I na Ilha de

Figueira, em um terreno de 1.389,00 m2, contendo
02 suites, 02 quartos, 01 bwc, 03 -salas, cozinha

mobiliada, lavanderia, 02 garagens, edícula e

piscina. VALOR R$ 198.000,00.

425 - Casa de alvenaria situada no bairro Água
Verde" contendo, 03 dormitórios, 02' bwc, cozinha,
garagem + edícula:

�,
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CURSOS DE EXTENSAO
DA UNERJ 200'4/1

CURSO: NEUROLINGUÍSTICAAPLICADAAVENDAS

CONTEÚDO:
Comunicação
Motivação,
Mapa Mental'
Modelo de mundo: visual, auditivo é cinestésico

, A linguagem corporal
A imagem do vendedor

O desempenho do vendedor

Traços de caráter
Potencial de vendas
Como qualificaro cliente
Venda e pós-venda

r

-\0

Tnvestimento:'Parcela única de R$'B5,OO

local: Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias - UNE RJ

Informações: Coordenação de Extensão e Rél. Comunitárias
Telefones: 275-8249/275-8'253 •

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

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

TERRENO EM GUARUVA, PRÓXIMO TREVO,.
2.352.000,00 M2 DE ÁREA.

ÁGUA' == RIO DAS ONÇAS
,
ESCRITURA LIVRE

VENDO POR RS 0,03 POR M2

TELEFONE: (47) 379·1300

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar' como

. vigilante, ei curso, Ir.'
273-5083 ou 9975-
9925

-
· 2'V

Ir
,CORUPA - aluga-se
galpão de madeira cl
aprox. 180m2.
Tr.:9603-5936,

'

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como

telefonista ou

recepcionista, Tr.:
9147-6784,

INDAIAL - 'vende-se

; pizzaria el estrutura e

; ponto. Tr.9147-7973.
\ >.

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como. babá
ou acompanhante de
senhora. Tr. �802�t 180 OFEREÇO-ME - pi dar

aula de saxofone e tocar
em eventos. Tr.: 372-
0876.

" PADARIA - vende-se.

IrTr.376-2723:

REPRESENTANTE
Distribuidora precisa de representantes c/

experiência e veículo próprio.
I Joinville, I j araguá do Sul,
J Mafra! sae Bento do Sul

Tratar: (47)'3027�6300

ADM ITE-SESECRETÁRIA
REQUISITOS:

I
- Indispensável experiência em Vendas;
o 2 anos de experiência em rotinas

administrativas;
- Facilidade de comunicação / simpatia;
- Conhecimento em informática

'

- Horário de Trabalho 2a a 6a: 13:30 às 21 :30
e sábado: 8:00 às 12:00h.
- Daremos preferência para candidatas

que tiverem experiência em escolas de,
idiomas: "

A EMPRESA OFERECE:
- Excelente ambiente de trabalho;
- Curso Gratuíto de Inglês ou Espanhol
(fora do horário de trabalho); í

- Salário compatível com a função.

Interessadas encaminhar Curriculo para:
RUA Domingos da Nova, 227,Centro

Jaraguá do Sul-

EMPREGADA
precisa-se de

empregada, doméstica
el referência pi trabalhar
no bairro Oentenário no
período' da tarde. Tr.:
275-2803 el Miriam.

moças pi trabalhar el
vendas. Empresa
oferece ajuda de custo
+ comissão, carteira
assianda, vale

transporte, almoço. Tr.:
371-5353 el Jeanita.

.

- --f

REPRESENTANTE - PRECISA-SE - de

precisa-se c/ . moça pi atender

experiência e referência telefone em pizzaria
pi atuar em Jaraguádo 'acima de 18 anos,
Sul e Região. CI horário 17:30às23:30.
veículo. Tr.: 373-0422. Tr.: 9993-5433 el

Lueiana.

�
" JA

,� �72-9500
G UL

•

VESTIBULAR SENAI

TECNOLOGIA EM MECÂNICA
MATUTINO

,

TECNOLOGIA EM VESTUARIO
NOTURNO

Mais informações:
SENAIjSC Jaraquá do Sul
Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molh,a .

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

.

jaragua@senai-sc.ind.br

Taxa de inscrição:
, R$50,OO

Nas agências do BEse

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

Período: 14, a 18 de junho de 2004

Carga Horária: 20 horas/aula
Dias da semana: Segu.nda a sexta-feira

:�:' -,

Horário:.19h às 2éh
Número de vagas: 25

I' OFEREÇO-ME -p,'

€: PADARIA - vence-se trabalhar' em

w� completa em Guara- jardinagem e serviços
� .

", gerais. Tr. 372-3067 ou OFEREÇO-ME - pi
a
mirim .. Tr.:B117-2447.

9134-0232 consertar cintos de 3
i
VENDE'SE' pontas. Tr.: 276-0671.

I. ".
- sorveter�a

.

OFEREÇO-ME -' pI.
e lanchonete na_prala trabalhar el diarista ou OFEREÇO-ME - pi
do ervlno. Otima babá. Tr. 373�3787. trabalhar corno
tocallzação.Tr: 9101-

'

recepcionista ou

• 0467 el Cristiane OFEREÇO"ME .; pi secretária, el

I
trabalhar com estame experiência. Tr.: 8.805-

.' VENDE-SE - sala eo- pador el experiência. Tr. 8096.
mereial el 1 apto + 2 373-3787.

I
casas nos fundos. Tr.: PROCURA-SE-:estágio

·

·371-3132. OFEREÇO-ME - pi como técnico têxtil. Tr:

i '

trabalhar como dama 371-5640.

I � de companhla, curso

I
nfrm';mmg enfermagem'.Tr.:9103- .,-9132 ou 9138-5283 el--

, RIO CERRO 11- vende- Sonia. .cONSÓRCIO'
se, cl ± 4.800m2, cf. vendedores(as), com PRECISA-SE - de

I chalé estilo alpino, riacho, OFEREÇO-ME - pi experiência na área manicure,eabeleireirae PRECISA-SE - de
5.000 pés de palmeiras trabalhar, experiência. externa pi Jaraguá do esteticista. Tr.: 370- masseterapeuta e uma

real. Aceita-se troca por como balconista, re- Sul e região. Ótima 1955. cabeleireira el
· automóvel ou imóvel. Ir: eepeionistá e aux. admi. remuneração. Tr: 37.1- experiência. Tr.: 37b-
372-3235e/Ramos. nis-trativo.Tr.:273-6050. 8153. PRECISA-SE - de 1955.

Rlia Isidoro Pedri,'263
Rio Molha - jaraguá do sul/se
Site: www.sc;.senai.br
�mail: jaragua@senai-sc.índ.br

A Mk3 tem aprazer de ionvidar a todos para mais um evento

Palestra MGtivacional
e Jantar dançante

O tempo e OI Çasa{
Casais que competem e casais que se completam

jl cu{pà é c{'eC'a(e) ou ::Mittliã?
Pi{!ios,(herança da totâirelação

jl Parta ke diá{ogo, como solucionar
Como encantar seu relacionamento

/\ Não seiporque, mas sempre Grigamos...
O amor, você sabe percebê-lo?

Data: 11/06/04 .

Local: Estância Ribeirão Grande'
Horário: 20:00 hs

Investimento

R$ 60,00 (Casal)
(Direito a Palestra e Jantar)

Informações e Reservas no Tel: (47) 276 1529 com Vivian ou Ludmila
Ou por e-mail reservas@mk3àssessoria.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CS Recursos Hu'manos

admite:

Rua Walter Marguardt, 2820,' saj,laj:])3' a ,ijllt>:�J.Fa"�all�.:··3�1I.�623
.

. : :,' as-m.ill;.s·��••*.i)ií'�.;Q�.�I:.·J�/ ·.��i�::.·�:<.:�· .

.

,:' ;": :,;.

CACHORRO - CACHORRO - CACHORRO-vende- cabeceira estofada. R$

vende-se filhotes de vende-se filhote de se, lindo casal de
.

250,00. Tr.:9131-2157.

Pastor Alemão. Tr.: poodle.R$ 80.00,. Chow Chow, semi- CANÁRI.O _ vende-
371-9992.

\. Tr.373-3787. adolescentes, cor
se do Reino, casal clcaramelo, com

d' gaiola. H$ 70,00. Tr.:
pe Igree e garanta, 372-3067.

,
carteira de saúde em
dia. R$ 800,00. Tr:
370-8563 ou 9103-
3580.

A CS Escritório Contábil dispõe de um site.
i:'

para que você possa ca�astrar seu curriculo,
ê ter maiores chances de cpnqulstar uma

'vaga no mercado ....e trabalho.

Cadastre seu, Curríc.ulo
no nosso siter

wwW.csescrito.riocontabil.com.br·

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
A SUA EMPRESA MERECE!

1 J,;

vende-se e roupa de ou9134-0232 BICICLETA- infantil
crochê. Tr.: 372- -�--- R$ 50.00. Tr.: ,376-
3067. BICICLETA - vende- . 0632

se 18 marchas. R$
BARBEADOR - 160.00. Tr.371-9959. CACHORRO

.

. . vende-sePhilips cl 2
APAMilHO CD - /'laminas.R$ 70.00. Tr.
véndê".se para carro 371-9959.
IrTiod.4150 com

I çOritrôle. Tr.: 371-
17260.

----- Aceita-se doação dá
BICICLETA - vende- cachorro de raça.Tr.:
se de senhora modo �72-3992
Antigo R$, 50.00. Tr.: --------
376-0632. CACHORRO

I APARELHO" CD -

["vehde,se painer. R$
250.00. Tr. 370-2559.

BARRACA - vende-
se, modo Iglu pi 3 . vende-se filhote de

pessoas. R$100.00. BICICLETA - vende- Basset Cofap e
'

Ir. 275·-2140 ou, se 3 sundow aro 26 pastor alemão. Tr.:
"

9117-6404. na caixa R$ 150.00 373-3787.
cada. Tr:.370·7293.
_____ CACHORROBARRACA - vende

se, pi 7 pessoas.Tr.: BICICLETA - vende-
376-1635. se fem., de marcha.

R$ 30,00. Tr.: 372-
BEBÊ CONFORTO - 3067.

vende-se filhote de
Labrador. Tr.: 370-
2131 a tarde cl
Mariane

APARELHO 'DE
FISiOtERAPIA -

vende-se, cl duplas
placas magnéticas e

um jogo de bastão,
I botão de freqüência e

pdtêhéia. R$ 300,00.
Tr.: 371-4284.

vende-se galzerano
semi novo. R$ 35,00.
Tr.: 373-0032.

BICICLETA - vende
se 18 marchas
Fisher, semi-nova.

BELICHE - Aceita-se' R$ 75,00. R$ 371-
doação. Tr.372-3067 2545.ARTESANATO. -

!
'

• COSTUREIRAS PARA RETA, OVERLOOK E COBERTURA;

• REVISORA NA ÁREA DE CONFECÇÃO;
.

� ÀUXIUAR DE CORTE NA ÁREA DE CONFECÇÃO;
.INSTALADOR DE LINHA TELEFÔNICA E CENTRAL TELEFÔNICA C/ EXPERIÊNCIA (INST.

DE CABOS E LINHAS TELEFÔNICAS)
• MECÂNICO DE EMPILHADEIRAACOMBUSTÃO E ELÉTRICA;

•

:l
'/

• TÉCNICO MECÂNICO COMPRESSOR DE AR ROTATIVO DE PARAFUSO;

• TÉCNICO EM ELETRO ELETRÔNICA (EXPERIÊNCIA EM CONSERTO DE TE,LEVISÃO,.
VíDEO, RÁDIOETC ..• );

• TÉCNICO EMELETRO ELETRÔNICA (CONSERTO DE CENTRAL TELEFÔNICA);
• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO D�AUTOMÓVEIS;
• VENDEDOR EXTERNO lAUT9NOMO) COMEXPERIÊNCIA;
.ZELADORA

• EMPREGADA DOMÉSTICA .

.

\Referência de nosso trabalho (calçadão e pátio do SCAR,
Floricultvra Manque, Colégio Municipal Rio da Luz)

Tudo em colocação de lajotas, paralelepípedos, cQkigrama.
Espe.cializada na colocação do verdadeiro peivér, intertravado..
Temos compactador e. policorte.

Venda e cokxoçõo de laiota prensada c/ 35MPA, tiio1os de concreto prensado'
c/ 35MPA, Peive com trava

FONE/FAX: 392-3071 ou .9122-8935.
'" -.

SUPERMERCADO

*Mofo e bolor nunca mais

SUPERMASSA A)'11Jvaáaye(as (avaratórios
.

UNISUL-UNIVAU PBQP
e)'e(a .ABNT.

COM CARNES TEMPERADAS
NOS .!NAIS DE SEMANA.

,

GRAFITADA
CARRETlNHA-ven-de- .

se pi .3 . motos cl
documentação em

--�-- bomestadoR$.1.300.oo
11:3719992.

R: .JosÉ TEODORO RISEIRO,.N° 540 • ILHA DA FIGUEIRA

CELULAR - vende- ou troca-se por
se motorola T720 cl colchão comum: Tr.:
eu si câmera tr.371- 9116-8927 ou
4242ou 9914-2033 371-2001 cl Leia.

COMPRA-SE-apareiho
receptordetva ca-bo. Tr.
275-214Oou9117-6404.>SUPER MASSA: é umyroáuto nat,:,.rar,com um teor áe {igtl de aCto ttíve[, comyosição lO()%_fiato, a

ser usaáo fia construção civi[, na utilização epeci'aráe reaoco« exteriores, interiores, assentamento áe

tijo{os,yisos, cerâmicas, etc.'
.

&1 G€IUIt.: PR€DIl>.� - COl1ERCIl>.� - RESlDENCll>.l.

O produto eertopara.sli4 eOllstrugãol Ml>.SSl>. tPOX, TEXTURl>., GRl>.fll>.DO
'

I �f_ollliíl'nilliiooiliie_slliiilii'�iiiIIII"lIiiIi(a"1Iiíi4.·IIiii?'a}íiiii''''ÍlllÍ2_7_00••5_-..,4..., _O_8__1__e...._2_7_5_-_1...9_'..6_1_... i�F�:;:::�;�;::��:,,::�:�::�;;:;;;:�i��

VANTAGENS:
* Super resistente à rachaduras
*Resistente à umidade

,
*Maior rendimento à massa
*Economia no cimento em até 22%

CACMORRO QUEN
TE ;... vende-se car

rinho ou aluga-se Tr.:
9117-2447.

COMPUTADOR -

C O 1 C H Ã O COMPRA-SE - vende-seAMDK6/2,64'
MAGNÉTICO - máquina de lavar mem.HD20completo.
vende-se, R$ 600,00, comp. Tr.370-5491. lr.37�81.

\

CAVALO - vende-se
. égua quarto de milha,
ótima em rédia. R$
1 :000,00. Tr.: 378-
1816 cl Daniel.

CAMA - vende-se, de
casal, cor moqno,

•• • ••• � " o ••••••••••••••••••••• o •• o ••••• _.......... • , o ••••••••••• 0'

,� -;�1Iml\�.��

ali

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.....---------------., ..".�ÇA-I"'!!'!'I/;'!"!'�"'!""''!!!'''1�TA''!"'C''!"'(J.!!''!'M�DJ!''''"'!!'!'I.-l--_ R$ 500,00. Tr.: 9132-

ENCANADOR & eletricista Cffenri'lue e Cffer};KSen 4454 olJ 372-0019.

'j\-Apârelfíagem de S9mê'lIumínaÇãõcbm�let�:
seauenciaís de canhões de luzes celorídos. FREEZER - vende-

, flllwlk""g!g!29j�_�s,uin?���[\!\!Eça �!.!ll.Yilfl maJ�:'''''''i_ se 180 litros
Contato: 370-1942/371-4335/9116-3391 prosdócimo, semi

,

novo. R$ 300.00. Tr.
mecânica em bom 273-6403.
estado. Tr.: 275-1962

TERRAPlANAGEM· 'VaJBaSRcIn1Iedor de Pedras e ConcI8Io
S' R" d'

i

Compactadores de Solo '

ervlços com �troescava eiras

Colocação de Tubos de Concreto Tratpres e Esteiras

Remoção de Rochas Caminhões Bascul�tes
Drenagem ComRressores de Ar
Pavimentação cf Lajotas, ,

' Loteamentos completos

R: \Vi 'ando Menslin - Bse endi �75-110l/ 9104-2393,

(47) '276-3429
9975-5659

Rua: Exp. GumerCindo da Silva, 616 - Centro
I

COMPUTADOR - mensais. Tr.: 9133- 400,00. Tr.: 276-0190.
vende-se usado 7958.

lfi processador Pentium DIVISORIAS - vende-
111650 HD 10 G, CONTRA-BAIXO -

se + porta
pronto pí internet. R$ vende-se Golden, em sanfonada. Tr.: 370-
890.00. Tr. 276-0602: ótimo estado,. cor 1555

madeira, com case e

CONSÓRCIO alça. Tratar: 370- DOAÇÕES:'" A?eita-
vende-se, 180t

se de móveis antigos
contemplado. R$

C,ONTRA-BAIXO - e objetos. Tr.: 372-25.600,00 ou R$
10.000,00 entr. + 2�3 ' vende-se Jenifter. R$ 3067 ou 9134-0232

DOAÇÕES - precisa
se de roupas pi me
nino de 10 anos ·cl
urgência. Tr.274-8620. FOGÃO - vende - se

4 bocas usado R$·
DOA-SE - fogão à 50.00.Ir.: �76-0632
gás. Tr.: 276-0167 cl
Irma. FORNO - vende-se

promek e traço 750
diametro 1.100 x

2.000. R$ 30.000.00.
Tr. 376-1885.

EQUIPAMENTOS -

para lanchonete cl
mini bufe chapa e

prensa R$ 6x 300.00.
Tr.: 635-5405 FURADEIRA
_____

vende-se de bancada

ESTEIRA - vende-se cl bancada e marca.

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recépclontsta
Serviços de Limpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETR6NICA
Alarmes
Controle de Acesso ,

CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

'SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
AIItU 4e� 4-� Ú4.s� 4es� 4e4«4� (Ui,

��,� ,eMIo'��UM� 4eS�'4A�

GARRAFAS - vende
se 24 vazias. R$·
20.00. Tr. 371- 9959.

,GAlO - vende-se
filhote de Persa
.R$50.00. Tr. 373-
3787.

,-i

GRAVADORDECD
vende-se LG. Tr.:
9131-2157. Compre seu cáozínho

c I ; c k e m sua v j d a p e s s o a I e

FREEZER - vende
se cônsul 230 litros
semi' novo. R$
300.00. Tr.372-1593.

FREEZER - vende
secônsul 220 litros.
R$ 400.00. Tr.370-
2559.

JANELAS - vende-
se, duas" de
alumínio, cl caixilho
e vidro, cl 1 ,00alt x
1 ,5Iarg" semi-novas.
R$350,00. Tr: 9134-
0816.

Com todas as garantias. pedlgree e procedêncla..

I) -
•

Ellcomende ou reserve seu filhote de qualquer raça
e porte. Esclarecemos todas as suas dúvidas sobre
seu filhote. Evite comprar gato por lebre, compre
com quem realmente garante.

,

Tràtar: 370-8563.GADO - vende-se 21
cabeças. Tr.: 376-0264 .. �

iros, G..áflc�. Fln,�celras.

ACEsse E CONFIRA

www.plusserVice.com.br
INTERNET

Etlicol"ltre I'tos canais�e ndsso site os m.elhores negócios de JaragÚá do Sul e Iteg;ão
> Autom8veiS-(contp� \rend:. Ace\sórios e Cons6rcios )

,

• IL • .. • •

,

> Casa e Decor�ao. • .' • •

,

> Comércio (Todos ovam" ) • .• .' •
> Construção e Refo....a <.ntu. M8erlallde
> Esporte, Turismó e

> Moda e Beleza (Salões d
> Restaurantes
> Serviços Gerais ,( 'Eletricista, Co
Despachan�es, Corretores de Seguros.

i
e muitos outros • •

Entre em contato conosco e anuncie o

• .

....

sua empresa em nosso site

�275-I070 ,

" plus@plusservice.com.br

•

• •

R,u a J o ão P I a n i n c h e c k , Z 9 3 - S a I �. I 5

, :3..,'L"_"�C":_"_!:L;;!,��lff?:_'!:,�_"J� !.-'i�LI_J-"�_:"_J���L�-�-" d::c>, iS, �.I,,�tÇ=---�---,_._

, I

I
"U m

Computadores
completos

I

Assistência Técnica

Especializada

f ,1'
, �.'

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

,
. . .

Operacionais, Soluções de Conflitos, Configurações e Substituições de Peças, etc.

Perifértcos 'I Móveis'
CDRom

gravador e
leitor de OVO

Tintas Originaise
Recargas todas. as marcas de Impressora

Suprimentos

HORA TÉCNICA - (Jaraguá do Sul)
INTERNA -_ R$ 20,00
EXTERNAS - R$ 20,00 +

R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +
R$ 0,50 o km rodado

IT61
'.

li
1

Acessórios �ormatização "

I' d�'comércio e

indústrias: Sistemas.
Aplicativos corner-.
cials, Impressoras

,

Matriciais pI emissão
."I!!Ii::;w,' de N.F., lmpressera pI

, emissão Cupom Fis�al.

Udos
os controles

dniinistrativos de ges-
ao empresarial.

,

p r ri f ; s s ; o n a '.
,i

MICRO a partir de:

R$'
;

I, .550,00,
Financiámos em 6/ 9/
12/15/18 e 24 meses..

Configurações: Ouron 1.6 - 128 mb
de memória, Hard Oisk 20GB. fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Plaéa

.

mãe Asus A7V 266-MX, Plaça de
vídeo AGP 32 mb, monitor IS'
AOC, drive disquete 1.+4. teclado, "

mouse, pbinete atx 30Ow. �aixas de
,

som ampliflcada. 18Ow, placa de som
e rede Inte rada

NEGOCIA�OS
QUALQUER OFERTÀ,
ANUNCIADA PELA,
C()NCORRÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�,' }Jáce C(](Jrp(J

e Distribuidora de Cosméticos:

*?11111t/@�, * 3amaJUb

Fone: 371 ..6110 '

9,905-2653,

Medicamentos em geral
ManipulaçJo de fórmulas médicas

,

Fisioterápicos e

Cosméticos nlanipúJados
Fone: 371-8298

Rua 000 Picolli 1 10 - Centro

.ANUN;CIE

AQUI!
371·1919

Gengivite
,

.

Gengivite é o nome dado a uma

doença, caracterizada por uma
intensa inflamação gengival e
posteriormente
periodontal(estruturas do suporte do
dente).
A gengivite éclinicamente

,

diagnosticada naqueles pacientes,
que apresentam sangramento
gengival espontâneo ou provocado

" por escovação leve.
Esta doença se lnstala principalmente

,

r devido a má higiene (escovação
deficiente ou falta de fio dental).Pois
a placa bacteriana que se forma nos

dentes, quando os mesmos não são
bem limpos é a principal responsável
pela irritação do tecido gengival que
causa a gengivite.
As bactéria que causam a gengivite
são transmissíveis, como. as bactérias

LUMINOSO - vende-. OURO - compra-se,
se 4x1. R$150,OO. Tr.:, qualquer peça, VIDEOGAME9902-0348. a r r e b e. n t a da, v e n d e - s e

,
,

. quebrada. Paga-se à Dreamcast, c/2 cont
MAQUI�A - vende-. vistá. Tr: 9979-0605. e 3 jogos. R$350,Oáse reta Slnqer vende- Tratar: 376-2206.
se. R$ 200.00. Tr. ,PARABOLlCA _ ,------111

-273-6403 .

vende-se completa.
"

MAQUINA � vende- ,Tr.:276-3037

. se, trasnfer manual
c/timer automático e

PEDAL - vende-se

temporizador. Tr.276- duplo de bateria semi

3333. novornapex. Tr.: 376-
----- 4212

NOTEBOOK - vende-
se Pentiu m II,
64mell'!ória e 10gb. VIDEO CASSETE,
R$ 2QOO,O? Tr.: 9131-

, vende-se da Philips
2157. R$ 200.00. Tr. 371

-----

9959. ,

ENGLlSH
DEUVERV

Inglês na

sua casa ..

Tratar: 372-
1498 com

Mário

I
,

-

LACRE-vende-se de
a1umíniCl. Tr. 274-8620.

NEBO�IZADOR - SUGAR-vende-sep
vende-se R$60.00. Tr. fogão de 6 bocas. R
273-0050. 80.00. Tr. 372-1593.

VESTIDO - d'
comunhão alugo c

.sapaío. Tr. 373-3787.

NOTEBOOK - vende
se ,c! dísouete e CD
room, Pentium II. R$
1000,00. Tr.: 275-
0206. VESTIDO - vende-se'

de prenda, verde. Tr
371-5270 noite o

371-5042 comI.

VIIlEOG,AME
vende-se, Pia
Station 2, totalment
destravado, cl .

jogos. R$750,OO
Tratar: 376-2206.

. MÁQUINA - de VID�OGAME·vende
sorvete semi nova. R'OÇADEIRA . - se, Play Station, c/

, R$15 .000 .00. Tr.: \ compra-se costal. Tr. controles, 3 jogos. R
370-3101 ou 9135- 372-3067 ou 9134. 250,00. Tratar: 37Q
1602. 0232. 2206.

-,

.* PLAYSTATION 2
·xsox

.

• PLAYSTATION ONE
• DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COlOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME qUSE

que causam a cárie e outras doenças, no
entanto, tais bactérias fazem parte da
microbiota oral, ou seja, estão'
normalmente presentes na nossa boca.

,

Porém estas bactérias tornam-se nocivas
a nossa-saúde quando aumentam de
número. E o aumento de número está
relacionado a falta de higiene.
Então, não devemos dizer que pegamos'
gengivite de alguém, pois a mesma só
irá se instalar na nossa boca se nós não
estivermos mantendo uma boa higiene.
Claro que existem condições que.
limitam a capacidade da pessoa de
limpar os dentes adequadamente, por
isso devemos procurar o dentista para
fazer um controle de placa, no mínimo a

cada três meses. '

Os primeiros sinais e sintomas são:
sangramento, vermelhidão da gengiva e

do�
� ,

, '

Esta doença é muito séria, pois com a

sua evolução, teremos a periodontite,
que pode levar a perda do dente.

PLANET GAME,
* VENDAS *LOCAÇÃO * C�NSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS '

E ACESSÓRIOS EM,GER�t.
.' i'o .!� ..,." ':'�';""'.y -:-/:::":I;J"I""���' .

Fone: 376-2206;'
.

hórariode atendimento: segunda á segunda das 10:00 ás ú:
.

uá do �ul � E-mail planeta ame ibeslcom;b

'nfo(�afões:' 997J-J814

Saiba emasrecer

sem,..
•

.•
parar de comer.

Conhe9a o programa" •
, '

DISCIPLINA
'ALIMENTAR

- GINECOLOGIA -
,

, (jal.Jn '

'CRM/SCJ242 'TlGQ 030179 '

-

SOBRAOL 1.019

Vídeo-círurgía,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose .:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8A CORREIO DO PÓVO' ",,0�·
CORRl-!O DO PU\ U ·.li �DERNO
CLASSIMais

,

COMPUTADORES

PERIFÉRICOS E ACESSÓR

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

ALUGUEL DE TRAJES
PROCLAMAS DE
CASAME,NTO

ir 371-3349

lVIargot· Adélia Grubba t.enmann, Oficial 00
Registro Civil do 1!! Distrito-de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que
compareceram neste Cartório exibindo seus

documentos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar os seguintes:(. 1

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

EDITAL N2 24.800 DE 28-05-2004 - DOMINGOS PELES JUNIOR E CAM.ILA NICOLUZZI

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de.Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Ru� João Bertoli, 248, Água Verde, nesta
cidade, filho de Domingos Pelis e Luiza Fagundes Pelis. I'

.

.

Ela, brasllelra, solteira, auxilar de almoxarifado, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente Rua João Bertoll, 248, Água
Verde, nesta cidade, filha de Gilberto Nicoluzzi e Ariete Emilia Nicoluzzi.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, r=mdel passá r o presente Edital, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 1h \<4uinze) dias.

'.;:..

� ,

I" ALUGA-SE APTO. NO CENTRO DE
_

iSCHROEDER, SEMI-MOBILIADO ,COM 3
.

SUITES MAIS DEPENDENCIAS. VALOR A

COMBINAR, TRATAR 9133-3476

i
VENDE-SE-PIZZARIA Cf ÓTIMA,

;"
.

CLIENTELA. MpTIVO MUDANÇA.
� ACEITA-SE CARRO COMO ENTRADA.
l TRATAR 9993-5433

j r

SOBRADO Res. e Comi.
vende-se em alv.,_ cf 250m2, terreno

.
cf 740m2• Parte res. cf1

suíte+3dorm., EM ANEXO PONTO
COMERCIAL ( ideal pI lanchonete,
loja, oficina, etc.) R$150.000,00
Aceita-se carro de menor valor.
R: João Januário .Ayroso, Próx.

Urbano. 9973-55371376-4110. Orecl:
5087

PARA ANUNCIAR
POR TELEFONE: 3711919

POR FAX: 276-3258.
PESSOALMENTE:
Rua CeI. Procópio G. de Oliveira,)46
PORE-MAIL:
correiodopovo@netuno.com.br

I

I.

II� 40 ACOMPANHANTES
.

I

I· .------�----

Pousada Dreiche do Ar
' I

. com acompanhantes 1
Se você está cansado de ficar em casa !
sem companhia, venha conhecer nossa 'I! pousada com lindas acompanhantes 24hs II ao seu dispor. Temos preços acessíveis e 1

'I auto atendimento, tudo para favorecer a I
i você, cliente. Também atendemos hotéis, !

motéis, e residências.

I 275-0052/ 273·U74
Estamos recrutando moças acima

de 18 anos. !
�______ _��, c�_�_����_.__ ... _�.__ � � . . �

FAÇA 'SEXO SEGURO
USE CAMISINHA

····· ..

·i···"'··

•

SÁBADO,5 de 'unho 2004

II

-'

PATRICIA TAVARES DA CUNHA

MELLO, Tabeliã Designada da Comarca
dê Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, na formada Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital,
virem que seacham neste Tabelionato

para protesto dê Titulos contra: I.

I'

EDITALII

I:

II
I'

II

ALESSANDRA REGINA MARTINS SCHULZE CORUPA RUA ALBERTO BAEUMLE

250 CENTRO ,

-ALY IND.E COM.CONF,LTDA - RUA CARLOS NIELSON 85 - CENTRO

NESTA;

AMAURI MAGALHAES DE PAULA - R ARTHUR GONCALVES ARAUJO 355 �

NESTA;

'ATALlBA COZINHA INDU$TRIAL LTDA - R.:JOINVILLE 2633 - NESTA;'

I'

I' .

AURIMAR LlPINSKI - ESTRADA GARIBALDI - - NESTA;

BEATRIZ DIAS DE ALMEIDA - RUA ANTONIO J MACEDO LOTE 56 JGUA

ESQUERDO - NESTA;

CARLOS AUGUSTO G DOS SANTOS - R LUIz"'SHTLER 204 - NtSTA;

CARLOS EDUARDO MENDONSA DE VARGAS - HERMANN PURNHAGEN, 77

- NESTA;

CHARLES PIERO SIEMEINTCOSKI - 25 DE JULHO 1648 -- NESTA;

EDUCAR-INSTITUICAO EDUCAC,IONAL S/C LT - RUA 12 AV.PREFEITO

WALDEMAR GRUBBA S - - NESTA;

EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C LT - RUA 12 AV.PREFEITO .

WALDEMAR GRUBBA 5- - NESTA;

EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C LT - RUA 12 AV.PREFEITO

WALDEMAR GRUBBA S - - NESTA; . !

EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C LT - RUA 12 AV.PREFEITO

WALDEMAR GRUBBA'�,- .: NESTA;
,

FAUSTO ROBBRTO KLUG - RUA ALWIN orro S/NR LOTE 34 EDUCAR-. 'Ij

INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C LT c RUA 12 AV.PREFEITO WALDEMAR

GRUBBA S - NESTA;

FAUSTO ROBERTO KLUG - RUA ALWIN erro S/NR LOTE - NESTA;

FRANKLIN DE OLIVEIRA - RUA ARTHLJR GUNTHER CONO AMIZ - NESTA;

GERALDO APARECIOO GOMES - RUA FRANCISCO HRUSCHKA 276:.... NESTA;

INACIO VENERA - ME - RUA CARLOS EGGERT, 53 VILA LALAU - NESTA;

JOICE LlLlAN LEHM5RT - JOSE PAVANELLO 250 - NESTA;

JOSIANE ZALESKI - R OTAVIANO 11SS1 S/N - NESTA; I'

JUSTINO PEREIRA DA LUZ- RJOSE PICOLl320- NESTA;

LUCI �PARECIDA M NASCIMENTO - R ANGELO FLORIANE 76 -e- NESTA;

LUCI APARECIDA M NASCIMENTO - R ANGELO FLORIANE 76 .; NESTA;
\

.

LUCI APARECIGA M NASCIMENTO - R ANGELO FLORIANE 76 - NESTA;

LUCI APARECIDA, M NASCIMENTO - R ANGELO FLORIANE 76
_

- NESTA;

MANUMED LTDA ME- RUAANITA GARIBALDI68- NESTA;
..

MARCIO REIS SARMANHO � R LEOPOLDO JOAO GRUBBA 77 - NESTA;

MARGARETE G.DA COSTA - N E S li A

MICHEL ENKE SERPA, DE ALBUQUERQUE - RUA JO O PICOLLI 166

-NESTA;

ODAIR MARCOLlNO DE BARROS FILHO ME - RUA RIBEIRAO GRÀNDE DA

LUZ S/N - NÉSTA;
ORLI SFFTING - RUA ILlZA MAS 124 - NESTA;

PACIFIC FLORES LTDA - RUA EMMA ZIEMANN SALA p1 - NESTA;
PATRICIA GESANIA,FROEHLlCH LEAL - CARLOS OECHLER - NESTA; .

lALlTA PANSTEIN BORGES - ELEONORA SATLER PRADI 307 - NESTA;

TECELAGEM GUNZ - R.GUSTAVO G,UNZ 591 - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou sé recusaram a aceitar
a devida intimação; faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos
compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, nº 78, no prazo da Lei, '

'

a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a

pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.i
I,
!
!

Jaraguá do Sul, maio de 2004
Ilton Hoftrriann , Tabelião substltuto
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"1039 - CASA - CENTRO - c/280m2
tendo, 01 suíte + 3 quartos, salas de

estar e jantar,cozinha·mobiliada,
churrasqueira, piscina e ,garagem pi 4

carros. RS 180.000,00 + financiamento.

. 1116 - CASA DEALVENARIA -

, BARRA DO RIO CERRO - cl
180m2 em terreno de 472,50m2

tendo suíte, 4 quartos, dependência,
churrasqueira, garagem pi 2, carros.

RS 70.000,00

1151- CASA.:. CHICO DE
PAULA - cl 160m2 em terreno de

,652m2 tendo: 3 qtos, sala, bwc,
cozinha, lavanderia e garagem. RS

r 60,000,00

'J

R. DOMINGOS DA NOVA, 449 .

Plantão: 9131'-0174

Fone/Fax: 275-0174 - 3'71-3124 - 275-0722

www.girolla.com.br,' E-mail: girolla@netuno.corri.br
•

J003 : CASA - CENTRO - 3
'

quartos, bwc, dep. empregada,
garegem. RS 95.000,00.

•

1092, - CASA - BAEPENDI.- cl
74,80m2 em terreno' cf 428�80' (
26,80 X 16,00) m2 tendo 2 qtos, sala,
cozinha, bwc e lavanderia. Na frente da
casa tem 2 solos comerciais com
19�,49m2. RS 100.000,00

\

1132 - CASA - JARDIM '

CENTENÁRIO - cl 120m2 em

terreno de 500m2 .tendo suíte, 2
qtos, garagem. RS 65.000,00

1172 - CASA DEALVENARIA -

CZERNIEWICZ - cl 140m2 em

terreno de 443,25 m2 (15 x
29,60) tendo suíte + 2 qtos, bwc,
copa, cozinha, sala, despensa e

lavanderia = RS 90.000,00

1371 _. CA'SA DEALVENARIA - VILA
RAU - com 135 m2 em terreno de

495m2 ( 16,50 x 30) sendo: 3 quartos,
sala de estar, bwc socila, cozinha, copo bwc

serviço, lavanderia, churrasqueira e

garagem. Rua Asfaltada, jardim; ponto de
ônubus próximo. RS 65.000,00

1372 - CASA DEALVENARIA-
,"

•

� ....... '
•. ">- .....,,�p 1'-01 ", ._. •

... ' .... -;L� -<r.'"

-

VILA RAU - próximo ao
"

Supermercado 8rasõo, c/155m2,
terreno de 47'8m2 tendo 01 suíte
+ 02 quartos. RS 110.000,00.

14'61- CASA DEALVENARIA -

GARIBALDI- - cl 300m2, terreno cl
600m2 - cl suite + 2 qtos, sala de

estar, sala de jantar; bwc social, lavabo.
estar intimo, co�a, cozinha, lavanderia,

, bwc seviço, varando, garagem RS
,

250:000,00.

, 2074 - LOTEAMENTO
JARDIM DASACÁCIAS -

AMIZADE - 'IQtes urbanizados,
J

com asfaho, prontos paro
construir, 40% de entrada/soldo
em 12 vezes.

3055 - COBERTURA DUPLEX -

,

EDIFíCIO ARGUS - cl 192 m2 de área
'

útil e 2 vagas de garagem. Pode de baixo:
Sala íntima, suíte de casal c/ dosef, 1 suíte"
solteiro, 2 quartos e bwc. Parte de CIMA:
salas de estar e jantar, lavabo, sacado cl

, churrasqueira, cozinha, área de serviço,
dependênde cl bwc.lmóvel semi-mobiliado.

Aceita apto cl 3 qtos como parte de pgto .

.
'
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II

I

CASAS:

Ref 1120 - Agua Verde - Casa com

130,00m2, suite + 02 dormitórios,

garagem pI 02 carros. Valor R$
110.000,00
Ref 1127 - Agua Verde � Casa com

260,00m2, 04 dormitórios, garragem PI
03 carro7. Valor R$ 110.000,00
Ref 1105 - Ana Paula - Casa COIT)

i
"

00
r-,
O
r-,

Constrói

SÁBADO, 5 de junho de 2004 M

Administra

u
<U
'

u

IMOBILIÁRIA E' INCORPORADORA LTDA.

Plantão: 9117-1122 / 9143-1508
www.ivanaim·oveis.com.br

ivanaimoveis@ivanaimoveis.com.br

Ref 3125 - Estrada Nova - Terreno com 460,00m2.
ValorR$17.ÓOo,ob·

Ref 5101- Nereu Ramos - Galpão com 150,00m2 +

casa de 105,00m2, terreno 880,00�2. Valor R$
97.000,00

..Ref 3122 - João pessoa -Terreno de esquinacom
60q,00m2. Valor R$ 25.000,00

Ref 1153 - Vila Rau - Sobrado com 180,00m2.
Valor R$120.000,0�.

170,00m2, 'suite + 02 dormitórios, garagem
03 carros. Valor R$ 75.000,00 -'

.

Ref 1118 - Estrada Nova " Casa com
.

126,00m2, 03 dormitórios, garagem. Valor

R$ 48.000,00
Ref 1119 - Estrada Nova - Casa em cosntrução
com 130,00m2, suite + 02' dormitórios,
garagem. Valor R$ 55.000,00
Ref 1117- Guaramirim - Casa com 126,00m2,

Apartamentos :com:
2 dormitóriost sala de .estar,
copa/cozinha, IJwc social

é. áre� de _fljrviço.

REF 1137 - TIFA MARTINS, Casa com 100,00m2,
valor R$ 79.000;00

CASA NOVA - Ref 1122 . Amizade, Casa coni
142,m2.Valor R$ 119.000,00.

Ref 3113-Terreno, Centro, área: 452,2bm2(17x26,60m).
Valor: R$ 39.000,00+financiamento

Ref 1130 - Casa Rua Walter Marquadt, Terreno:
450,00m2(18x25m),Vajor: R$ 66.000,00:

.

Ref 1159 - Centro - Casa com 150,00M2. Terreno
417,95m2, Mobiliada. Valor R$ 155.000,00

03 dormitórios, garagem. R$ 55.000:00
Ref 1114 - Tifa Martins - Casa com 140,00m2,
03 dormitórios, garagem. Valor R$ 55.000,00
Ref 1131 - Três Rios do Norte·- 'Casa de

madeira no Loteamento souza. Valor R$

12.000,00
Ref 1103! Vila Lenzi - Sobrado com 220,00m2,
R$ 129.000,00
Ref 1128 - Vila Lenzi - Casa de esquina com

Ref 5100 - São Luis - Galpão pré-moldado de

250,00m2 + uma apto de 50,00m2, terreno de

1:100m2. Valor R$ 85.000,00

Ref 4102· Garibaldi - Sitio com 114.000,00m2, casa
de madeira;lagoa ....valor R$ 35.000,00

CASA NOVA - Ref 1110 - CASA NOVA, Figueira,
73,00m2, terreno: 300,00m2, Valor: R$ 59:000,00

, "

REF 1178- VILA LENZI· Sobrado com 172,00m2.
Valor R$ 150.000,00

Foto 146 - Ref 1158 - Guaramirim - Casa com

145,00m2. Valor R$ 60.000,00.

130,00m2, 03 dormitórios, garagem. Valor

R$ -95.000,00.
Ref 1130 - Vila Nova - Casa de madeira na Rua

Walter Marquadt. Valor R$ 66.000,00
Ref 11q9 - Figuera - Casa com 120,00m2,

. próx. a Pedreira. Valor R$ 25.000,00
Ref 1123 - Nereo Ramos - Casa com

132,00m2, 03 dormitórios, garagem.Valór R$

46.000,00.

j
1

REF 2119 - CENTRO - ED. MINER, APTO COM �
121,00M2. Valor R$ 64.000,00 - A

, I
li

;
I

I

�ua Barão do Rio Branco,373
Centro - Tel.: (47) 371-5544

Ref 115.:( -Guaramirim - Casa com 190,00M2. Valor Ref 1151- Guaramirm - Sobrado 200,00m2, Valor
R$115.000,00. Aceita imóvel de menor valor. R$ 57.000,00.

Ref 2115 - Apto Ed. Jardins das Mercedes, Vil.3;·
Nova, valor: R$ 45.000,00 ou R$ 29.000,00 +�
parcelamento. ' !

Ref 2116 - Vila Nova - PRÉDIO NOVO - Apt@ com 02
dormitórios valor R$ 80.000,00 e Apto COIII 03
dormitórios valor R$ 90.000,00.

.

"!
..

Ref �144 - Vila Rau - Casa com 133,00m2,
03 dormitórios', garagem, Valor

R[88.000,00 '

Ref 1145 .: Jarguá Ésquerdo - Casa com O

dormitórios, garagem,' Valor R�
130.000,00
Ref 1146 .- Centro - Casa com 03

dormltóríos, 01 suite, garagem, Valor R$
115.000,00. l

RU;:l Barão do Rio Branco, 373 - Centro - Fone/Fax: (47) 371-5544
www.fvanaírnoveís.com.br : ivanaimoveis@ivanaimoveis.com.br

/
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Ref 1065 - Casa no centro da cidade

com aprox. 441 mf1 e terreno com

2.621 m2. 2 suítes + 2 quartos, 2
salas grandes conjugadas, cozinha,

'

lavanderia, área de festas, garagem
para 3 carros.

, FOrie/Fax: (047)
3'70-0919 / 370-08,19

E-mail:

engetec@engetecimoveis.co(T1.bi

.m

Ref 1049: NEREU RAMQS:
Casa em alvenaria com 3

quartos, e d�mais
dependências. Em frente a

SAMAE.

R$ 18.000,00 + 120
I '

parcelas
ou aluga por R$' 300,00
mensais

i ��D� 'CÀiVA'LHO -

apartamento,
LOCAÇÃO:'
Apartamentos - Ilha da Figueira - cf 2
qtos, prôx, Homago. Rua Sérgio Sabei,'
prédio novo. Contendo churrasqueira
coletiva, garagem, antena parabólica,
circuito interno de tv, portão eletrônico.
Toda Infra-estrutura e gás individual.

Ref. 1042 - CHAMPAGNAT -

Rua Irmão Leão Magno, 267 -

casa em alvenaria, c/198m2,
área nobre, cf aquecimento
solar, 1 suíte + 2 qtos, 3 salas

amplas, copa/cozo com

móveis sob medida, 2 bwcs
,

, ,

completos, lavanderia, churras-
queira, garagem para 2 carros,

jardim de baixa manutenção,
massa corrida e gesso. R$
180.000,00. negociáveis

BAEPENDI� Casa em

alvenaria, c/ 1 suíte
+ 2 quartos e

"

demais

dependências, ±

140m2, terreno cf
447m2.

R$ 85.000,00.
200m de distância

do Clube Atlético

Baependi

Terrenos:
'

-VILA NOVA: 2 terrenos

medindo cada um a: área de
,

300 m2 sendo cada frente

com 15m e .20 de fundos,

prontos para construção. R$
37.000,00 cada lote.
- VILA LENZI: Terreno c/2

casas, Rua Dr. Arquimédes
Dantas, 66 . R$ 32.000,00
- JOÃO PESSOA:' c/

(

21.219m2 (33x643) R$
35.000,00,
- BARRA DO RIO CERRO:

Rua Camila Andreatta, c/

392m2. R$ 35.000,00
.

- JUVENTUS: Rua João

Carlos Stein c/420m2• R$
38.000,00
- JARAGUÁ ESQUERDO:

Rua João Januário Airoso, c/
417m2• R$ 42.000,00
- ILHA DA FIGUEIRA (ponte
- Weg): C/392m2 (14x28), Rua
ArturWitthoeft. R$ 37·.000,.00

Casas:

.:CHICO DE PAULO: Rua

,josé Piamonoski, 78. Área do
terreno 450m2 e área

construída de 256m2 c/ 1 suite

+ 2 qtos, 'demais

dependencias, área de festa

c/ churrasqueira. ' R$
95.000,00,
- JOÃO PESSOA: casa

.a+venar!a Rua Manoel
Francisco da Costa - ci 3
qtos e demais dep. c/130m2,
terreno c/300m2. R$
55.000,00 negociavel.
-REF. 1042 - Casa de alv.,
c/ suite + 2 qtos, cozo ç/
móveis sob medida, lav.,

churrasq., garagem no Lot.

CHAMPAGNAT R$
180,000,00
- NEREU RAMOS: Casa

em alvenaria com 3 quartos,
sala, copa; cozinha,
lavanderia, e garagem
localizada na rua Cesar

I

Franceski, 54 com 90 m2.

área de terreno com 420 m2.

R$ 43.000,00

,

1082 -CHICO DE

PAULO: Rua josé 1083 - ÁGUA

Plamonoski, 78. VERDE-SOBRADO

Área do terreno
-,

C/406m2 c/ 1
450m� e área surte + 3 quartos,

construída de sala c/ 2

256m2'c/ 1 suite + ambientes,

2 qtos, demais demais

depe nde n.ci as ,
dependências e

b , área, de festa. c/ garagem
!

churrasqueira,
\

R$ p/ 3 carros

95.000,00 R$ �OO.OOO,OO.

,

'Ir
� r'l

,? ,V �}I
,'� 1�1 .J
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COMPRA - VENDA - ALUGA ADMINISTRA
RUA MAXWILHELM, N° 43, SL. 03 DEFRONTE À PIZZARIA CASARÃO

FONE 372-1122•

•

Prot.: 82.104

E-ma.i I: vivendaimoveis@netuno.com.br

, ALUGUEl.
• APARTAMENTO - R: WALTER MARQUARDT - COM 3

DORM, BWC, SALA, COZ, LAVAND, GARAGEM 1
CARRO. R$ 350,00
• APARTAMENTO - R: JORGE CZERNIEWICZ - COM 1

SUíTE, 3 DORM, SALA, COZ, BWC, GARAGEM. R$
.550,00 (INCLUSO CONDOMíNIO)
• APARTAMENTO - R: PEDRO GONZAGA - COM 1

SUíTE, 2 DORM, SALA, COZ, BWC, GARAGEM 1

CARRO. R$ 550,00
• APARTAMENTO - R: PROC. GOMES OLIVEIRA, 1320
- COM 1 SUíTE, 2 DORM, SALA, COZ, 2 BWC, ÁREA
SERViÇO, PISCINA, GARAGEM. R$ �OO,OO. FICAM
MÓVEIS SOB MEDIDA 2 DORM.
• SALA COMERCIAL - R: MATHIAS RUYSAN - PROX.

DETF\AN - 192,00 ,,;' DE ÁREA ABERTA, 2 BWC - 2'
PISO. R$1 AOO,OO

REF 2044 - VILA NOVA - CASADCOM 147,00 m2 EM

CONSTRUÇÃO, ENTREGA EM OUTUBRO DE 2004: 1
.

SuíTE, 2 DORM, GARAGEM 2 CARROS E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS. TERRENO 399,00 m2. R$ 123.000,00.
PODENDODUTILlZAR FGTS E RNANCIAMENTO BANCÁRIO.

REF 2034 - BAEPENDI - R: AUGUSTO MIELKE, 144 - 2
CASAS DE ALV, UMA COM 200 M2: 3 DORM, BWC, SALA,
COZ, GARAGEM 2 eARROS. OUTRA COM 100 M2: 2 DORM,
SALA, COZ, BWC.TERRENO 1.817 M2_ R$ 200.000,00

REF 3040.- GUARAMIRIM - R: PALMITAL - TERRENO
COM 450,00 m2_ R$ll.,OOO,OO

REF 1014- R:
PROC. GOMES

OLIVEIRA,
1320-ED
ISABELLA -

APTO 95 m2: 1
SUíTE,2
DORM,2

BWC, SALA.
ESTAR/

JANTAR/COZ,
LAV, SACADA,

PISCINA,
GARAGEM. R$
90.000,00

VENDA - REF 2015 - BARRA RIO CERRO -R: WALTER

MARQUARDT, 878 - Ad LADO PARQUE DE EVENTOS
'ÁREA COMERCIAL COM APTO 2 DORM, SALA, COZ,
ÁREA SERViÇO, SACADA, BWC. TERRENO 480 M2. R$

190,000,00

VENDA - REF 2018 - VILA RAU, CASA NOVA ALV, 1
SuíTE, 2 DORM, SALA ESTAR, JANTAR, COZ, BWC,
ÁREA SERViÇO, VARANDA, GARAGEM 2 CARROS.

TERRENO 420 M2. R$ 102.000,00

REF 2037 - R: JOSÉ NARLOCH, 1579 - CASA ALV
170 M2: 1 SuíTE, 2 DORM, BWC, SALA ESTAR,

SALA TV, JANTAR, COZ, ÁREA SERViÇO, GARAGEM
E CARROS. TERRE;NO 420 m2: 75.000,00

<.'

VENDA - REF 3001- VILA NOVA - R: LUiZ
MARANGONI- NO ALTO - TERRENO 4.346,11 M2_ R$

160.000,00

VENDA - REF 3011- CHICO DE PAULA· R: 454-
JOSÉ POMIANOSKI-TERRENO 445,50 M2. R$

.

32,000,00

VENDA - REF 3002 - SÃO LUIS - R: CRISTINA A.
PEREIRA - TERRENO 325 M2. R$,26,OOO,00

,. B _õil_

I "';;;ili.ili\!�......:�H"'__�

REF 2043 - R: JOSÉ NARLOCH, 2543 - ANA
PAULA - CASA MISTA COM 100 m2: 3 DORM,
BWC, SALA, COPA/COZ, ÁREA SERViÇO,
GARAGEM 2 CARROS. R$ 50.000,00

GALPÃO - REF 6001- ILHA FIGI,IEIRÁ - R: SANTILlA
PURES RANGEL, 59 - GALPÃO INDUSTRIAL COM
ÁREA APROXIMADA 700 M2_TERRENO 750 M2. R$

330,000,00
REF 3018 - BARRA RIO CERRO- R: erro GEORG

TERRENO 381,25 M2_ R$14.500,OO
REF 3015' ÁGUA VERDE - R: BR 280 - TERRENO

533,00 m2. R$ 64.000,00 ..
REF 3000 - VILA NOVA - RUA 1031- ALBERTO
SPÉZIA - TERRENO 399 M2. R$ 32.000,00

-'

VENDA - REF 2033 - BARRA - R: FRANCISCO STINGHEN, 55 -

CASA ALV 70 M2: 2 DORM, BWC, SALA, COZo COM MÓVEIS,
LAVAND, GARAGEM . .;.. EDíCULA 50 M2: CHURRASQ,
BALCÃO EM GRANITO, BWC, FOGÃO DE MESA Á GÃS,

ESTILO RUSTICO. TERRENO 400 M2 RS 73.000,00. ACEITA
APTO 3 DORM ATÉ R$ 55.000,00.

REF 3017 -DR: PREF. WALDEMARGRUBBA
VIEIRAS - TERRENO 338,20 m2. EDIFICADO COM

.

GARAGEM PARA REVENDA DE AUTOMÓVEIS
COMD2 BANHEIROS, ESCRITÓRIO COM 2 SALAS,

DEPOSITO. R$ 120.000,00

REF 7002 - MASSARANDUBA - CHÁCARA 28.000 m2-
CASA NOVA ALV: 3 DORM, COZINHA, BWC,

RANCHOS, ESTABULOS, PASTAGEM, PLANTAÇÃO.
R$130.000,00

REF 2032 ILHA FIGUEIRA--OR: NEREU VASEL, 267 - 2 CASAS RESIDENCIAIS. UMA CASA MADEIRA: 5 DORM,
DESP, SALA: COPA, COZ, BWC, ÁREA SERViÇO, GARA(3EM. OUTRA CASAALV PRÉ-FABRICADA NOVA 75 M2:
2 DORM, BWC, SALA, COZ, ÁREA SERViÇO, AMPLA GARAGEM. TERRENO 618 M2. R$ 75.000,00

REF2001- R: ALBERTO STREBE, 90- VILA NOVA- SOBRADO ALVO
300 m2: 1 SUíTE Cj CLOSET, 2 DORM, BWC, SALA TV, ESTAR,
JANTAR, VARANDA, LAVABO, COZ, ÁREA SERViÇO, DEP EMPREGA c;
BWC, ÁREA FESTA c; CHURRASQ. E FOGÃO A LENHA, PISCINA,
SUíTE PARA HÓSPEDES, PORTÃO ELETRÔNICO, INTERFONE,
AQUECIMENTO SOLAR. TERRENO 900 m2. R$ 300.000,00

REF 1010 - CENTRO - R: AV MARECHAL DEODORO
DA FONSECA, 429 - ED FLORENÇA - APTO 125,00
m2: 2 DORM, COZ, SALA ESTAR, LAVABO, BWC,
LAVAND, SACADA, GARAGEM. R$ 90.000,00

REf 6002 - JGUÁ ESQUERDO - R: JOÃO JANUÁRIO
AYROSO, 2740 - GALPÃO 400,00 m2. TERRENO

1.296,00 m2. R$ 270.000,00

REF 2040 - CZERNIEWIEZ - R; MAX DOERING, 27-
CASA EM MADEIRA 200,00 m2. TERRENO 1.500,00

m2. R$130.000,00

REF 3044 - VILA RAU - R: 1096.- LTO FREIBERGER
TERRENO 385,00 m2 R$18,000,00

rt

\/ .1
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li
PROJETO

Li �inla
arquitetos

limaelima.com.br

PRC t aa p r e 5 • ••

Apartamento tipo 01
- Área 96,60 m2

5 O I u ç õ e '5 . C o n 5 t r ut i v a 5

- Localizado no bairro Vila Nova próximo ao Fórum

- Edificação. Residencial com 7 pavimentos
- 24 unidades residenciais

.

- Aptos de 3 dormitórios (1 suíte) com 3 vagas de garagem

- Aptos de 2 dormitórios (1 suíte) com 1 vaga de garagem

Apartamento tipo 02
- Área 1 48, 18m2

n<l"I(AfI.I"mu.$lI.F.fll()!lJ\.(!l;"'UI)Aj)�
h ;'IU)VVlj\1IlJ1ll1.M) HA�nAT

Nível C
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FqNE/FAX: 371-0768 OU 371 �6582 / PtÁNTÃO: 99,97-9471
.__ .._"_---------_

"�_._---

.:Jfá 23 anos,
garantindo &Oll8 neg6eio8

'

Rua Reinoldo Rau,,585 - Jaraguá do Sul - se
e-mail: imobiliaria@iardimiaragua.com.brCRECI N9 572-J

OFERTA DA
SEMANA

- NOVA,BRASILIA -

.. Sobrado em alvenaria cf área
de 120,00m2 e terreno de

300,OOm2. R$ 50.000,00 á vista

ILIiA"fi)A FIGUEIR� - Casa em alv., 3 qtos, sala,'c�z., bwc social..
área de serviço, garagem pi 2 carros, murada cl cerca de alumínio,
área total de 148,41 m-, terreno 320,77m2•Toda regularizada. R$
80.000,00.

CENTRO - Ed, Jaraguá - apartamento cl área 183m2, suíte + 2 qtos
e demais dependências. R$ 1 00.000,00 NEGOCIÁVEIS.

sAo LUIS - Casa, semino��, c/área de 120m�suít�os, bwc
social, área de serviço, piscina e bwc na área de lazer. Valor a
combinar. (liberada pI saque-de F,GTS e financiamento
bancário)

TR�S RIOS DO SUL - Sobrado cl área de 68m2, 2 qtos, cOZ., sala,
bwc, sala de serviço e qaraqem.Terreno cl 300m2• R$ 21.000,00
negociável'. + R$ 12.000,00 flnanc.CEF, prestação R$ 147,00

,

BARRA DO RIO CERRO - casa nova, cl área 197m2, suíte + 2 qtos CENTRO - Ed. Gardênia, suite+2qtos, cozo sala com sacada, bwc,
e demais dependências. R$ 95.000iOO negociáveis. área de serviço, dep. de ernpreqada e garagem. R$ 75.000,00

,I
\

�

VENDAS
CENTRO - Sala comercial, 35m2• RS 16.000,00 à
vista ou RS 6.000,00 entr.+ 20x RS 500,00 (fixas).

CENTRO - Ed. Schiochet, apto todo reformado cl cozo mobiliada.
R$ 110.000,00 (aceitá-se casa de maisorvalor)

VILA NOVA - Residencial Morada do Sol, suíte + 1 qto, COZ., bwc,
,área de serviço, sacada cl churrasq. R$ 83.000,00

VILA NOVA - Terreno cl 392m2• Rua Artur Gumz -. Localização
Privilegiada. R$ 55.000,00

JARAGUA ESQUERDO-Casa de Alv.cl área de 160,OOm2,S qtos,
2 salas, cozinha mobiliada, área de serviço, garagem e terreno cl
SOO,OOm2• R$ 85.000,00

.

VILA NOVA - Edifício Zimbros - Área total 176,12m2.
Suíte + 02 qtos,sala estar/jantar,sacada cl churrasq.,coz., bwc social,
área de serviço, 02 vagas de garagem Prédio com salão de festas e

. piscina na cobertur.a.lmperdível: somente 04 unidades

L O 'C A ç Õ E S
CENTRO - SALA COMERCIAL - CI área de 300,OOm2, RS
1700,00 ( negociáveis). Rua Reinoldo Rau

CENTRO _ (Próximo Beira Rio) - Apartamento Ed. Dianthus, aptq
7ql, cl suíte + 2 qtos, sala cl sacada, coz., bwc, área de serviço,
garagem cl piscina. R$ 750,00 + R$ 150,00 condomínio.•

,

�ENTRO _ Apartamento Ed. Riviera, Cobertura Duplex, cl suíte +
banheira hidro + 2 qtos, sala ampla cl sacada, coz, mobiliada, bwc
social; área de festas c/churrasq:, área de serviço, dep. E'mpregada,
garagem pi 2 carros, R$1.300,00 + condom�nio.
CENTRO _ Apartamento Ed. Bérgamo, apto 1 02,cl 3 qtos, 2 salas cl

- sacada, coz., dep. Empregada cl bwc, área de serviço, garagem. R$
550,00 + R$ 9S,00 condomínio.

'.

CZERNIEWICZ _ Rua 13 de Maio,411 (frente Panificadora Pão�de
Ló) - Apartamento Ed. Jaice Adriano, apto 202, cl suíte + 1 qto, sala
cl sacada, coz., bwc social, área serviço, garagem. R$ 400,00+ R$
80,00 condomínio.•.

CENTRO- Ed.ltália, 2 dorm. R$ 320,00 + cond. R$ 60,00

, ED. DON JOAO - nova,2 qtos, sala cl sacada. R$ 380,00 + cond.
R$SS,OO

CENTRO - Ed. Caetano Chiodini c/3 dorm. 2 bwc, cl garagem. R$
380,00 +. R$ 60 cond.

CENTRO - Ed. Haiss cl 3 dorm. + dep. empregada, 2 bwc,garagem.
R$ 400,00 + R$ SS,OO ecnd.'

CENTRO - Ed.Santa Terezinha,3 dorm.,+ dep.empregada,2 bwc,
cl garagem'. R$ 430,00 + R$ S5,00 cond.

-

CENTRO - Ed. Savi cl lsuite + 1 dorm., cl garagem. R$ 330,00 +
SScond.

VILA LALAU - Ed.Terezinha,apto 2,(1 2qtos,sala cl sacada,cozinha, , ;1.
área de serviço, garagem. R$ 280,00 (disponívell 0/06/04)

.

VILA LALAU - casa nova cl 1 suite+2 dorm., toda muradac/cerca
de alumínio. R$ 600,00.

CENTRO - Sobrado com piscina, suíte cl banheira, 3 qtos. R$
1.000,00.

.

CHICO DE PAULA _ Sobrado (piso superior),cl suíte + 2 qtos,sala
cl sacada, cozinha, bwc social, área de churrasq., área de serviço,\ '

garagem. R$ 700,00.
"

-

CENTRO - Casa, suíte + 2 qtos, próximo Angeloni. R$1.500,00

A
r IJ

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

*Loteamento em fase de conclusão nos bairros: João Pessoa

Fi'nanciamento direto com a Imobiliaria
Entrada + saldo em 90 meses.

ó vrnI
CREOI • 1959.J

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

275-0606..' I Consulte-nos: e reserve seu loteI,

J,

Ret. 101 - VILA LENZI - casa

Alvenaria, 155m2, com 3

quartos, piscina.
R$ 120.000,00

Ret. 125., CENTRO - casa

alvenaria, 110m2, com 3
quartos e demais dep. R$

100.000,00

Ret. 129 - ILHA DA
FIGUEIRA - casa alvenaria
148m2, com 3 quartos

R$ 85.000,00 '

Ret. 116 - CENTENÁRIO - casa alv.

sobrado, 2_10m�, 01 suíte + 2 qtos.
R$ 150.000,00

Rjat. 128 - RIO MOLHA -

sobrado alv., 230m2, 06 qtos.
R$ 100.000,00

Ret. 503 - CENTRO - terreno

cf 1000m2 cf 1 casa

R$ 250.000,00

, Éd. Aléssio
Bérri -

Centro - 1
suíte + 2
darmo
(206m2). R$
75.000,00
T pare. pelo
Cub

Ret. 112 - VILA RAU, - casa

mista, 3 qtos, terreno cr
450m2, R$ 40.000,00 + 3
terrenos 4.50m2' cada. R$

25.000,00 cada

•

Ret. 103 - TIFA MARTINS -

casa alvenaria, 3 pavimentos,
,

2121\112.
'R$ 80.000,00

Ret. 118 - BAEPENDI - casa

alv. 400m2, com 1 suite
rnastef + j suítes. R$

220.000,01)
'd

,Ret. ;1.04 - VILA LENZI - casa

c/173m2, 3qtos/2 salas,
:Qopa,. cbi.;J�wç,� lav., churrasq.

.

R$ 68.000,00

Re,t. 124 - BARRA � casa

alvenaria, 96m2, com3
quartos e demais dep.

R$ 45.000,00",. ,

1031-,ESTRADANOVA-Terreno tot. Primavera, c! 469,35ri1' . R$12,000,00
1045· NEREU RAMOS, Lot, Zanguelini, área de 391 ,00m'. R$ �4,000,00
1046· NEREU RAMOS· Lot Zanguelini, área de 321 ,00m', R$12,000,00 ,

1053·AMIZADE·Lot Versalles. Rua 1116. Terreno c!450m' R$27.000,00
1054· CHICO DE PAULA· Rua Arthur Breithaupt Valor a eombinar .

1055·NEREU RAMOS' Rua Maria Madalena Lopes Santana, área de 1.1,470,QOm' (ótimo p{indústria}R$ 85,000,00
!f.","fti!'_.'TI1l!!IT!'�

'. .

-:
'.' .

. .

ID:��="WJ.fuk\ffi@L8\1g
2000·VILARAU· casa de alv. c! 117,00m'e terreno c!2.407,00m'. Próx. a Une�, ótima localização.
2031- CZERNIEWICZ- ótima localização, ci 155,00m'
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv c/176m', terrenb c! 450m'
2070 - NEREU RAMOS - R Maria M, L. Santana, sobrado c! 186m' � terreno'c/ 350m' ,

2071- NEREU RAMOS - R Julio Tissi, c! 210m' e terreno c! 450m'. Aceito apto menor valor,
2078 - OURO VERDE - R João Mass. Terreno c/345m' e contr. c/163,00m'.

R$145,OOO,00
R$125.000,00
R$ 45.000,00
R$ 70.000,00.
R$95.000,00
R$ 43.000;QO

2101· CENTRO· R. GuilhermeWeege, ótima lOcalização - imóvel resid., c! comercial. Sobrado el700m' e terreno c! 570m'. Valor a oombi
.

r,

2124· ÁGUAVERDE· Rua Frederique b. Henqué, terreno c! 367,50m' e construção c! 175m'. R$110.000,00
2142· VIEIRAS· R Guilherme Koeler, Cosntr. 140m' masi um aedlculade 80m' e terreno com 650m':R$ 80.ÓOO,00

. 2144· BAEPENDI· R. Afonso Bartel, casa de alvenaria com 243m' e terreno com 390m' :R$100,000,00
2160· NEREU RAMOS· BR 260 KM 75, área comercial c! vários imóveis. terreno c! 20.000tn' R$500.000,00
2165· ESTRADANOVA· R Felix Richert, Construção de 80m' e terreno de 435m'. R$ 24.000,QO
2170· BARRADO RIOÇERRO·R AugustorHanemann, casa em alv., c! 200m' e terreno c! 345m'. R$52.00ó,OO

troca por imóvel em Brusque ou Jaraguá do �ul
2188· BARRA RIO CERRO· R Natália M,R. Andreata, const. 144,50m' e terreno 45Qm', R$156,000,00

,

2189· VILA LAl:AU • R Rodolfo Hesse, const. 160m' e terreno 720m', com piscina. R$180.000,00
2190 ·AMIZADE· Lot. Versalles II, const. 92m', terreno 450m', R$ 70.000,00
2194· TIFA MARTINS·R João Augustinho Fabiano - casa madeira 49m' e terreno 322m', R$ 25,000,00
2196· CHICO DE PAULO· Rua Joaquim F. de Paulo, 2612, terreno 456,80m' e casa mista 94, 10m'. R$ 48,000,00
2197· VILA LENZI· R Francisco Pirmann, terreno c! 442m'e construção 199,70m'. R$120.000,00
2199· CENTENÁRIO· R Fidelis Stinghen, terreno c! 350m' e casa de alv., c!·77m'. R$ 45.000,00
2202· SCHROEDER· casa alv" c! 95m', terreno 665m'. Rua Alemanha. ' R$ 85,000,00
2203· TRÊS RIOS DO NÓRTE· Construção c! 170m' e terreno c! 524m'. R$ 48,000,00
llI:�f�Fm. '

.

2205 • JARAGUÁ ESQUERDO· R João J. Ayroso,
sobrado res.ycornl. c/380m2, terreno 1,117m2 R$
340.000,00

'2170· RIO CERRO· rua Augusto Hanemann, casa em

alv., c/200m2 e terreno c/345m2 R$ 62.000,00
troca por imóvel em Brusque ou Jaraguá do Sul ,;

alvenaria C/160m2 e terreno c/800m2,
R$llO.ooo,OO

'

3051· CENTRO· Riviera,

3055· VILA LALAU· Ed. Vitória Régia· Rua Pedro Avelino Fagundes,
3058· CENTRO· Cristiane Monique,
SALACOMERCIAL

R$115,000,00
R$ 70.000,00
R$ 83.000,00

4007· JOÃO PESSOA· Recreativa, ccnd Dona Benta, campo de futebol de areia, terreno 1.702m', R$ 200.000,00
�!iIp�.

'

9009· SCHROEDER· R Bom Pastor, c! área de4.078m' R$18.bOO,00
9011· JARAGUA 84· terreno com 30.000m' e contrução de 140m' R$ 90.000;00
'9013·CAMPINHA· Massaranduba, com área de 242.500m' (com 02 casas de madeira, ranchos, nascente) R$ 55.000,00
9017· SCHRoEDER· Rua 108 Bracinho, c! área de 26.000m' R$ 25,000,00.
918· BAR� Rio CERRO· Rua Pedra Branca, c! área 105,000m', 8lagoas, excelente investimento' R$ 75,000,00

2207 -CENTRO· R Tufie Mahfud, casa alv. e/355,42m2
e terreno c/336m2 R$ 200.000,00 (Aceita imóvel de
menor valor)

-

220.1· NOVA BRASILlA· R José Emmendoerfer,
casa em alv, c! 155m2• R$14O.000,OO

4008· GALPÃO - JARAGUÁ DO SUL - OTIMA LOCALlZAÇÃO
construção de 750,00m2 e terreno de 4.000,00m2• R$ 280.000,00.

AMIZADE - Sala comercial
.

AMIZADE- Apartamento cl 3 qtos no cond. Amizàde
CENTRO - Sala comercial pi escrltório ou consultório
VILA LENZI - Quitinete

.

2192· JARAGUÁ 99 . R Elisa W. Mass, const.

121,5m2 + edícula 21m2, terreno 345m�. R$
65·000,00

.2021. - JGUA ESQUERDO -.R. João Januário Ayroso,
2820 - em alv. c/202m2 Terreno de 450m2 R$
116.ooo,00

ifício lergamo • Centro

J' • ,':-'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA - VENDE-ALUGA-ADMINISTRA

e-mail: itaivan@itaivan.com.br
Veja as fotos detalhadas no site

www.itaivan.com.br

SÁBADO,5 de junho de 2004

Novidades na Itaivan

Comunicamos aos nossos clientes e amigos, que desde o dia 2'4 de maio,estamos
atendendo em nossa nova sede, sito a Rua Padre Pedra Francken, 217,com novas e

modernas instalações.
Venha nos visitar e conferir as inúmeras ofertas!

- Apto cf 155,77m2 - súíte - 02
dorm - 01 bwc - sacada - apto semi-mobiliado
- R$ 148.000,00 (Aceita imóvel

REF 2594 - BARRA DO RIO Cerro - Lot. Ouro
Verde - Terreno cf 329,00m2 - R$
13.000,00

APARTAMENTOS NOVOS - ALTO PADRÃO -

REF 4383 - AMIZADE
Resd. Matheus - Aptos cf
114,00m2 suíte cf hidra +

02 dorm - bwc - sacada cf
,

churrasqueira
Pagamento de 50%

entrada +

parcelamento direto com

a construtora
1 '

REF 5458 - SCHROEDER - Para Investidores
- Sobrado Comercial cf 230,00m2 -

Apartamento + 02 Sala Comerciais - Terreno
cf 600,00m2 - R$ 79.000,00·ou 50%
entrada - SD parcelado

REF 5494 - CENTRO - R: João Planlcheck -

Prédio Comercial e Resd.cf 350,00m2 - Para
investidores - 03 Aptos - 02 Salas Comerciais
- Ótima rentabilidade - Terreno cf 800,00m2
- R$ 330.000,00

REF 5491 - ANA PAULA 11- Casa Alv. cf
90,00m2 - 03 dorm - 01 QWc - R$ 59.500,00

no::r 2587 - NEREU RAMOS·- Terreno
Industrial cf 1 Oo123,75m2 - R$ 72.000,00

REF 5482 - BARRA DO RIO CERRO - Casa
Alvo cf 58,00m2 - Terreno Comercial cf
565,70m2- R$ 73.000,00

REF 4392 - CENTRO - Ed. Parthenon Century -

Suíte hotel mobtltada c/76,51m2 - R$
80.000,00

Ref 5432 - Casa Alvo cf 130,00m2 - Loto

Blumengarten II - Lote 51 - 01 suíte
cf closet + 02 dorm - 01 bwc - churrasqueira -

Terreno cf 358,87m2 - R$ 118.000,00

Ref 5445 - Casa Alvo 'de Esquina cf 135,00m2 -

Loto Blumengarten 11- Lote 49 - suíte - 02 dorm
- bwc -churrasqueira - Terreno cf 461,25m2-
R$ 135.000,00

Ref 5476 - Casa Alvo cf 136,50m2 - suite + 02

dorm j bwc - churrasqueira - Terreno cf
634,58m2 - R: Paulo Klítzke- - lote 09 - R$
118.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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J

VENDAS EXCLUSIVAS:

'371�1500
9975-1500'EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

RESIDENCIAL JADE
'

Rua Jorge Lacerda, nO 398
Fase de acabamentos hlternos

11 �uft2 aptos por andar
LOu 4 dormitórios_...__--'-_�

Rua João Picolli, ao lado nO 449
Fase de pastilhamento Eliane na fachada
e revestimentos interno�/piiltula

-

2, 3 ou 4 dormitórios

I.
I

._------_._--��

EDIFíCIO DIAMANTE
Rua Cabo Harry Hãdlich, PfOX: Angeloni

Fase de estruturã
.

• 2, 3 ou 4 dormitórios.
\

'

,
I

BEST PLACE RESIDENCE
Rua João Picolli, ao lado nO 276

, Fase de reboco externo/interno
1 apto por ãndàr. ,"

r

4 suítes com ar split/aquedmento solar
.

I

ROYAL PALACE CONDOMINIUM
Rua Guilherme Weege • Fase de estrutura j

2, 3 ou 4 dormitórios

I

Além desses empreendimentos" a Futuro possui 2 ICJn�amentos na planta: o
: AMETISTA LOFT RESIPENCE na Av.Mal.,Deodoro da Fonseca; com 1 ou 2 dormitórios
,

cl Lofts Planos ou Duplex e o RESIDENCIAL PEDRA RUBI, na Cabo Harry Hiidlich,
,

com apartamentos de 2,3 ou 4 dormitórios.

• A Futuro também ,dispõe de apartamentos prontos, à venda, no:

Residencial Ágata, Residencial Talismã, Edifício Pérola Negra, Residencial
"C'larice Koch, e no Edifício Topázio; totalizando 77 apartamentos paro sua
�k

'

h'
.

'I-.

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

.

.

FONE/FAX (047) 275-2990
E-mail:.dejaimoveis@netuno.com.br

CRECI001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

Vende-se uma casa com 04 quartos, 01 banheiro, os .

salas, cozinha, copa, garagem para 02 carros semi-nova

localizada nos fundos da Igreja Evangélica na Barra do
Rio Cerro - R$ 80.000,00 - NEGOCIÁVEL :_ ACEITA-SE
UM AUTOMÓVEL-

Vende-se uma residência com 03 quartos, sala, copa,'
.

cozinha, lavanderia, banheiro e garagem - localizada
na Rua: José Narloch - R$ 80.000,00

Vende-se uma casa na rua Antonio Schimtt bairro Ilha
da Figueira semi-nova, com ·02 quartos, sala, cozinha,
banheiro, ao preço de R$ 33.000,00-

.

Vende-se uma belíssima casa localizada na lateral da
BR-280 próximo a metalúrgica Trapp, medindo
500m2 sendo que parte da mobília fica no imóvel -

peças- ampla cozinha e copa, 05 quartos, ampla suíte
com hidromassagem, 03 salas, lavabo, 02 banheiros, .

Sacadas com toda visão paraos bairros, Vila Lalau,
Baependi, Centenária, Ilha da Figueira, etc, terreno

, medindo 2.500m2 - R$ 485.000,00 - Negociável-

vende-se duas residências na COABH cada uma com 02 Vende-se residência em alvenaria com 03 quartos e

quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia e garagem - R$ demais dependências nos fundos do campo do
40.000,00 ) . Juventus - R$ 75.000,00

Vende-se um terreno a 100ms do supermercado
Rau medindo 14,50ms X 28,00ms ao preço de

R$ 25.000,00-

Vende-se uma cobertura no Edifício Morada do

Sol, contendo 02 suítes, 01 dorrnítôno, 02,
banheiros, salas em tres ambientes, copa,
cozinha, lavanderia, dispensa, ambiente para

empregada completo, tudo em porcelanato e

rnobltiada com fino móveis, terraço de 49m2,
garagem para 02 carros - valor R$ 220.000,00
- aceita-se trocar por apartamento em meia praia
- Balneário de Camburiú - ou uma entrada maís
parcelas negociáveis.

Vende-se um Apartamento no Edifício Klein, na
Rua Bar-ão do Rio Branco, contendo uma suíte,
02 dormitórios, 01 banheiro, ampla sala com

churrasqueira na sacada, lavanderia, cozinha,
dispensa - R$ 120.000,00 - negociável-

Vende-se uma casa. mista na Praia de Piçarras
toda mobiliada com aproximadamente 300ms

da Praia próximo ao restaurante Cordasos, com
0.3' dormitório, OI banheiro, sala, cozinha,
lavanderia, com escritura a mais de 20 anos;

R$ 32.000,00 - Negociável-

Vende-se uma casa em alvenaria .de 02 pisos
toda mobiliada situada a 450ms. Da praia, com. ..

/

05 quartos, salas, cozinha chuveiroas, banheiros,
garragern, churraqueira toda murada ao preço' ,

de R$ 175.000,00 - negoclável.

Vende-se uma casa em alvenaria na Praia de

enseada a 400ms do Mar, com 114m2, 03
dormitórios, 02 banheiros, copa, cozinha, sala,
lavenderia, Churrasqueira, garragern, com acesso

para o Rio Acarai, ao preço 'de R$ 60.000,00 .,

Negociável-
'

Vende-se terrenos ao lado do CAIC medindo

13,00ms X, 25,00ms, ao preço de R$
25:000,00- (negociável)!-

Vende-se terrenos a 100ms. Da UNERJ, medindo
14,50ms X 32,00ms, ao preço de R$ 35.000,00
- (negociável)-

Vende-se duas casas mista no bairro Ribeirão
Molha em bom estado de conservação ao preço.
de R$ 30�000,OO - Negociável)-

Vende-se usa linda casa, em alvenaria localizada

no bairro Jaraguá Esquerdo na Rua Thereza g
.

. I
Hruscha,. com 146m2, com área de festa, 01
suite, 02 quartos, sala, banheiro, cozinha, copa,
lavanderia, garragem, toda murada R$ 65.000,00
- negociável-

.

Vende-se uma Casa em Alvenaria na Rua Alvino

Stein, no bairro São Luís, todamurada com 03

quartos, banheiro, sala, cozinha, copa,

lavanderia, garragern, R$ 80.000,00 -

negociável-
I

Vende-Se um terreno na Praia de ENSEADA
localizado no loteamento BOSSE, próximo ao Rio

Acarai, lote de n. 12, medindo 340,20m2. R.$
. 7.00Ó;00 - Negociável-

'

Vende-se uma casa em alvenaria inacabada, ha
Rua Maria Demathe Nagel, 356, com .02

.quartos. 01 banheiro, sala, cozinha copa,
lavanderia externa, ao preço de R$ 43.000,00-

Vende-se uma ampla casa com 02 terrenos

localizada na Rua Leopoldo Karstem com asfalto,
primeira casa, 160'm2, 01 suite, 02quartos, 2
banheiros, sala, copa, cozinha, lavanderia,
garagem para 03 carros.maís um apartamento
com 02 quartos, banheiro,sala, cozinha, copa,
mais duas Kitinetes completas, preço �e ocasião
R$ 130.000,00 - Barbada.,. Negociável.

Departamento Jurídico Deja Imóveis

r Dr!!. Maisa R. de Moraes Inella - OAB 15940 - Telefone: (47) 275-0037. I

; ' J
i

) l' !! � l-
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• CASA de ALVENARIA Cf 91 ,00 m2,.contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc,
garagem. Terreno cf 300,00 .m2. Localizada na Rua 1086, próx.Ao C.T.G, Bairro
Vila Rau. R$ 2fJ.000íOO.

, "" .

• BONITO LOTE PLANO 'C! 567,00 m2 (21 X 27) com toda ÇI infra-estrutura
necessária , contendo fundamento de 56,00 m2 (7 X 8). tocal'izado na Rua

Bandeirantes, Bairro Bracinho em Schroeder. R$ 12;000,00. ,

Corretores'de Imóveis

Janete �-
".
Cei.: 9973.8386 CIKl849,O

Tel.: 47 372.2690Cei.: 996(2.5878

uá de Sul - se VENDE:

• CASA de MADEIRA Cf 70,00 m2, contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc,
varanda. TERRENO Cf 448,00 m2 (16 X 28). Localizada na Rua Minas Gerais,
Bairro Centro Norte em Schroeder.
RS 22.000,00 (Troca-se por lote nas próx.da Prefeitura de Schroeder).

• ÁREA de 2.500,00 'm2, IDEAL PARA RESIDÊNCIA. Localizada próxima ao

cemitério do Bairro Vila Rau R$ 40.000,00.

* *'* E bonito sonhar alto; é bonito .ser caprichoso,
é necessário ser humilde e estudioso * * *

.

Fone Plantão: 9993-6992 Fernando ou 9602-5407 Fabrício.
,

Cód. 214 - ILHA DA fIGUEIR� -terreno c/690m2.Rua
José Theodoro Ribeiro.

',i.;n-!r;�'; j�" ,').. A; ...:i"j • .:.;: ,.-:_: "'" �

E-mail: imobgarcia@yahoo.com.br

R: João Planinscheck, �02 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul

.COM
Rua JoãoMarcaffo, 265 • Ed. Mônaco • Sala 04 e 05 • Ao lado MIME Reinaldo

: � \

Para você morar bem!

JARAGUÁ ESQUERDO
c

COM 3.991 M2 COM
CALÇADA

c.R.çsidencia[ [Jv/_atheus
Suite + 02 Dormitórios

. LOCAÇÃO:,
Vieira: Casa com 03 dormitórios, garagem p/2 carros com '

churrasquelra/bwc e demais dependo Amplo terreno todo
murado. R$ 500,00.Em frente DGWEG - Rua asfaltada
São Luis: Apto. amplo com suíte + 02 dorrnitónós, Sala estar,
sala de jantar e demais depend., ,garagem. Rua Arduíno
Pradi - R$ 390,00 - Próximo ao Urbano
Amizade: Casa com 03 dormitórios e demais dependo R$
230,00 - Próx. Comercial Amizade
Centro: Apto. no calçadão - 10 andar - com 03 dormitórios,
sala de estar, sala de jantar, 02 sacadas, dep. de empr. cf
bwc, garagem. R$ 530,00' .

Centro: Com 03 dormitórios, sala de estar, sala de jantar, 02
sacadas, dep. de empr. cf bwc, garagem. R$ 400,00

:MJlSSJl CO(](IJ?J(j)Jl
CE cesso

,eXCELENTE TERRENO

RUA JOÃO CARLOS
STEIN PROX. JUVENTUSII' 1)E']If.J{Jl :NEqOCIJ1/I{

I CONOSCO!
'I ENTREGA DAS CHAVI;S.: AGOSTO/2004 VALOR SOB CONSULTA,',,\

,

. 'VII. ' ..... -;

APARTAMENTO NOVO�
BAIRRO: VILA NOVA

02 DORMITÓRIOS SENDO 01
COM SACADA, CO�INHA, SALA
DE ESTAR, ÁREADE SERViÇO,

BWC SOCIAL, GARAGEM
PRIVATI�A.·

CONDOMíNIO (OM PORTÃO
ELETRÔNICO, INTERFONE, ÁREA

DE FESTAS, PLAY-GROUND,
QUADRAI)E FUTEBOL SUIÇO.,·
R$45.000,00 OU 'ENTRADA EO"
SALDO PARCELADO DIRETO
COM A CONSTRUTORA,..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.2

constr.u
I�a' Marech.âl DeqdorotJa Fonseca, 972 - daraguá do SllIl SCl

Tel. 47 275 3070

I

J fi

L ��I�t(!·
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RESIDENCIAL MONISE

CONFORTO, FUNCIONALIDADE, SEGtJRANÇA E

BELEZA, EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA.

Rua, Emmerich Ruysan esquina cf Rua Hilário Bona (Vila Nova)

Apartamento Tipo 01:
Área 96,60m2

Contendo 02 dormitórios

(sendo 01 suíte), bwc social,
sala de estar e jantar,

cozinha, área de serviço,
sacada cf churrasqueira e

uma vaga de garagem.

Apartamento Tipo 02:
Área 148,18m2•

Contendo 03c;lormitórios (sendo
01 suíte), bwc social, sala de
estar e jantar, cozinha, área de

serviço e sacada cf churrasqueira
e três vagas de garagem.

VENDE: Res.

c

.........--------........ churrasqueira, e
garagem. RuaMarinaFrutuosoesquina
c/Rua Paulo Schiochet - Centro (Práx.
Angelonij.

Aluga: Galpão ind./comerele I c/
escritório, área total de aprox.

I 286m2• Rua 25 de Julho, 1430 (Vila
Nova) Aluguel: R$ 800,00

� Apartamento contendo 03 dormitórios (sendo 01 suíte), sala,
cozinha, lavanderia, banheiro social e garagem. Condomínio Bartel
(Próx. Rodoviária). Aluguel: R$ 380,00

'

,

� Apartamento "novo", contendo 03 dormitórios (sendo 01
suíte), sala, cozinha; lavanderia, banheiro social, sacada' cf
churrasqueira e garagem. Ed. Ana Cristina (Vila Nova). Aluguel; 'R$
500,00
� Sala comercial, cf área aprox. 40 m2. Rua Preso Epitácio
Pessoa, 1465 (Centro). Aluguel: R$ 330,00 '

� Sala comercial, cf área aprox, 66 m2 (. Rua João Marcatto -

'Centro - Ed. Chiodini (10 andar). Aluquel; R$ 280,00
I

'

Vende: Res.

Imperial- Apto
c/03 dorm.

(sendo 1 suíté),
e demais dep.,
com área

.,. privativa de
,152m2. Rua

�� Felipe Schmidt,
,

234 (centro).

CORREIO DO POVO 21 C

Vende: Casa em alvenaria, 5
donn (sendo 1 suíte) e demaisdep.
RuaMarina Frutuoso, 769 (Centro)

Chácara em terreno cfárea de aprox. 4.800m2, com casa

em alvenaria e demais dep. Rio Cerro 1/ (Início da Serra
! '. '"

Jaraguá - Pomerode). R$ 70.000,00

Lon . TIPO 01 E 02
Loft com 1. pavimento, sendo:
*sala de estar *sala de jantar e
cozinha integrada =áréa.de

serviço *dormitório *escritórió
*banheiro com hidromassagem

=varanda
*1 vaga de garagem.

Localização: Rua Leopoldo Mahnke - Centro (Lateral da Rua Barão do Rio Branco)

DUPLEX • TIPO 03 E 04
,

Loft com 2 pavimentos, sendo:
*sala de estar

*sala de jantar e cozinha
integrada *área de serviço

*dormitório
*escritório

,
,

*banheiro com hidromassagem
'*varanda

*1 vaga de garagem.

Rua João Picolli, 1 04 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.br/.imoveis-sc.com.br

Fo'oe:
311-2111

,INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� ....��rA.�';i _ .•�;"� • ,

Residencial Esmeralda - Centro - Rua
João Picolli,449. Apto c/1 suíte + 2 dorm.,
bwc, coz., lav. sacada ampla e chur
rasqueira. àrea total:21 O,34m2• E Apto c/
1 suíte + 1 dorm., bwc, coz., lav., sacada

�/churrasqueira. Área total: 10S,73m2•

Ed. Safira - Guaramirim - Rua

.

Gerônimo Corrêa, área.nobre -

Centro, - 2 aptos por andar c/2 ou 3

qtos.sendo 1 'suíte cl sacada, living,
•

v bwc, área de serviço, cozinha, terraço
amplo cl churrasqueira privativa. '

Compra - Vende - Aluga - Administra'

371-1500eREel • 463 • J

Residencial Agata - Ruà Nelson
Nasatto, 61 - Apto c/1 suíte e

hidromassagem + 2 qtos, Bwc, GOZ., .

lav., sala estar/jantar, sacada cl
"churrasqueira. Área total: T 56,79m�.

Edif.Topázio - Guaramirlm - Apto
402 c/1 suíte + 1 qto., área total de
146,70,OOm2 e área privativa de,

94,29m2• R$ 109.678,79 (Parcela-sei,
negocia-se cl terreno ou carro)

VILA LENZI - Rua Francisco Zacarias Lenzi s/n - Sobrado cf 1

suíte cl eloset, 2 dorm., 2 salas, coz., área de serviço e festas, piscina
e garagem. Área total: 570,00m2, área constuída 365,00m2•.

GUARAMIRIM - próx. Fameg- Lat. BR 280 Km,59 - Terreno cf'
benfeitorias. Área total: 650,OOm2

I

ILHA DA FIGUEIRA - Chácara - R: João Sanson esq. cf Tifa ,

Fruet, cf casa de alv., área de festas, trilhas, lagoas, árvores·
, frutíferas edemais benfeitorias. Área total: aprox. 14.700,00m2

ILHA DA �IGUEIRA - R: José Theodoro,Ribeiro,4306 <t Terreno cf
Benfeitorias - Galpão cf 300m2 e 2 bwc e escritórios - Casa Mista cf

125m2,3 dorrn.,4salas,bwc,coz,área de serv.edesp.áreaTotal:750,OOm2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fone: 276-3231 Cei: 9133-9027
Em'ail: splimoveis@netuno.com.br
Rua Reiholdo Rau, n? 60 - sala 06
Galeria do' Edifício Marke� Place.

COMPRA • VENDE • ALUGA· ADMINISTRA
SPL'

IMÓVEIS

coa 056- CHICO DE PAULA- RESIDENCIA NOVA- 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, 2
vagas de.garagem - Valor R$ 40,000,00

COD 048 - CHACARA - RIO CERRO 1-Medindo 12.345,75m2 - com 38,00 metros de frente pára a Rua: Estrada
Rio Cerro 1-30,20 )(400,00 ;-área plana com lagoa- Valor R$ 50.000,00

COO 041 - JARAGUA ESQWERDO - SOBRADO novo, 1 suíte com doset e hidro, sala intima, sacada, 3 quartos,
2 banheiros, 2 salas, cozinha,.lVanderia, área de festas, garagem - Valor R$145.00p,00.

COD 045 - RESIDENCIALAZALEIA - TERRENO MEDINDO 700,00M2 - VALOR R$ 38.000,00

COO 063 - RESIDENCIA NOVA-AGUAVERDE -1 suite, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, 2 vagas
de garagem, área de festas, lavabo, terreno medindo 500,00m2 totalmente murado - Valor R$ 118.000,00.

COD 061- CHACARA - 50.000,00M2 - residência rúsãca, rancho, galpão, pomares, água em abundancia
Valor R$ 90.000,00.

......� , .� -",,_.. , ...- .".�' .. """....... -.� . �" .... "",.,. � .... ,"".""__'.. �,.,..,

'�
I

COO 030 - VILA RAU -

Apartamento - um quarto,
sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - Pode
se fazer mais um quarto -

Valor R$ 49.000,00
Financiarhento direto
com a construtora.

./

COO 042 - CENTRO -

COBERTURA NOVA COM
4 SUITES - VALOR R$
200.000,00

(

COO 029 - VILA. RAU -

. Apartamento - dois

quartos, sala, cozinhà,
lavanderia, banheiro,
garagem - Valor R$

64.oilo,00 - Financia.mento
direto com a construtora.

COO 052 - SAINT
SEBASTIAN RESIOENCE
- Sala-comerclal - Valor
R$ 49.000,00

COO 050 - EOIFICIO
ANITA GARIBALOI •

APARTAMENTOS EM ALTO
PADRÃO €om 3 suites - UM
POR ANDAR - CENTRO -

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

• Aos sábados: 8h30 às 12h

n
;::o
m

·0
N
....
"
W
I
""

REF: 3114 - CENTRO - TERRENO Cf 520 M2, RS 80.000,00
REF: 3306 - RIO DA LUZ - TERRENO C/430.00M2 RS 13.000,00.
ENTRADA: RS 5.000,00·

REF: 2493 - CENTENÁRIO· CASAALV. C/ 162 M2, 1 SUíTE,
1 DORMITÓRIO, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO,
CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARA 2 CARROS COM PORTÃO
ELETRÔNICO. RS 94.000,00.

, REF3263 - CENTENÁRIO - VARIOS LOTES RS 26.000,00
REF 3303 - CENTRO - TERRENO 600 M2. RS ,CADA UM OU ACEITA PARCELAMENTO DIRETO COM REF - 3211-JGUÁ ESQUERDOAO LADO QUARTEl P.

200.000,00 Aceto parcelamento IMOBILIÁRIA. " M.· TERRENO 6.832,11 M2. RS 150.000,00

REF: 2490 - SAO LUIZ - CASAALV. C/ 195M2 CONTENDO
1 SUíTE, 2 DORMITÓRIOS, SALA; COPA, COZINHA, 2

"iEF:3305 - RIO CERRO 1- TERRENO COM 759M2 RS BANHEIROS, GARAGEM PARA2 CARROS: TERRENO C/360M2 REF 3256 - BARRA RIO CERRO -TERRENO 390 M2. REF 3289 - BARRA RIO CERRO - TERRENO 378 M2.

'27.000,00 • RS 110.000,00' RS 21.500,00 ' RS 26.500,00
-

CASA NOVA

REF: 2482 - ÁGUA VEi.DE - CASAALV. 168M2 CONTENDO
LsuíTE C/ HIDRO, 2 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA,
GARAGEM, ÁREA DE SERViÇO. TERENO C/ 570M2 RS
145.000,00

I

REF2477- VILA RAU - ASA ALV 80 M2, 3 DORM, BANH.
TERRENO 420 M2. RS 46.000,00

REF: 2470 - TIFA MARTINS - CASA
ALV. 230M2. PISO INFERIOR: 1 SUíTE, 2
DORM., COZINHA, SALA, ÁREA SE

SERViÇO, BANHEIRO, ESCRITÓRIO, '

GARAGEM. PISO SUPERIOR: SALA,
QUARTO; 8ANHEIRO, VARANDA Cf
CHURRAQUEIRA. TERRENO Cf 350M2
RS 86.000,00

REF: 2491- VILA RAU - CASAALV. C/ 464 M2.
CONTENDO: 2 DORMITÓRIOS, SALA, BANHEIRO,

COZINHA, GARAGEM. RS 42.,00,00

REF: 2485 - CASAALV. 72M2 CONTENDO 1 QUARTO, SALA
COZINHA, BANHEIRO, GARAGEM, LAVANDERIA. TERRENO
360M2 RS 35.000,00

'

REF 2480 - VILA LENZI- CASA ALV 160 M2, 3 DORM,
2 BANH, DEP. EMPREG. COM BANH. GARAGEM. TERRENO
1.600 M2. RS 210.000,00. ACEITA IMÓVEL ATÉ RS
50.000,

REF 1002 - ILHA FIGUEIRA - APTO 108,34M2, 1

SUíTE, 2 DORM, BANH, GARAGEM, SACADA, CHURRASQ. REF 1126 - CENTRO - ED. ESMERALDA APTO COM 105,73
INDIVIDUAl., COM ELEVADOR. SEM AGABAMENTO 1 SUITE, 1 DORM; SALA, BANH, COZINHA, 1 GARAGEM E

INTERMO, SISTEMA DE CONDOMINIO . VALOR': 80 CUBS ,DEMAIS DEP. RS 80.000,00

lt

REF 3299 - TlFA MARTINS - TERRENO COM 581,OOM1:RS 20.000,00
.

L

REF: 1007- NOVA BRASíLIA - ED.LEUTPRECHT
- APT. cf 105 M2 CONTENDO 2 QUARTOS, SALA,
BANHEIRO, COZINHA, GARAGEM. RS 68.000,00

REF 2476 - VILA LENZI-,CASA ALV 250 M2, 1 SUíTE,
4 DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS
95.000,00

'

I
�I
��

.,
I
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ASTRA - sedan GLS
00 comp. Tr. 375-
2018.

CELTA - vende-se 02
. branco tr. 375-2018.

CELTA - vende-se
vermelho GLS98 . tr.
375-2018.

CHEVETTE ., vende

se, 81, bom estado.
R$ 2.200,00, preto, c/
jogo de rodas. R$
'4.500,00. Tr.: 273-
6242 ati 9134-0498.

CORSA - vende-se
sedan GL 1.6 ano 96.
Tr.: 9101-4214c/Ruy.

10JXXl,OO.Tr.: 373-2625. bordô, v.e., ,todo
original, d.'h� R$

CORSA - vende-se 8.500,00. Tr.: 371-
sedan classic ano e 5157ou371-5615a
modelo �003. único ,noite c/ Cristiane.·
dono. 32500 kms,
prata. ótimo estado..

r$ 18.000,00. sem

troca. Tr: 371-7408
em hor. ComI. c/ Jean

MONZA - vende-se,
90, em ótimo estado.
R$ 5.300,00. Tr.: 371-
2001 ou 9916-8927 c/
Frank.

OPALA - vende-se TEMPRA-vende-se

d��lomata ,89 6 95 mod.· 96:
cítlndros.preto 4..· ,

portas.Aceito troca. fínanclado. Tr.: 371-

R$ 5.400.00. Tr.372- 3132. .

0058 ou 9982-2083.

= I.
VECTRA - vende-se

�----

GLS 98 comp. Tr. 375- ESCORT - compra-
2018.

se Hobby. Paga-se à
_

vista. Tr.:371'-9959.
SANTANA - vende-se __ �_�

86 4 portas. Lindo. ESCORT -" vende-se

R$4.000.00. Tr.275- L87 douradb. R$ ,

0516.' 4."(00.00. Tr. 9123-
7355.

I,

FlORINO - vende-se,
Furgão, 01. R$
15.000,00. Tr.: 9982-
0902.

UNO":'" vende-se 4p,
ELX, compl. -ar, 94.
R$ 2.20'0,00 +

'financ. Tr.: 273-6242
ou 9134-0498.

OMEGA-vende-seGLS
UNO - vende-se,� CORSA - vende-se O A d 93comp.R$12,900.00. F' 2 O·2 li '9903M NZ - ven e-se, li 9123-7355 Ire, p, . r.: -

preto, 97. R$ EFI 65Cl, 93, 2p,
r '.

7156cllllisPalllo

'tl6
Freios
ri �tdeJt
�

portas,verde
metálico. Tr. 9992- VERON� - vende-

. 7862. se �4 a €lasolina tr.

370-4698.
PALIO ': vende-se ED
97 R$9.500.00: tr. ' A�UNCIE
371-3447.

371-,1919
'PALIO - vende-se- -- -- ,::"::. --

98,EDX, 2p, Azul .;...;.... .....;.--'- .....;. .;....,

personal.,TE/AL/LT/
DT, 63000Km, Hevi
sado. R$11500,00. Tr.
Waldemar 372-4183

IPANEMA - vende-se
SL ano 92 prata" MONZA - vende-se
gasolina, ar quente, . clásico 93 modo 93 +
manual, rodas. R$ adicionais R$ 8.900.
6.500,00. Tr.: 275- tr. 91 01-6766 ou 387-
6354 1260.

KADETT - vende-se, MONZA - vende-se,
GSI, bordô, 2.0, 93,. 87, 2p,preto, c/ jogo
excelente estado, de rodas. R$
compl.(a.c., teto, d.h., 4.500,00. Tr.: 273-
v.e.). R$9.500,00. Tr: 6242ou9�34-0498.
372-3652 cf Alcides �

ou Edinéia.: OMEGA - vende-se
cd c/ teta R$
13.000.00 s/troca tr.
372�2325.

KADETT - vende-se
GS 90,c! teto solar.
R$ 7.100.00. Tr. 9123-
7355.

FAÇA SEU TE TE
I

DE FLUIDO DE FREIO
GRATUITO'

87'1-7'398
k i\ k a r@ n et uno. c o m. b r

Rua exp, Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá do ,Sul - 'Santa Catarina

UNO - CS 92 . Bom
estado. R$ 6.30,0.00.
Tr. 9123-7.355.

UNO - 97 4

PALIO - EL 1.5 96.ar
+ opcionais.Ótimo
estado. R$11.200.00.
Tr.370�2461. "

PALIO - EDX 98 4

portas. Vidros +

trava. R$11.600.00.
Tr.9123-7355.

TIPO - MP11.6 96 4

portas vinho
metálico. R$
8.800.00 .Tr. 9123-
7355.

(IIRRIIIJ IJI) 1'0\1) ,,�] RDERNO
CLASSIMais

I I

CORREIO DO POVO 25 O

�oros

ESCORT - vende-se
L 94 desemb.
Iraselro, Tr. 9123-
7355.

,
\

financ. em até 30x 51 entrada

MONDEO -vende
se ano 96
comsleto. Tr. : 9101-
4214 c/Buy,

"

(371-1970) <

.PICKUP - vende-se
Ford,wilis 63

traçado 4x4. Tr.375-
0150.

Compra Vende
Troca' - ,Fi nancla

RANGER - vende
se, 00, cabo simples;

.

completa (- trava),
diesel, 4x4, turbo. R$
36.000,00. Tr.: 372-
3235 c/ Ramos.

Motos acima de 1998 -

Rua F,ritz Bartel, 99 • Baependi
...,_ J�r�g�â d�_ s�J· se ._' _' , ...

TEMPRA - vende-se
95 chumbo escuro

comp. R$12.000.00
tr.370-3101ou9135- Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul
1602.

ANUNCIE

371-1919
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322. - Vila Lalau

'

I

INJECAR A'UTO CE.NTER
", A- CASA DO ,CARBURADO'R

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

Com. de Peças Antonio
Fone: 370-2764

, cél.: 9104 ..2070
9957�6099'

"Fone: (47) 371-3898,
'�E",e�ea44�M�" �24-15

. I ,

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - l:5aE�Delrla

.� ,

, I
"

.

Av. Waldemar Grubba, 4406
(Trevo de Schroeder)
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CLASSIMais

a_.. 81, BX, em

-- estado.

84 i.200,00 ..

273-6242
9134-0498.

bom,
R$
Tr.:
ou

. GOL - vende-se, GOL - vende-se,

Special, branco, 88, ci, 1.6álcool,

01,5 pneus novos,
branco, rodas

isofilm metade do esportivas e isul

IPVA 0'4 pago. R$
filme. R$

12.000,00. Tr.: 5.600,00. Tr:�71-
370-4810 a tarde. 1853 apos

12:30h.

FUSCA
branco. Aceito

I troca. R$

i 3.500.00. Tr. 370-

I 5577.

I FUSCA - vermelho
68 modo 76 R$
2.500. tr. 371-
5302.

,FUSCA - vende

se, 84,' bco. de
couro. Impecável..
R$ 3.80.0,00. Tr.:
371-3043 após
17:30h.

GO� - vende-se
vermelho plus 97
bom estado R$
10.500. tr. 373-
6634.

GOL - 1.6. R$
9.500.00. Tr. 374-
1117 ou 9975-
0117.

GOL - vende-se,

GOL - vende-se
84, motor de
Santana. R$ .

4.500,00. Ou
troca-se por
moto. Tr.: 9955-
4945.

GOL - vende-se,
1.8, 96 cf som e

bco de couro. R$
12.500,00. Tr.:
9902-7884.

GOL - vende-se
1.0, 44, 99, Plus,
único dono. R$
13.300,00. Tr.:
374-1290 ou

9991-8825.

GOlF - vende-se,
01, branco,
cornpl. - ar. R$
26.800,00. ,Tr.:
275-3251.

Classe A 99 S-10 C. dupla 98 .

Palo classic 99 Blazer 2.2 97

Uno Mille 99 Blàzer 2.2 96

Corsa Sedam 99 Ranger 2.3 98

Gol 1.0 01 S-10 2.2 96

Goll.0 99 Courier 1.3 OQ
Goll.0 97 Saveiro 1.6 99.
Goll.6 95 'Saveiro 1.6 90

Goll.0 93 Fiorino 1.5 96

Uno Mille 97 Golf 1.6 02

Uno Mille 91 Renaul Clio 1.0 02

Escort SW 98 Vectra 2.0 97

TernpraSx 97 vectra 2.0 95

Parati 1.0 98 Corsa 1.0 98

Audi A3 98 Corsa 1.0 95

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

KOMBI - vende- 9125-0007. 4p, 89, álcool, cl
se diesel 82 . tr. ar' e d.h. R$

.

371-6702 ou SANTANA - 6.800,00. tr: 373-
9973-9253.' v e n d e - se, 0032.
��--- . Quantum 1.8, 87

PARATI - vende- cf ar. R$ 5.600,00. VOYAGE 84

se Cl 1.6 mi ,97 Tr.; 9902�7884. ,alcool. Bom

modo 97 branco estado. R$
comp. R$ 12.500.' SANTANA - 3.1 ÕO.OO. Tr. 371-
tr.370-8336 ou' vende-se, Vl 2.0, 6238.

,

Escapamento - Geometria- Balanceamento
----------= .._-

I
,

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

,1., �. te

Rua Prefeito José Bauer,826
Vila Rau - Jgua do Sul- se

AUTORiZAdA.:
GM, VW',
FiAT' FORd

RENAULT É MAIS C-ARRO
.ii.(. •.). seus proprLetárlQ'$ tiveram suas expectativas superadas. O Renault C(ío
che,go'u .1"1,0 topo qQ rqnking geral, sagrando-se Q grançJe ca_mpt?ão. � a m;:J.Ío.( aet«
qu« um cerro consequíu neste» três anos da pesquisa Os Eleitos".
QUJtrQ ROel'as - Jan./20·04

.

rl
PEuc;WT1

III1DII

Merr.edES·Ben;�

RENAULT É MAI'S N'EG·QCIO
"Nem os 2,0 cv (cavalos) a mais da cttraõn Xsara Picesso, nem o novo motor
titcombusilve; da Chevre/et Zafíra torem sutioteme« para desbencer a agilidade
e a economia do Reneuit Scéníc, lider de véna.as entre mintvene". Ttectto do texto
publícado (lO Cac;leroo Folha Veículos· 25/4/2004, Teste Fo.lha Mau'á

Rede R�IÍa:'Uit. Mais de 160 CpucessioIU\rias. no Brasil.

Dlcave BLUMENAU
322 ·8800

ITAJAí
348··,8460

. JOINVILLE
435·3700

Vâle do Itajaí e LitoralNorte - se

JARAG,UÁ DO SUL
. '370·6006

.
\ ,

.

(1):r��adejuros.válidíl.pata ClioAuthentiqueAP 1.0 16V 2003/2004 e 2004/2004 O km, cor sólida.sem opcionais; nas'seguintes condiçõe�: Financiamento pelo Banco CDC (Cr,édito Direto ao ConsumioQr) comentrada de 75% dovaíor àVi$ta(�$17.242.50) + 36parceias.de R$199,OO'com taxa cliente prefixada de'0,99%afrn.;I: IOF �
�$ 2,15:porlartllnadoBoleto Bancário. Preço-à vista R$ 22.990,00. Preços válidos paraa versão 2004/2004e somente para a aquistção do veiculo pela lnternet, com frete Incluso para todo cBrasil. Não estão inclusos os valores de pintura 'metálica e opcionais.(2) Taxade juros válida para o Scénic Expression 1.616V 200312004,e
20g4/2004P �!11'. pór�ólidíl. ��m opcionais, nas s�g�int(ls .conpições: Financiame.nto pelo Banco COe (er'édito,Direro,ao Consumidor).comentrljda.de75% <lo valor á vista (R$ 34,492-,50) + 36P.lc�las de R$ 39�,09tom taxa Ciiente prefixada de 0;99%a,m. + IOF + R$ 2,15 por lâmina dó BOleto BanCário. Preço à vista: R$ 45.99Q,qO.
PreÇ<i$ válipos pár� aversão 20p4/20p.!, Nãoes)ão,jhclusos os valores·çJe frete, pintura metálica e acessóríos. Oonsulteç Valor do frete em sua epncessidiláriaRenault. (3) Taxa deMos yálida para Linha Clio.Hatch 20031:iÓ04 e ZOQ4/20Ó4 O km ( exceto Linha ClioAuthentique), para ScénicExpressiOn 1.616V e 2.016V 20Ó3J2004 e
,2b04/.2004.e..S.renic'Privilêg_e 1.616Ve.2.0 16YO,km ( exceto versões cam câmaioautomático nas seguintes condições::FiQanciam.entopelo Banco.c.QC (Crédito Dire.to ao Qonsumidor).com entrada de.65%do valoràvista+ saÍ(�o,finan.ciado em 12 vezes com Taxa Cliente prefixada de oA9%a,m. f IOF tH$ 2,15 por lâmina do,Bple,to
bancário. FinanciamentoRenaullatra,vés da,Cia: De Crédito, Financiamento e Inves\imento.Renaullçlo Brasil. Crédito;sujeito à análise. e aprovaçâode cadastro. Taxa de abertura de Credito (TAC), no valor de R$ 300,00 não inclusa, As Taxas poderão ser alteradas se ouvermudanças significativas nomercadofinanceiro; sem pr,évio
aVi$o. (i;ondições válidas·somehte na RedédeOoncessionárias participantes; na datade veiculação deste anúncio e e limitadas aos estoques distnbtlidõs na Concessionárias'Renault, divulgados nesíeanúncio; Patos para fins publicitários. Alguns itens rnostradoser ou mencionados neste material reterem-se.a versões especificas.

.

Mót1,e!Qs, çQ�ig_o� e'val��es listão S�j�ito�a alt�raçõElS conforme.á política de ccmercialaaçãó da Fébrica,ARen'ault do Brasiíresérva-se 'ac dire1tb dealterar 9S especifi,caçõ�s désse�'�eiF�los se� prévio avise. pr�serve a�i�a:Cinto�!le s.egura_n��em ?onjunto,co·l].1.a� bágs s.aivqlTi vid�s .

.
"1 ,', "'. .' -:-.- • , ,I � •

"
'_

...
..

'.,' ,">\' ••� I .--, ','- • ,....: ... ,,- �,,:·'.'·LI·" .,,,..,é: , •• �._ /. I
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I

Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, Papel Kraft, Bobiná de'

Papel HD, Plásticos, Sacolas
Plásticas, Pratos de Papel, '.

Bandejas, Fitas 3M, Suporte
de Papel, Etiquetas, Rede para
frutas, Material de expediente;' .

e embalagens em geral ;

- Atendemos frotas e particulares
- 1ª convertedora de se

- Mais de 2 mil veículos 'convertidos

REGIAO NORTE em:

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

Rio Branco, 230 - centro

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:
, ,

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

CUO - vende-se, 370-8928. Aceita-se carro de PEUGET - 306 1.8

Hatch, 00, 1.6 RT, menor valor no 16v ano 99 de cor
LFAROME0145- prata, airbag duplo, HONDA CIVIC - negócio.Tr.(47)9102- prata, completo .:

ende-se, 99,' 1.8, d.h., a.c., CD ori- LX 99 automatica. 0009 cl Santiago. .
ar. aír beg, em

ompleto, .

.ern ginal, controle saté- Tr.9117-2518. ótimo estado.
deito estado todo lite de som, t.e. 5p,

"

R$14.800,00
evisado.· R$ .trava pi crianças, L-200 - vende-se, NISSAN � vende-se, Tratat Eduarrlo
,1.500,00. Tr.: 27Q7 rodas-de liga leve. cabine dupla, 95,a.c., OJ 95 . ImpeCável. (47)8802c31.500u
,.2�;.t�/,�,�ttin�:'j�;tf�lR$iI2,1>OOO,O,q.lc'f,.:\4�4:,":6$,.�,Q.pOO;90[,;,Tt9W'9.,j43l;:"',�l:il'L' '.�Zt;,4,º4�5,,;1,';�'

11 O O que Balneário tem,
mais o Conforto 'e a, Tranqüilida
4 Dormitórios
Frente ao Mar

o condomínio '

• Interf�ne com comuniccçôo interna •

• Sistema de segurança
• Acesso pela rodovia interpraias
• Casa para o Zelador
• Área do terreno 4.275,OOm2
• Piscina adulto.e infantil'.
'oi Rede elétrica subterrânea
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VVotorand_t finanças

'"QUO ENDEREÇO: prox. Gomes de Oliveira, 841- a lado lucheo Haus

'Ka
cer i.o

. Blazer 2,2 compl.
S-10
Resta
Fiesta 4p
Corsa Pick-up 1-.6
Vectra GLS cornpl.
Monza 2p
Gol4p
Gol Plus 4p
Rural4x4

oer i.e

CG

02
01
'00
96
97
98
96
94
.94

99

01

75

97

06

branco
cinza

prata
branca
vermelho
prata
vermelho

bordô

cinza

verde

cinza

branca'

Branco

verde

G
G

G
G

G
G

G

G

G

G
G

G

G

G

Fiesta Supercharge vé,te,aq,lt,dt,dh
síena Fire

Gol CL 1,8

Corsa sedan 1,0, ve.te.iaq.dt
Corsa Super Wegon
Uno 1:6 R cornpl.
Palio Weekend cornpl,
sundown Palio

Ranger STX cornpl.
Kombi furgão
Tempra IE 8v, compl.

Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1.8

RE{IIAUlT CLlO 1.0 8V 4P COMPL

P/lLlO FIRE 4P
.

PALIO WEEKEND 1.3 ELX
RENAUlT CLlO 1.0 16V COMPL
GalGIII,19V 4P + RODAS
PALIO WEEKEND 1,0
GOl4P16V'
KA1.0
IPANEMA Sl(E 4P

e��������,��:�ElO
�g�f.6Gl C( TRIO 4P

escoar HOBBY 1.6
OMEGA CD 3.0 AUTOM.
VOYAGECl
ESCORTXr3 CONVERSíVEL
KAD'ETTGl
TIPo IE 1.6 COMPLETO
Cl00BIZ
CG125'mAN
CBX 200 STRADA

370·3113
BEGE
BRANCO
,CINZA
PRETO
AZUL
PRATA
PRATA
PRATA
AZUL
CINZA
VERMELHO
AZUL
BRANCO
CINZA
BORDÔ .

BRÀNCO
PRATA
CINZA

.CINZA
PRET�
AZUL
ROXA

03

02

89

01

01

91

99

98

97

96

93

93

97

cinza

Azul

Bege
cinza

cinza

prata
azul

preta
verde

branca

preto
branca

prata

GM

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

Palio 1.0 4p cornpl,
Tipo 1,6, 4p cornpl.
Fiorino 1:5 básico

FIAT

vw
Goll 1.6 cornpl.
Goll 2.0 4p cornpl.
Gol 1.0 GIII 2p
Gol 1.6 l.t., d.t., a.q,
l.ogus Cl 1,8, d.t., a.q,

Astra Gl 1,8 4p cornpl.
. Astra GlS 2p, 18, cornpl.
Astra Gl 2p
Vectra Millenium 2.2
Corsa wagon 1.6
S-10 cornpl.
S-10 2.2 cabo Estendida, cornpl.

. Corsa wagon 1.6
Corsa 4p 1.6 l.t., d.t., a.q., t.e, "-

FORD
Celta 4p 1.0 l.t., d.t., a.q. a.c.
Celta 1.0 l.t. d.t., a.q. rodas de liga leve
Fiesta 1,0 4p l.t. d.t., a.c,

98
95
01

01
03
01
95
93.

99
99
00
01
99.
98
97
00
01

04
. 01
00

verde met.
preto
branco

cinza met.
vermelho
branco
cinza met,
prata

branco
azul met.
marrom met.
prata
preto
branca
cinza met.
prata
prata

prata
prata
marrom

OKM
2003
2002
2001
2000,
1999
1999
1998
1995
1995
1994
1994
1994
1994
1993
1988
1988
1996
1995
2001
2000
1997

AstraGl.compl.
Corsa Wind 4p
Corsa Wagon GLS 1.6 compl.
Vectra GL compl.
Gol1.08v4p
Clio RN compl, - v.e.

Corsa super, 4p
GolfGTI2p
cor i.o Lõvcornpl.
CorsaSEidam

Fiesta 4p c/ som
Escort Hobby 1,6
Corsa Sedan c/ ar
Ford Ka

EscortGL4p
Goll0001

�373-0806.

.

37�1881
(AUTO M éJVEI S)

azul
prata

r prata

99

() 01

99

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

G

G

G

G

Clio 1,0 compl.
Palio 1,0 4p
Saveiro MI 1,6 c/ a.c.
Courier 1,3 v.a/t.e
Ka cornpl. 1.0
Uno 1,02p ELX

Voyage 1,6 A
'

Escort Xr3 + teto solar

Chevette DL 1,6 G

Gol 1.6, gasolina
Escort Europeu 1,6 G
Saveiro 1.6 G
Escort 1.6 Alcool
Suzuki swift 1,6 SD
Vectra GLS completo
Ternpra 16v cornpl.

98
94

93
, 93
93

93

93

91

89

94

97

.93

prata 97

bran� 99

vermelho 00

cinza 97

vermelho 95'

prata 00

verde 03

Azul, 03

Vermelho

verde 01

Prata 99

cinza 97
.

vermelho 96

cinza meto

marrom mel.

bordo mel.

bordô
azul
cinza mel.

azul mel.
verde musgo
verde
cinza mel.

amarela

prata meto

branda
Vinho
Vinho

FIAr

FqRD

GI:II
Chevette

Monza4p (·ar)
CorsaWagon
Corsa2p
Corsa 4p a.c,

OrnegaGLS
GolMI

Logus
Saveiro1.'6
Parati t.ê

91
95
98
99

00
93

97

94

91

91

Cinza
Azul.

Branco
Praia

Branco
'G'rafite
Branco

Bordô'
Prata

Prata

R$ 8.900,00
R$ 6.300,00
R$12.800,OO'
R$ 11,600,00
R$ 8.500,00
R$11.000,OO
R$ 7.100,00
,R$ 6.000,00 ,

R$ 8.800,00
R$14,000,00
R$11.500,OO
R$15.500,OO
R$13.000,OO
R$10,500,00
R$ 8,800',00
R$ 8,000,00
R$ 7,500,00

Meriva 03 grafite-üB'compl. R$ 35,000,00
Celta 2p 03 vermelho - c/ a.c. R$ 18,506,00
Fiesta 01 ci�za - a.q. d.t., t.e. alarme R$14,pOO,OO
corsa 01 pràta-sedan R$17.500,OO
Gol 99 brenco-Bv qp c/ opc. R$13,800,OO
Uno 00 grafite-EX,4p,c/opc, R$10.500,OO
Corsa 00 preto- 4p, cl opc. R$14,500,OO
Gol 00 brarico-4p" R$16,000,bo
Vectra GLS 97 verde-completo R$18,800,OO
Gol 96 prata-plus cornpleto var R$10,000,OO
Escort Europeu 95 vermelho -1,6 R$ 9,500,00
Santana 95 bordo- GLS completo R$13.800,OO
Escort Hobby95 prata R$ 6,800,00
Omega 93 azul- GLS, cornpl., GNV, R$15,500,OO
Uno 1,0 93 prata R$ 6.000,00

. D-20 92 gabinada, diesel, cornpl. R$ 31,000,00
Biz 01 verde· c/ partida R$ 3.500,00

Com ra-se cotto 1.0 acima do ano 95

Cinza

Vermelho

Vermelho

Branco
Branco

Azul

Bege

Ford Ranger2.5 CD
FordKa 1.0

VW Fusca 1300

VW Fusca 1300 2p
GMCorsa 1.0

VWGoIGIII1.0 16v4p
Ford Escort Euro

GM S-1 O CS 2,2 cornpl. 2p
VWGolCL 1.6

Ford F·4000 MWM

VW Saveiro 1.6 compl.
Honda C1 00 Biz

YarnahaXT 600

Verde

Branco

Amarelo

Branco

Preta

Preta

Barraca pi camping completa

Tipo 1.6 4p cl rodas magnésio 96 Vinho

Uno CS
.

92 Preto
Uno2p Fire 02 Azul

palio 4p 98 Brancc

Escort 1 ,6 94, Azul '

Fiesta 4p .98 Verde

KadettGS 90 Bordô

""Corsa Sedam MFI 1.0
Clio RN 1,6 16v Sedam
Clio RN 1,0
Uno
Blazer DL cornpl.
Escort SW a.c., d.h,
Fiesta 4p
Gal MI
Gol I
Palio EDX a.c.

Uf10 ELX 4p
Mercedes C180
Gol1.0i

Escort 1,0 Hobby
Monza SLE cornpl.
XL 350
Titar, KS
Biz

Cinza
Prata
Prata
'Branco
Azul,
Verde
Cinza
Branco
Vermelho
Cinza
B.ordô
Cinza

Bege
Branco
Azul
Azul
Azul

2002
.

2001
2001
2001
1999
1998
1997
1997
1997
1997
1996

1995
1995
1994
1993
1989'
2003

,

R$.23,000,OO
R$ 23,800,00
R$ 17,800,00
R$ 11.300,00
R$ 27,800,00
R$ 16,800,00
R$ 11.300,00
R$ 11,500,00
R$ 10,800,00
R$ 11.500,00
R$ 9,300,00
R$ 28,500,00
R$ 9,500,00
R$ 7,500,00
R$ 8,500,00
R$ 3,500,00
R$ 4,300,00
R$ 4,300,00

G

D

G

G

G

G

G

G

GNV

A

D'

G

G

1993

2000

1999

1985

1977
. 1995

2001

1993
1995
1991

1978 -

2000

2001

1995

vermelha okm

vw

I.,D veíe,ulo$ 373-4047

FIAT UnoELX Azul

Fiorino Furgão 1.5 Branco

UnoCS Prata

UnoS1.3
.

Branco
Prêmio CS 1.3 ale. Branco

Tempra4pcompl. Bordo

F·1000 Prata

Fiesta 1.0 2p Prata

Ranger XL Verde

Omega Suprema GLS . Bordõ

Vectra GL Branco

Monza GL compl. 4p Azul

Kadett GSI MPFI Preto

Opala Diplomata Preto

Logus GL Bordô

Logus GL
�

Verde

Quantum GLl2.2 Bordô r

GolfGL 4p, cornpl. Azul

Voyage CL 1 ,6 ale. Branco

Go11.0 MI Vermelho

Gol·GL Prata

FORD

GM

9�

98

88

91

86
93

87

98
96

93
97

95

94

81/88

94

94

95

95

91
99

92

R$ 8.200,00
R$10.800,00
R$ 4,500,00
R$ 6.400,00
R$ 3.200,00
R$ 8.900,00·
R$17.500,00
R$10.800,00
R$ 16,500,00
R$11.500,00
R$ 16.500,00
R$ 10,500,00
R$ 9.800,00
R$ 3.800,00
R$ 8.900,00
R$ 8.900,00
R$12.500,OO
R$13.900,OO
R$ 6.500,00 I

R$ 11,500,00
R$ 6.900,00

Gal MI 97

Tempra cornpl, Onico dono 97

Uno 4p 96

Logus 94

Uno 2p 93

Escort Guarujá compl. 92

Chevette + rodas 87

prata

prata

prata

. verde

branco

cinza

branco

, J\
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Celta 1.0. 4p VHC branco 0.3 G

Celta Impecável
Fiesta 1.0. 4p Zetec Rocan preto 0.1 G

0.1 R$ 14.50.0.,0.0.
Uno completo 4p 99 R$ 11.90.0.,0.0.

Fiesta Gl 1.0. Zetec Rocan 4p branco 0.0. G

Palio v.e., t.e. 98 R$ 12.0.0.0.,0.0. Corsa Sedan 1.0. 4p wind branco 0.0. G

Pajero 2;8 GLSB cornpl, 98 R$ 55.60.0.,0.0. Gol GIII 1.0. 4p 8v branco 0.0. G
Corsa Chumbo 98 as io.soo.oo

Ranger 2.3 2p cf GNV preta' 97, G
Palio ED.c. 97 R$ 10..0.0.0.,0.0.
sio GNV 96 R$ 17.50.0.,0.0. Golf GlX 2,0. 4p -cinza 95 G

L-2o.Q 9!D R$ 27.50.0.,0.0. Quantum 1,8 4p básica branca 95 G

Kadett, cinza 92 R$ 6,50.0.,0.0. Del Rey 1.8 2p Gl vermelho 90. G
Versalies Cinza 92 R$ 7.50.0.

cinza
Uno 1.5, vermelho 91 R$, 6.50.0.,0.0.

CBX 750. Wind 90. G

Escort (ótmo estado) 89 R$ 4.70.0.,0.0. Corsa Wind 1,0. 2p cinza 96 G

,

VEICULOS
370-7516

ompra Vende Troca Financia
I iílBl,'wlíliffiílâ't Iir:illâ'l:- .lJj.uallllõ�Mll�lii%r1t'l'r<fi'Al!".ml'�"�"I:�.•. __!»jl;:�"'m'<;;#".;�'«':;:>i�»»�M�I,*'o/;;:::-�:>.>.J;,. B.. " .. _à,_Jlw�w;:w.>�;;)§;:i:@ffi@::':';::,W;��'M::;::<!�I__

':M*�JWJllg "iJI-J,.JII$dL
I' . •.

".

I Golf2.o. compl, Cinza 98
Fiorino Furgão 1.5 Branca 97
Moto titan 125 97
Pampa Vermelha 94
Hilux SW4, diesel Cinza 93
F-lo.o.o. diesel Cinza 92
éaminhão 7110. turbinado cf báú Amarelo 89
Monza, álcool Verde 86
r-iooo Amarela 86
Escort Prata 86
Saara Verde 99
Santana GlS cornpl. Azul 92
Pick-up Corsa compl, Branca 96
.Blazer Deluxe cornpl, Prata 98
Parati álcool Prata ,96

Un02p Branco 97
Parati alcool Bege 84
Savero Diesel Bege 89

R: 28 de Agosto -

Guarámirim
(em frente a Rodo
ferroviária)

fBOIITIIL
vEIcULaS

COMPRA
, VENDE
TROCA
fiNANCIA

371-4570/376-2895
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - BAEPENDI- JARAGUÁ DO SUl:- se

Vermelho 20.0.2

Parati 1.6 álcool, a.c, o.n.

Gol Special
, Gol GIII 4p t.e., alarme

Santana 1.8 cornpl.
Slena

Gol MI

Ka tràva, alarme

PaliQ' 2p v.e. t.e,

Golf Gl cornpl.

Pampa
Goll.6

Branco 20.0.1

Branco 20.0.0.

Branco 20.0.6
. Vermelho 1999

Azul 1998

Vermelho 1997

Preto 1997
I

Preto 1997
- Azul 1995

Azul 1994

Marrom 1988

Rua Pref.WaldeQlar
Grubba, 3721
BairroVieírás

31D�2381
prata 03 G
-prata 03 G
vermelho 03 G Palio Young 0.1 R$ 11.50.0.,0.0. ,branco 02 G
preta 02 G UnO Smart 4p 0.1 R� 11.90.0.,0.0.
vermelho 01 G
branco 01 G Clarus GlX cornpl. 98 R$ 18.0.0.0.,0.0.
branco 00 GNV Gol CU 1.6 cf a.c .• ,

' 96 R$ 11,o.OCl,00azul 99 G
branco 99 D Omega SUprema 96 R$ 16.000.,0.0
branco 98 G
branco 97 G Tipo 1.6 IE cornpl. 95 R$ 8.900,00
verde 97 G Asia,Towner furgão 95 R$ 6,800.,0.0.branco 97 G
prata 97 GNV Monza 90. R$ 5.500.,00.bege 98 G
branco 96 GNV D�2e 88 R$ 17.800.,00
verde 95 G

corsa Wind 95 R$ 9.00.0.,0.0.preto 95 G
branca 95 G Tempra completo' 95 R$ 10..500,00branco '96 G
Branco 96 O 'Tipo cf teto completo 95 R$ 9.0.00.,0.0
cinza 94 G

Courier completa 99 H$ 13,800.,0.0prata 93 G
vermelho 93 G Trailler Angola cf 1 eixo 90. R$ 6,500.,00azul 91 A
branca .91 D Trailler TurisCar 89 R� 7_.500,00."

-ç.,
---,--

"

� ,1

4rduíno
'Veículos

VEICI.JLfZlS

Novos e Usados

Rodocar
..

.

Veículos .273-&54.
Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - .Jaraguá do Sul

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375-2018 • 9993-5854 • 9973-3034 • centro/Coru á

Celta 4p cl a.c,
6elta 2p
Celta 2p cl a.c,
Celta 2p
VT ' Shadow 600cc
Gol 16v Plus 4p, Cornpl.
Gol MI 1,0 2p :
'Astra GIS Sedan cornpl.
Fiesta GL 1,0 4p
Dueato Furgão 2,8 diesel
Vectra GLS cornpl,

����fi'�'�L
Parati 1.6 MI cl a.c,
Ranger 6ce cornpl,
Palio 1,0 4p a.c,

i \ Blazer 2:2 compl.
Omega GLS 4,1 cornpl,
Passat 2,0 4p cornpl.
Kombi STD
Gol Plus 1.0
5-102,5 D cornpl,
Kadett Lite 1,8
Logus GL 1.8
Kadet SLE 1,8
'Monza Classic 2p
SaveiroCD

VIVotoraDtlm I finanças

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280 - Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127
8.1�0 , 03/03 carroceria R$ 64.000,00

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

,8.120

,8.140

01/01 carroceria / branca R$ 5�.000,00

96/96 carrocerl� / branca R$ 37.000,00

03/03 carroceria / branco R$.115.000,00

00/00 carroceria R$ 53.000,qq

vw 23.220 6x2

8.150

À vista ou RS 40.000,00 entro + 35xR$662,00 fixo

c/baú R$ 21.500,00F-4000' ,87

311�080;�
311-8281

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro· JgDá do Sul
, Prata
Prata'
Azéll
Branco
Prata
Prata
Branco
Prata
Bordô
Bordô
Branco
Oinza
Prata
Verde
Branco
Cinza
Azul'
Branco
f3ranco

Celta 4p, a.c.
Corsa sedam compl,
Corsa Classic
Gol 1.6 power d.h., Trio ,

Corsa sedan milênio, ac/vte
Gol cr
Gol Powerl16v, d.h., Tr1G
Palio Weekend ELX cornpl,
Fiesta Sedan cf opc,
Parati Summer cornpl.
Siena Fire cf opc ..

Scenic RT 1,6 compl.
Astra GlS cornpl.
Palio EX 4p trio
Gol MI
S-1o. cabine dupla compl,
Uno EP 2p trio
Gol Cl 1.6
Palio Fire 4p

Ó4
0.3
'0.3
0.$
0.2
0.2
0.2
02
0.2
01
01
01
99

.

99
98
97
96
91
o Km.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,_L'D( (lRI{f 111 DI IPI II II 'W' ,")["NO

CLASSIMais
SÁBADO,5 de Junho de 20.0.4(30D

'

CORREIO DO POVO

li
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SABADO, 5 de Junho de 2004

•

PAISAGISMO

CitroneLa, um
r'epelent� natural

I

Muito se fala em plantas
fundonais.Mas o que são elas?
Pois bem, são plantas que além
de embelezar tarnbêrn tem
alguma função extra, como gerar
frutos, servir para se fazer chás
ou então, quem diria/para
afugentar insetos. A Citronela é
um 'excelente exemplo de planta
funcional.

Nas praias ou quando chove nas

cidades, sítios, fazendas, ficar longe de moscas,

mosquitos e pernilongos é uma missão quase
impossíveLO incrível é que uma planta originária da
Ilha de Java realiza este feito. \ ,

A Citronela tem um cheiro agradável, que lembra o

eucalipto, não é tóxica e cumpre a função de
afugentar os insetos.A planta se assemelha ao capim
e apresenta vantagens
com relação a outros

repelentes. Suas
substâncias, o citronelal e
o geraniol são odiados
pelas moscas, mosquitos e
pernilongos.
Recomenda-se que seja
plantada em locais de

,

'incidência de sol e
estrategicamente em

relação ao vento, devido a

isso, deve-se tomar
cuidado para não criar
barreiras na ventilação .

,

ç' corri muros, arbustos
'

, densos ou posicionando-a
em cantos não ventilados.
Passados 7 meses, coma

maturação da planta, seus
efeitos se tornam notáveis.
� importante frisar que se

trata de um produto ecológico de extrema eficiência,
que afugenta os insetos sem matá-los, não
prejudicando o meio ambiente.

-

Combinando o ambiente

Suas folhas delgadas e numerosas criam um volume
de fácil harmonização. Pode-se combinar a citronela
com rochas, plantas de menor porte ou de formas
mais diversificadas tais como moreias e buxinhos, e
a�é mesmo isolá-Ia caso o espaço proporcione. Deve
se evitar plantas de porte médio ou que a cubram e

interferindo na incidência direta da luz solar.

A citronela não possui flores aparentes, por isso
combiná-Ia com uma espécie que flore se torna
interessante. Sua reprodução é dada pela raiz, com
isso, por meio de uma única muda, pode-se criar, em
meses, um grande volume.
Pode-se encontrar mudas de citronela em casas

especializadas em Paisagismo e Jardinagem, por
valores que variam entre RS 1,50 à RS 4,00.

Arquiteto Florisval Enke Junior
Especialista em Projetos e Gestão doTurismo
(47) 9992 4577 - jun'ioren,ke@hotmaiLcom

MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES: a cltronela

pode ser plantada em vasos, ou, algo que imite

vaso, como a�arras metálicas acima

No centro do Jardim em uma área média a

grande, pode ser comotnada a outra� plantas

Aqu! ela aparece ainda na forma de mudlnhas, à
frente de outras plantas, que ficarão maiores do

que ela quando adultas

Repare nas folhas,
que se assemelham
a uma moréla,

,

COR�IO DO POVO
'
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CASA E'M PRIMEIRO LUGAR

Batatas Cozidas: Para as batatas cozidas ficarem mais
saborosas, junte os temperos enquanto elas estiverem quentes:

Azeite saboroso: Para dar melhor sabor ao óleo, coloque-o nuni
vidro de boca larga ,e junte azeitonas pretas e alho socado.
Conserve-o assim durante 1 O dias. Sua salada vai ficarbémmels
saborosa.

. �

Congelamento/descongelamento: Sempre que for congela�
um produto, embalar, individualmente. Sempre que for '

descdngelar um produto, retire do freezér e passe para'
descongelar na geladeira. Não é aconselhável recongélar
nenhum produto já descongelado, esse processo pode alterar as

_

característkas Como sabor, aroma cor e textura.
'

,

Beterraba: Para conservar a sua cor vermelha, cozinhe com oS
pedaços do talo, que também sãomüíto saborosos e podem sét
preparados em forma de refoqado.

Bifes de Fígado: Párá que os bifes de fígado não e�dureçam âê
- frttar, só deverão ser temperados com sal depois de fritos.

Morangos: Para que QS morangos fiqu�rn bem limpos, deixe-Iljs
durante alguns minutos em água com vinagre, lavando-osem _

seguida em água corrente e retirando os cabínhos.Alémde
ficarem bem límplnhos, os morangos àdquirem um 'aspecto
muito agradável.

'

Pão Amanhecido: Pode se tornar uma deliciosa sobremesa.
Corte-o em fatias.passe em manteiga derretida, pOhíilhe com
açúcar e canela e frite até ficârem tostadas,

,

'

"

Fica mais saboroso: Quando frltàr Jingüiça né�<;_ace>iÇJ:iefb;nentE!:
para cada 500 gramas de lingüiça,colocjue na frigideità�h:'É)po
de água (200 mi) e 2 colheres de sopa de óleo.delxe emfó,90
baixo, com á panela tampada e assim que começar a secar a
água, destampe e vire a lingüiça para que doure por igijal.

�.
r

. .

Coco,Fresco: Rale o coco, coloque em um saquinho plástico E!,
guarde no congelador. Assim o cocoflcarã fresquinho por vários
dias.Quando quiser usar; é só descongelar. '

-

DescéÍ$car é-fácil: Se tiver que descascar mUitas la\rahjas para �
,

feitura de doces, coloque-as antes em água fervente durante 5 ,â
10 minutos. Desta forma,',� pele brsnça sairá juntamente com à
casca.

Basta,um furinho: Não estrague um limão inteiro se você/or -

usá-lo apenas algumas gotas. Façà um furirthÇ) cOJTI um palito,
use o que precisar e tampe-com o mesmo palito.

O branco é amargo:Quando você ralar a casca de um limão,
nunca chegue até a parte branca, pois ela éamarga'ê pode
prejudicar o doce.

'

Feijão Rapidinho:Você está, com pressa � áhlga precisa '

cozinhar ofeijão. Nãose preocupe, é s6 cOlocar um� colher de
_'.

sopa de fermento em pó na água e deixar o feijão de molho por'
5 minutos. A seguir, lave bem os grãos e coloque para co�ihh��.
como de costume.Quinze minutos de cozimento e o séu feijão
está prontinho!

' -

Frango Dourado: Quando fritar frango a pássarlnho, c.oloqu�
uma colher (sopa) de maisena no óleo da fritura, que deve estar
bem quente.O frango não vai grudar na panela, vat ficar bem
sequinho e tão dourado que vai dar ág�a naboca,

Suco diferente: Colpque cascas dé abacaxi de molho em um

litro de água. Deixe de um dia para outro na geladeira.Dépolsí
coe e adoce a gosto;

Para'sair inteiras: Deíxe as nozes por uma noite inteira dentro
do congelador;Quebre,enquanto elas ainda estiverem geladâi

, Assim as nozes sairão inteiras da casca.

� mais higiê.,ico: Ao comprar frutas, lave-as bem, enxugue e
-'

"i

coloque em saquinhos ou recipientes plc\sticos tampados e
guarde-as na geladeira.Omesmo pode ser feito. com verduras �
legumes.

• 1',.

.

�.
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�EUGET - 206 ano

01 trio elétrico e ar

querite.
Â$19.000.00. Tr.:
@35-1416 ou 9975-
1416.

RENAULT - vende
se, scenic rt 2.2,
ano 2000 com

pleto. Tr.: 9101-
4214 cl Ruy
I

SUZUKI- vende-se
�uzukuy Swift SO
1.616V 4p, compl.,
gas.· R$ 12.000,00
ôu ou troca-sé por
terreno de maior
valor. Tr.: 370-7986.

,1113 - compra-se,
�e preferência
financiado. Tr: 372-
�108.

I.
AGRALE - vende
Se, 7.000 RO, 93,
baú, revisado. Tr.:
�979-1437.
i

CAMINHÃO

uma scanía 112. Tr.: R$ 3.000,00. Tr.: 378-
370-9868 ou 9124- 1816.

9770.
-----

COMPRA-SE - moto

F 350 d XR-200 ouxr 225, de
.

- ven e-se"
97 a 00, em bom

69. R$ 12.obo.oo. estado, paga-se a
Tr. 370-0502 ct vista. Tr.: 9975-8326.
Neco.

SOM � vende-se,
aparelho de cd,
Pioneer, cl MP3,
modo 4650, ct

RD 135 -vende-se, APARELHO CD -

controle, novo, na

D_,88, em bom e�tado ..
vende-se Pionner cajxa. R$585,00, Tr:......_ R$1.000.00. Tr.. 372- 4350 com controle, 376-2206 ou 9111-

3559. saída aux. E saída 9968 cl Alexsandro.
�---- subwoofer R$
RD 135 - vende-se, 400,00. Tr: cl Eduardo
88 em bom estado. 8802-3150 ou 371-

R$1.000.00. Tr. 9151- 4543

2215.
-----

BIZ - vende-se 2003,
preta cl partida el.

(semi nova). R$
800,00 + 24x250,00
cl ücenciamento e

financiamento no

nome de Quem
comprar. Tr.: 9994-
0298 ou 275-0767 cl
Luciano.

"

BIZ - vende-se preta,
03 cl pat. Eletr., cl
2.500km,
emplacada. Tr.: 9909-
2000. R$ 4.200,00,
Tr.: 276-3501.

CBX 750 - vende-se

holliwood, cl 49 mil
km. Tr. 276-0333 ou

276-2121,

CBX 200 - vende-se
strada, vermelha, 98,
impecável. Aceito
troca. Tr. 9103-7895
ou 91 03-2613.

XT 225 - vende-se,
03, dourada, cl
3,,000.00km
R$.7,600,00 "em 2x.
tr. 275-0502 ..

RODAS - vende-se

pi carro, Bino, modo
Porche, cl pneus, R$
371-72-60.

SOM - vende-se
1,100 watz,3 cds +
1 caixa selada pi
carro. R$ 500.00
Tr.275-3567.

----- COMPRA-SE - carro.

Pago à vista. Tr.: 374-
1117 ou 99775-0117. TROCA-SE-

CLASSIC

ou moto um Horíno
Furgão 95 1,5 em

bom estado.tr.276-
0397.

Celta Sp/limp./desemb./ ar q./ 2003 Prata G

Corsa Super , 4p/complJ cl rodas. liga leve 1997 Branco G

ESCOft GLX 16v/Ar cond./DH/TE 1997 Prata. G

Fiesta 1.0 limp./desemb./ar qte 1997 Prata G

Polo Classic Ar cond./DH 1997 Verrn. G

Vectra GLS completo 1997 Preto G

COMPRO - Omega
cd ou Golf, dou Fiat
Tipo em bom estado
+ dinheiro. Tr. 9124-
7715,

370-4224

TITAN 125 - vende
se, 03, verde, cl part.
eletr., 6.000km.

R$4,500,00. Tr.:
9953-2627

TITAN 1.25'- vende
se, 03, azul, s/ part.
eletr, 1.700km. R$
4.300,00. Tr.: 9953c
2627

TORNADO - vende

se, 03 I 04 cl
2600km . Aceito moto
na troca. Tr.379-0206
ou 9967-3192.

XLR - vende-se 125
ES 02 cf 13.600km.
Tr. 379-0206 ou 9967-
3192,

cl 11.500km cl caixa
e alarme 2000 R$
12.000.00. Nova. Tr.
9975-0047. '

uma

moto 01 por um

fusca ou chevete em
bom estado. Falta
16x. R$170.00. Tr.:
9137-8451 ,a noite.

'

VEíCULOS
Rua Erwino Menegotti, 869,

Vila Rau - Jaraguá do Sul - se

RODAS - vende-se,
TSW; aro 16" modelo
VX1, furação 4x100,
com pneu Pirelli'
P7000 195x45. Tratar:

VENDE-SE - mod.
Pirâmide, 1.800
wats. R$ 250.00. Tr.
371-9959.

VENDE-SE

Conjunto de carreta,
Barco Corsário 4602

com volante, banco
e motor Evinrude de

15_Hp, 97. Com 50

horas de uso,

Impecável. R$
6.000,00. Tr:371-'

7408 (comercial) ou

9997-6973 cl Jean.

PARA ANUNCIAR
POR TELEFONE: 371 1919
POR FAX: 371 1919

372-3235 c/Gláucia. VENDE-SE -

.

ou

troca -se por carro

o

PESSOALMENTE:
Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 246

,

te

vende-se MUNK
1513,79, para 5
toneladas. Tr.:

-----

9973-9781. CG - vende-se 125 XT 600 - vende -se
Today 91. Tr. 379-
0206 ou 9967-3192.

SCANIA - 111 LK -----
áno '79 motor CG - vende-se, 98,
?,12,ou . troca-se pi em perfeito estado.

"Não tome as
decisões pelos
outros. Não deixe
os outro$ tomarem

"

as .......w.....vO'� que
São su"s.

telefonia e segurança

Fone: 371·7007
. \

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança'

eletrônica. e automação de condomínios.

Centrais telefônicas Intelbras

Kit Portão Eletrônico + Interfone
KitMonitor 6" + Câmera (CFTV)

TELEFONIA
, (Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PA8X)
Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Esper<.:: telefônlca ccrsonallzada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e

.

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduraa elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P18 e Colar)

.. Micro Câmeras (P18 e Colorldas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

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

VENDAS E SERViÇOS: Rua: Onéiia Horst, 104· Vila Lenzi· Jaraguá do Sul· se / ema;I: makete/@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371·7007

LI j
("\
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