
VENÂNCIO DA SILVA PORTO 1 1919 -1922. ARTHUR MÜLLER 11923-1936. HONORATO TOMELlN 11937 -1957. EUGtNIO VICTOR SCHMOCKEL 11958 - 2004

JARAGUÁ DO SUL, 19 DEJUNHO DE 2004

REFORMAS

Travi anuncia continuidade
nas obras de reurbanização

• PAGINA 6

EVENTO

I SÁBADO I

SOLIDARIEDADE

Ordem Demolay realiza hoje
arrecadação de agasalhos

• PAGINA 6

Líderes sociais de todo o País participaram de Fórum realizado na Acijs. Jaraquá do Sul sedia o evento pela primeira vez

Fórum de Líderes Sociais
discute os problema do País

• � Elaborar um documento com a posição da sociedade civil

organizada sobre as questões sociais do Brasil é a meta do
Fórum de Líderes Sociais, 'promovido pela Gazeta Mercantil
e que pela primeira vez acontece em Jaraguá do Sul. O
evento contou com a participação de empresários de todo

FOGO

Incêndio destrói parte da
Casa do Albergado em JS
Fogo começou na manhã de ontem e destruiu vários

colchões, camas e cobertas. Nenhum preso estava no local
na hora do fogo, já que eles cumprem o regime de albergue,
onde trabalham durante o dia e somente passam a noite no

local. O delegado Uriel Ribeiro, que está presidindo o caso,

abriu inquérito policial para averiguar as causas. A perícia
sai daqui a dez dias e, nesse período, funcionários e presos

prestarão depoimento na Delegacia. PAGINA 7

o País, que se reuniram para analisar, criticar e apontar
soluções e sugestões para a resolução dos problemas
brasileiros. Em dezembro deste ano um documento
contendo as decisões desse encontro será encaminhado ao

presidente da República. PAGINA 4

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

www.marisolsa.com.br

N° 4.909 1 RS 1,50

com tudo!
Lavínia Vlasak desponta como

uma das queridinhas da
Rede G lobo e já se prepara para
ingressar em nova atração

Central de fofocas!
Saiba das principais fofocas do meio artístico,
quem sobre, quem desce e ainda, um resumo das novelas

Página da i
Criança! I
Veja nossa galeria de Iamigos e divirta-se com

brincadeiras, passatempos, J
piadinhas e adivinhas! //
---------_/

ENCONTRO

Projeto de aterro regional volta a
ser discutido pelo CDR

CtSAR JUNKES

"Flores do Vale
do Itapocu" é

abordado durante
reunião do
Conselho

Comercial

Paralelo 3,1200 3,2000

Turismo 3,0400 3,1600

www.duasrcdas.cem

unimed
Unimed. Seu Plano, Sua Vida.

370 2200
www.unimed.com.br
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Visibilidade social
A cidade de Jaraguá do

Sul demonstrou o quanto tem

prestígio entre as classes

produtivas de outros Estados
brasileiros ao sediar o Fórum
de Líderes Sociais, realizado
nos últimos dois dias, com o

apoio da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) e promovido

participação e união dos

órgãos públicos aos setores da

produção. A realização de tão

renomado evento reflete, sem
dúvida, o prestígio de

J araguá do Sul perante o

resto do País e torna público
o empenho do empresariado
local em participar das
discussões que possam refletir

�sA intenção dos organizadores é
elaborar um relatório contendo

sugestões e soluções para os problemas
sociais dos brasileiros.

pela Gazeta Mercantil,
Ashoka Empreendedores
Sociais e Instituto Ethos. Os
líderes que aqui estiveram
não pouparam elogios ao

nosso município, exaltando
sua capacidade de trabalho,
de organização social e a

especialmente a forma como

as decisões são tomadas aqui
na cidade, sempre com a

FRASES

em melhorias para o conjunto
da sociedade. Muita gente já
sabe que nada menos que
cinco empresários de Jaraguá
do Sul integram o seleto

grupo de empresários
escolhidos pela Gazeta
Mercantil como líderes

empresariais e sociais, um

número realmente significa
tivo inclusive para cidades de

maior densidade populaci
anal. A intenção dos

organizadores é, a partir do
encontro de ontem, elaborar
um relatório contendo

sugestões e soluções para os

problemas SOClalS dos
brasileiros, como a promoção
da diversidade e equidade
social, conservação da
natureza, fortalecimento da

educação pública, erradica,
ção do analfabetismo e

segurança alimentar e

nutrição; Até dezembro deste
ano, o presidente da

República deve receber esse

relatório e espera-se, tome as

devidas providências para a

implantação de políticas
públicas que venham a

minimizar os problemas do
Brasil na área social. O Fórum
de Líderes Sociais é um

des�embramento do Fórum
de Líderes Empresariais, que
também aconteceu ano

passado em Jaraguá do Sul.

"Acredito que exista uma distorção conceitual do Fome Zero porque
ele não é algo isolado, mas um conjunto de políticas públicas"
.Patrus Ananias, Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no Fórum de Líderes.

o presidente da Berlim

Ambientes, de Guaramirim,
empresário Aclino Feder, recebeu,
no dia 11 deste mês, Itajaí, o

troféu "Empreendedor Orgulho
1 000'; premiação instituída pelo
programa "Agitos 1 000" para

homenagear pessoas que 'Jazem
a história de Santa Catarina" pelo
espírito empreendedor e o

grande sucesso de suas iniciativas.

O troféu foi rntregue durante e "isolar", "rejeitar" os estímulos irrelevantes. Com
evento no Iti)aí Shopping, que o crescimento, tornam-se capazes de selecionar
reuniu mais de 200 pessoas, entre possibilidades mais específicas em meio a muitas
em p r e s ár lp s; políticos e

informações, como aquelas quemelhor se apropriampersonalidades de destaque na

vida pública de Santa Catarina. As para resolver os problemas.
cozinhas Berlim fizeram pan,�'. Provavelmente a dificuldade de atenção seletiva
mobília da última edição do Big�1),\é a causa mais usualmente encontrada entre os

Brother Brasil, realizado pela Rede estudantes com problemas de aprendizagem. Em
Globo de Televisão.

NOTAS
�EXPOSIÇÃO
Até o dia 27 deste mês

prossegue a exposição "Valor

arquitetônico dos séculos XVIII e

XIX Retratados em Cupim,
inaugurada no dia 8 último, no
Museu Municipal Emílio da Silva.

Trata-se de réplicas de obras

arquitetônicas de Laguna e São

Francisco do Sul feitas à base de

resíduos de cupim, criadas pela
artista plástico de Joinville, Mir
Sestrem. Em técnica exclusiva,
batizada de "Aglutinado Celular

de Madeira Estratificada'; o artista
utiliza apenas o excremento do

cupim e cola, sem qualquer
interferência de agentes
químicos.

�MERECIMEMTO

Mundo I Pessoas & Fatos

� BRASIL

Governo aumenta volume
de crédito agrícola em 45,3%
o governo anunciou que vai liberar R$ 39,45
bilhões para a agricultura comercial na safra

2004/05, que começa em 1 ° de julho. Esse

montante representa um crescimento de

45,3% em relação aos R$ 27,15 bilhões do ano

agrícola anterior. Os recursos fazem parte do

Plano Agrícola e Pecuário 2004/05, aprovado
ontem pelo Conselho Monetário Nacional

(CMN) e divulgados ontem pelo presidente Luiz

Inácio Lula da Silva e pelo ministro da

Agricultura, Roberto Rodrigues, no Palácio do

Planalto. Como havia sido antecipado pela
Agência Estado, o plano reserva um volume
recorde de RS 10,7 bilhões para investimentos,
86,1% a mais do que os R$ 5,75 bilhões da safra

2003/04. Desse total, R$ 8,6 bilhões virão do

Banco Nacional de Desenvolvimentq
Econômico e Social (BNDES). Os fundos
constitucionais do Centro-Oeste, Norte e

Nordeste entrarão com R$ 2 bilhões e outros

R$ 100 milhões sairão do Fundo de Amparo ao

Trabalhador (FAT) para o Programa de Geração
de Emprego e 'Renda, o Proger Rural.
O destaque do programa de investimentos na

àgricultura será o Moderfrota, criado em 2000

para renovar a frota de tratores, colheitadeiras
e outros equipamentos agrícolas. O Moderfrota
receberá R$ 5,5 bilhões, valor 175% superior
aos R$ 2 bilhões dó ano-safra atual. Com isso, o

governo decidiu acabar com 9 Finame Especial,
que também financiava a compra de máquinas
e equipamentos. (AE)

� BRASIL

Funcionários do Inca aderem
à campanha de doação demedula
Os cerca de 400 brasileiros que aguardam por
um doador de medula óssea têm, desde
ontem, mais chances de encontrar alguém
compatível dentro do País. Durante todo o dia,
239 pessoas, a maioria funcionários-do Instituto
Nacional de Câncer (Inca), se inscreveram no

Registro Nacional de Doadores de Medula
Óssea (Redome). Eles aderiram à campanha
que, segundo estimativas do diretor da

instituição, José Gomes Temporão, pode fazer
o número de voluntários passar dos 100 mil
até o fim do ano. Atualmente há 65 mil

registros. Segundo o Ministério da Saúde, o
ideal é que o Redome reúna cerca de 500 mil

voluntários. (AE)

� BRASIL

Presos políticos protestam
no Rio de Janeiro
Cerca de 30 ex-presos políticos fizeram ontem

um protesto na porta do Fórum do Rio, no
centro. Eles querem a garantia de que o

governo do Estado pague as indenizações
previstas numa lei estadual regulamentada em

2002 que garante a reparação financeira de

presos e torturados durante o regime militar.
Somente há cerca de um mês a governadora
Rosinha Garotinho (PMDB) criou uma comissão

para receber os pedidos. (AE)

� BÉLGICA

Pedófilo belga é considerado

culpado por júri belga
o pedófilo belga Marc Dutroux, de 47 anos, foi
declarado ontem pelo Tribunal da cidade belga
de Arlon culpado do seqüestro de seis meninas e

adolescentes e do assassinato de duas delas entre

junho de 1995 e agosto de 1996. A pena será

anunciada nos próximos dias. Ele pode ser

condenado à prisão perpétua. Outros dois

cúmplices,MichelleMartin, de 44 anos, ex-mulher
.do pedófilo, e Michel Lelievre, também foram
declarados culpados. Para surpresa geral um
quarto réu, Michel Nihoul, acabou sendo
considerado não-culpado. Apontado como

"criminoso n.O 1" da Bélgica e denunciado pela
própria mãe, Dutroux ouviu a decisão da Justiça
em silêncio. Na sala de audiência, estavam duas

de suas vítimas: Sabine Dardenne e Laetitia

Delhez.
Segundo conclusão do júri, o pedófilo participou
dos episódios como "instigador" ou "chefe da

quadrilha" envolvida principalmente nos

seqüestros das meninas Julie Lejeune, Melissa
Russo, ambas de oito anos, Sabine, 12, e Laetitia,
14, e das jovens An Marchal, 17, e Eefje Lambrecks,
19. Dutroux foi declarado culpado do assassinato

de An e Eefge, seqüestradas em 22 de agosto de

1995 perto da cidade deOstende (norte da Bélgica).
Os cadáveres/delas foram encontrados em

setembro do ano seguinte no sótão de numa casa

.
do pedófilo perto da cidade de Charleroi (sul). Ele
foi também considerado autor do seqüestro de

Julie e Melissa em junho de 1995 perto da cidade

de Lieqe (leste), mas não da morte delas. (AE)
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Meu filho é desatento

Maria Irene de Matos Maluf

A capacidade de selecionar estímulos e a eles

dedicar um tempo de nossa atenção, é parte do
desenvolvimento normal que ocorre durante os

primeiros anos escolares.
As crianças aprendem a refinar sua capacidade

de se concentrar nas informações' mais importantes

geral são crianças ou jovens que se concentram em

"estímulos irrelevantes e que se perdem em meio a

atividades mudando caoticamente de uma para
outra idéia ou atividade.

Esse problema cria uma discrepância entre sua

capacidade intelectual e sua performance, o que

gera um desapontamento entre os adultos que lidam
com a criança, sejam pais ou professores.

Problemas com a atenção deficitária, trazem

também outras implicações, pois afetam não só o

processamento das informações como também a

produtividade da criança e do adulto, na

aprendizagem ou no trabalho, gerando problemas
na vida familiar e social.

Pais e professores devem observar as crianças que

parecem sempre "desligadas", sempre desatentas, ou

aquelas que somente prestam atenção àquilo de

que gostam muito. Desenvolver a atenção
voluntária, ser capaz de manter essa atenção e.

selecionar informações relevantes, é indispensável
para a aprendizagem, mesmo nos primeiros anos de

escolaridade.

Crianças que apresentem dificuldades nessa

área, devem ser encaminhadas ao Psicopedagogo,
pois, este profissional saberá como orientar os pais,
os professores e a criança

O tema estará em pauta no II Fórum Nacional
de Psícopedagogia que acontece entre os dias 2 e 4
de julho de 2004, na Fundação Escola de Comércio

Álvares Penteado (FECAP) em São Paulo. As ins-
. crições e a programação do evento podem ser

conseguidas pelo telefone (11) 3361,3056 ou

www.abpp.com.br.

A autora é pedagoga habilitada em Educação Especial,
Psicopedagoga Clínica, Vice Presidente da Associação Brasi

leira de Psicopedagogia, Editora da revista Psicopedagogia,
Sócia Honorária da Associação Portuguesa de Psicopedagogos
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}ARAGUÁ 00 SUL - Hoje é dia
de convençãodoPMDB.Umamédia
de 200 peemedebistas estão sendo

aguardados entre às 10 e 14 horas,
horário estipulado'para realização da
votação da chapa que irá presidir o
diretóriomunicipaldopartido. Depois
da última reunião, realizada na noite
de quinta-feira, líderes da sigla
conseguiram chegarnum consenso e

aglutinaram todas as alas numa única

chapa. Depois de constituído o

diretório, os 45 titulares irão nomear a
comissão executiva.

Enquanto o PMDB se organiza,
outros partidos lançam seus

candidatos a prefeito e vice, alémde
estarem negociando as políticas de
aliança.Na opinião do ex-deputado
Ivo Konell, a indicação do PFL e

demais partidos foi uma forma de

pressionar os peemedebistas para que

[ i tlmjJ9Il.lmlqul.. SÁBADO, 19 de junho de 2004

Líderes peemedebistas afirmam
que a sigla tem nomes fortes

se definissemmais rapidamente. "Na
próxima semana, o partido vai se

reunir para pensarno plano de ação",
diz.

Na quarta-feira à noite o PFL

lançou o nome de Valdir Bordin
como candidato a vice, ao lado de
VicenteCaropreso. Entretanto, essa
aliança apenas será confirmada no
dia da convenção, no final do mês.

"Até lá, vamos tentar uma

aproximação com os tucanos, já que
o PMDB está com o PSDB no

governo estadual. Mas não

descartamos nenhuma das nossas

possibilidades, também temos a opção
de conversar com o Partido dos,

Trabalhadores", menciona Cecília

Konell, enfatizando que o PMDB

tem condições de lançar candidatos
expressivos para concorrer às eleições
de outubro.

ALEXANDRE BOGO

Cecília diz que o PMDB não descarta nenhuma possibilidade de aliança

Começa aConferência Estadual
de Políticas par� as Mulheres

BRASÍLIA - A Comissão de

Constituição eJustiçá e deCidadania
está centrando esforços I).a votação
de alguns projetos' que alteram o

Código de Processo Civil para
garantir umaJustiçamais ágil emais
acessível àpopulação.Nesta semana,
sete dessaspropostas foramaprovadas
pelaCâmara. A demaior destaque
é o Projeto de Lei 3253/04, do
Executivo, que permite cumpriruma
sentença judicial sem a necessidade
de abertura de um processo de

execução. Hoje, o processo de

execução é necessário para o

recebimento de indenizações ou

dívidas, mesmo depois que uma

sentença judicial já tenha
reconhecido o direito. Segundo a

. presidente daOAB/Distrito Federal,
Estefânia Viveiros, a mudança vai
significar uma economia de até sete

PARA FAZER A

anos na tramitação de processos civis
que envolvemdívidase indenizações.
Outroprojetoaprovadonestasemana
para acelerar o trabalho dos tribunais
é o PL 746/03, do deputadoWasny
deRoure (PT-DF), que dáprioridade
para o julgamento das ações civis

públicas.O presidente da Comissão,
deputadoMaurícioRands (PT-PE),
defende o projeto: "a grande
vantagem é que a ação civil pública
é aquela patrocinada em nome de
interesses difusos. Então, ao invés
de haver centenas de milhares de

ações individuais, um único

processo pode reunir a demanda de
todos os cidadãos. Isso também
contribui para a prestação
jurisdicional e para utilizar
mecanismos modemos do processo,
como nós chamamos as ações
coletivas".

POLíTICA
CASES

Ananias explana sobre
projetos de combate à fome

POR FABIANE RIBAS

�Ministro esteve

em Jaraguá do
Sul no Fórum

de Líderes

}ARAGUÁ DO SUL - O
ministro do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Patrus
Ananias, esteve noMunicípio na
quinta-feira para participar do
Fórum de Líderes, realizado no

Clube Atlético Baependi. O
evento reuniu empreendedores
de todo o País. Na ocasião, o

ministro mencionou que a

orientação do presidente Luis
Inácio Lula da Silva é de que se

busquem parcerias não apenas
com os governos estaduais, mas
também com instituições',
entidades e iniciativa privada. Ele
explica que o apoio de todos é

imprescindível��ara a criação e

manutenção de projetos que
visam o desenvolvimento socioe
conômico doBr�
j\nanias chegou em Jaraguá

��.
�;.;....o Sul perto do meio-dia de

quinta-feira e, no período da

tarde, conheceu projetos de
sucesso realizados na cidade que,
na opinião doministro, tratam-se
de trabalhos exemplares para
serem repassados para outras

cidades. "A iniciativa cio
Município em criar o projeto Casa
Fácil, utilizando-se da prestação
de serviço dos apenados no

presídio é excelente e serve de

exemplo para todos. Da mesma

forma, refiro-me ao Corpo de
Bombeiros Voluntários, que

Ministro diz que as críticas provêm de pessoas que não conhecem o Fome Zero
ALEXANDRE BaGO

certamente é um projeto ímpar";
observa.

Em termos de políticas sociais
voltadas ao combate à fome,
Ananias aponta o Fome Zero,
enfatizando que as críticas

direcionadas a este trabalho

provêm de pessoas mal informadas
a respeito do assunto ou que dispõe
de razões partidárias contrárias.
"Acredito que exista uma

distorção conceitual do projeto
porque o Fome Zero não é algo
isolado, mas um conjunto de

políticas públicas governamentais
e não go-vernamentais de forma

que todos que trabalham em prol
do combate à fome contribuem
diretamente com a idéia principal
desta iniciativa", explica.

.O ministro informa que o

governo federal vai desenvolver o

projeto de restaurantes populares em
cidades com mais de cem mil
habitantes. "A intenção é construir

um restaurante bem equipado, que
ofereça alimentação de qualidade
a preço de R$l,OO", diz.

Dentre outros projetos enca

beçados pelo governo, Ananias
menciona o programa de compra
de safras, disrribuiçãode leite e o

Bolsa Família.

Genoino considera inconcebível petistas terem votado contra

Dia 29 de junho de 2004

Horário: 19:30 horas

Local: Centro Cultural SCAR

.Informações e inscrições:
47.275-7010 com Mainara I 47.9976-0878 com Valdicir

Brasília - O presidente
nacional do PT, José Genoino,
afirmou que é "inconcebível" o
fato de três senadores petistas
terem contribuído para a

derrota do governo na votação
do salário mínimo. N a votação
de hoje, os senadores Paulo
Paim (RS), vice-presidente do

Senado, Flávio Arns (PR) e

Serys Slhessarenko (MT)
desobedeceram a decisão da
bancada do PT que exigiu o

voto fechado de todos os 13
senadores petistas a favor do
valor de 260 reais para 6 salário
mínimo. Por causa da votação
contrária à proposta de reforma

previdenciária, o PT expulsou
a senadora Heloísa Helena (sem
partido-Al.) e os deputados
João Batista Araújo (sem

partido - PA), o Babá, Luciana
Genro (sem partido-RS) e João
Fontes (sem partido-SE).
Genoino, porém, disse que não

falaria agora sobre possíveis
punições. Mas deixou claro que
eles terão de responder por essa
atitude. "Os senadores têm de
ser coerentes e assumi, a

responsabilidade pelos seus

atos", alegou. "Espero que eles

amadureçam porque esse

caminho não é do PT."
Para Genoino, ao rejeitar o

mínimo proposto pelo Planalto,
os colegas petistas "fizeram o

jogo do PFL e do PSDB".
Embora os três senadores
tenham se pronunciado da
tribuna a respeito do mínimo, o

presidente do PT só se referiu ao

que foi dito por Serys,

Realização:

provavelmente por supor que ela
teria mudado de opinião em cima

da hora. De fato, Lula ligara para
a senadora pedindo o voto.

Segundo Genoíno, o discurso
feito pela, senadora, com críticas

fortes, "é inaceitável para o

governo". A parlamentar disse

que não entendia o porquê dessa

reação: "Eu disse o tempo todo

que não votaria por um mínimo

de 260 reais", alegou. Segundo
ela, o discurso procurou mostrar
que os cofres públicos podem ser

mais generosos no reajuste do

mínimo, mas que fez isso sem

atacar o governo ou Lula. Quanto
à ameaça de punição do PT, os
três parlamentares afirmaram que

agiram de acordo com a

consciência e com a "história" do

partido.

Apoio:

CORREIO DO POVO

Acuse
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INOU$llUAl D� )....AGUÁ 00 Sul

FATOS
• o presidente nacional do

PT,José Genoino, destaca
que "coerência, lealdade e

responsabilidade com a

história e a do PT foi o que
o nosso voto demonstrou';
• Na opinião de Arns, o .

resultado da votação deve
ser visto pelos dirigentes
do PT como a chance de
os petistas dialogarem
sobre os rumos do

partido.

3704135

SOCIONTECH
Tecnologia & Soluça••

GráficaCP
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ECONOMIA/GERAL CORREIO DO POVOSÁBADO, 19 de junho de 2004

REALIZAÇÃO MDAV divulga resultados
de triagem auditiva universalEmpresários discutem os

problemas sociais do País
apresentaram indícios de possíveis
problemas recebem atendimento
até os dois anos de idade, com
realização periódica de exames.

De acordo com o médico
Ricardo Puff, Jaraguá do Sul é a

única cidade de Santa Catarina a

realizar esse tipo de exame e a

segunda no Brasil. "Triagens
auditivas neonatal acontecem em

várias cidades, mas a universal,
q ue a tinge todas os recém

nas.cidos,. 'somente aqui em

, Jaraguá dp Sul", reforça omédico,
que trabalha junto àMDAV na

definição dos diagnósticos.
A coordenadora da AADAV,

assistente social Luísa Helena

Rosa, a intenção foi a de divulgar
junto a comunidade médica de

[araguá do Sul, especialmente
entre os pediatras, a importância,
do projeto e valor preventivo do
mesmo. "Os diagnósticos, nesses
casos, sempre foram tardios.

Agora, com esse exame, podemos
trabalhar na prevenção", salienta
Luísa Helena, que contou com a

colaboração da Prefeitura de '

Jaraguá do Sul e do Lions Clube

para a implantação do projeto e

aquisição do aparelho para a

realização do exame.

}ARAGUÁ DO SUL - A
MDAV (Associação Assistencial
de Deficien tes Auditivos e

Visuais) completou na quinta
feira 17 anos de funcionamento.
Para comemorar a data,' a

coordenação da entidade

apresentou ao público, em

solenidade realizada no Centro de
Profissionais Liberais, os resultados
do projeto de Triagem Auditiva

Neonatal, implantado há um ano

e três meses. De acordo com a

psicóloga Luciana Rosa, que
coordena o projeto, todos os recém
nascidos de Jaraguá do Sul passam
por esse exame, denominado de
otoemissão acústica, que tem a

capacidade de detectar possíveis
traços de problemas auditivos.

Até agora, (de março de 2003
a abril de 2004) nada menos que
2.292 recém nascidos passaram por
essa triagem, sendo que desse total
493 bebês apresentaram
indicadores de risco para
deficiência auditiva. Os resultados
são. anexados à pesquisa que a

MDAV está fazendo com o

POR MARIA HELENA MORAES

.... Fórum vai apontar
soluções para os

problemas sociais
do Brasil

}ARAGUÁ DO SUL - Líderes
sociais de 15 entidades brasileiras
participaram, durante todo o dia
de ontem, dos debates e discussões
sobre os principais problemas sociais
do Brasil. O encontro, que

começou com uma reunião com o

ministro do Desenvolvimento
Social, Patrus Ananias, integra a

programação do Fórum de Líderes
Sociais, que teve início na noite.

de quinta-feira, no Clube Atlético
Baependi, que, por sua vez, é um
desmembramento do Fórum de
Líderes Empresariais, criado há 27
anos e formado por mais de mil

empresários de todo o País.

Organizado pela Gazeta

Mercantil, Ashoka Empreri
dedores Sociais e Instituto Ethos
de Empresas e Responsabilidade
Social, o evento acontece pela
primeira vez em Jaraguá do Sul,
inaugurando o que se pode
chamar de uma nova fase,

objetivo de traçar um perfil sobre
a saúde auditiva das crianças de

Jaraguá do Sul. Luciana explica
que todas as crianças que

Presidente do Conselho Curador do Fórum de Líderes e da Gazeta Mercantil, Luiz Fernando Levy

segundo definição do presidente dessa nova fase e a escolha por Ao final dlencontro de

do Conselho de Curadores do Jaraguá do Sul deve-se ao fato de ontem será elaborado um

Fórum de Líderes e do conselho que a cidade é considerada um documento c'2-!ltendo a posição
deliberativo da Gazeta Mercantil, exemplo de trabalho e de pujança. clara da sociedáne civil sobre as

Luiz Fernando Ferreira Levy. O empresário Leonardo Zipf, da questões SOCiaIS m<ilJ�
Segundo ele, o fato das reuniões Duas Rodas, integra o Fórum importantes do Brasi, como""'â\J.:_
saírem do eixo Rio/São Paulo é como representante da região do fome, segurança pública e

decorrente da política de ação Itapocu. desemprego.

ANP vai coibir abuso no repasse dos preços dos combustíveis
BRASÍLIA - AAgência Nacional

do Petróleovai investigaro repasse do
reajuste nos preços da gasolina e do
óleo diesel aos consumidores pelas
distribuidoras e postos de combustívéis

para identificar se estahavendo abuso
.

nasmargens de lucro.A informação
foi dada esta semana pelaministra de
Minas e Energia, Dilma Roussetf, em
audiência pública na câmara. Ela

explicou que aANP deverá concluir

até o fim desta semana uma pesquisa
extraordináriade preços que apontará
se há distorções nomercado.

O preço de venda da gasolina e

do óleo diesel da Petrobrás para as

refinarias subiu 10,8% e 10,6%,
respectivamente, mas nas bombas os
preços têm superado a expectativa
inicial do governo de que a alta ficaria

entre4,5%e5,5%.Comoopreçona
bomba está liberado, o governo pode,

<' apenas monitorar os preços,
identificar abusos, remeter as

conclusões para os órgãos de defesa
do consumidor.

Com base nos resultados da

pesquisa da ANp, onde houver

problemàs os fiscais irão identificar as
causas e analisar os outros elos da
cadeia produtiva, já que não se pode
responsabilizarde antemão postos ou
distribuidoraspor eventuais distorções.

• Construção e reforma de

quatro plataformas de

extração de petróleo
devem criar 40 mil

empregos no País.

• O presidente da Petrobrás

disse que não existe

diferença nos preços. CtSAR JUNKES

AADAV promoveu solenidade para informar sobre projeto

INFORME CP

� RECURSOS

Lula e ministros vão aos EUA
A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos

Estados Unidos, na semana que vem, será, segundo
uma fonte ligada ao Palácio do Planalto, uma
oportunidade para o governo"vendermelhor" o País
e tentar evitar que "casos isolados de empresas que
deixam o Brasil" contaminem as expectativas com

relação à economia brasileira. Por isso, a comitiva

que acompanhará o presidente reforçará a bagagem
com um discurso recheado de estatísticas com as

quais pretendem comprovar a retomada do
crescimento econômico e a agenda do governo para
desobstruir gargalos e aumentar a eficiência da
economia."Tem muita coisa que já foi feita e outras

que estão sendo feitas no Brasil e que precisam ser

mais bem entendidas'; comenta a fonte do governo.

.... CHANCE

Mega-Sena e Lotomania
As Loterias Caixa prometem prêmios
milionários para este fim de semana. A

Mega-Sena e a Lotomania estão
acumuladas e estimam, ao todo, prêmio no

valor de RS 32,8 milhões. A Mega-Sena
promete RS 31 milhões ao felizardo, que
acertar os seis números da faixa principal.
Aplicado por um mês na poupança, o

prêmio renderia aproximadamente RS 227

mil. A Lotomania também promete prêmio
bastante atrativo.A modalidade pode pagar
RS 1,8 milhão para quem acertar 20

números. Quantia equivalente a mais de 6

mil salários mínimos. As apostaspodem ser

feitas até os dias dos sorteios.

� BOM PARA CACHORRO

Necessidade e sofisticação
Frasco de perfume importado a RS 2 mil, gargantilha
de RS 2,5 mil ou cama alemã de RS 1 mil. Pode parecer
a lista de compras pessoais de algum privilegiado
consumidor,mas são produtos voltados para cachorros
e gatos que já respondem por até 70% do faturamento
de lojas para animais (ou pet shops), geralmente
localizados em shopping centers. Existem no País
cerca de 20 mil pet shops, segundo a Associação
Brasileira de Mercado Animal (ABMA). A diretoria de

marketing da entidade calcula que o setor movimenta
RS 1,7 bilhão, baseado na estimativa de faturamento
mensal de RS 7 mil, por loja. Este mercado inclui

gastos com veterinários e alimentação. Antes as

pessoas compravam ração para animais em lojas de

agropecuário. Agora, este foco mudou.

;
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Alargamento de ruas em fase
de conclusão em Guaramirim

GUARAMlRIM - Estão em fase de
conclusão as obras de alargamento
da rua Lauro Zimmermanri, mais
conhecida como estrada

Guamiranga, emGuaramirim.
Desde a BR-280 até a praça da

Figueira, num trecho de 5,3
quilômetros, a via pública está

recebendo _ macadamização,
tubulação e alinhamento dos postes,
além do aumento da largura, que
passade aproximadamente cincopara
dezmetros.

Segundo o secretário de Obras,
Lauro Frõelich, amudançapermitirá
melhores condições de acesso aos

baitros Guaramiranga, Bananal do
Sul, Tibagi, onde há intensa

movimentação de veículos e

pedestres.

A obra iniciou há 30 dias e deve
ser concluída na 'próxima semana,

num investimento aproximado deR$
30mil.

Outra obra de alargamento em

execução é a da estrada daCorticeira,
desde a praça da Figueira até o sítio
Asa Branca, numa extensão de três

quilômetros.O secretário informaque
o investimento total é de R$ 20mil,
em média, e também deve ser

concluída até o final da próxima
semana, ficando pendentes a

macadamização e alinhamento dos

postes. "Vai facilitar o deslocamento
de máquinas e veículos e o

escoamento da safra, oferecendo
condições até para que empresas
invistam no bairro", salienta
Fri:ielich.

)

Alunas Maristas no Festival

Danças de Joinville
o grupo de danças do Colégio Marista São Luís foi selecionado para o

XXIII Festival de Danças de [oinville com a coreografia Bóias.
Este trabalho iniciou em 2003, quando a coreógrafa Lígia Rocha acompanhada

pela ensaiadora Fernanda Costa e a assistente Nara Lombardi apresentaram
para o grupo a idéia do palco como uma grande piscína.Foram utilizadas câmaras

de pneus e as dançarinas abriam e fechavam a boca como se estivessem subindo
e descendo para respirarem. A coreografia foi apresentada primeiramente no 9Q

Jaraguá em Danças e foi muito elogiada pela mesa julgadora, bem, como pelo
público em geral, tanto que a coreógrafa recebeu Honra ao Mérito por melhor

conjunto coreográfico. "Nosso trabalho , quero dizer o meu e de toda a equipe
é levado a sério, desde a técnica até a disciplina, Estamos colhendo os frutos

plantados no ano anterior, destaca Lígia, já que o grupo participou de outros

festivais além do Jaraguá em Dança. Quanto a seleção para o festival foi uma

grande conquista, comemorada por todo grupo. Ternos' certeza da importância
desta participação, tanto para o aperfeiçoamento como a integração e as trocas

com grupos de diversas partes do país e exterior,"

)1 __

Edital de Convocação
o Presidente da Comissão Executiva Municipal do
Partido da Frente Liberal, PFL, com fundamento nos

artigos 22 e 24 do seu estatuto, convoca os

convencionais para se reunirem em Convenção a

realizar-se no dia 29 de junho de 2004, na Sociedade
Vieirense, sita à rua Dona Matilde, bairro Vila Lalau,
das 19h30 às 21h, nesta cidade, para a escolha dos
candidatos ao Pleito de 2004, bem como deliberar

coligações.

[araguá do Sul, em 19 de junho de 2004
,

�

Valdir Bordin
Presidente
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PROJETO

Flores do Vale do Itapocu
surge como alternativa

POR CAROLINA TOMASELLI

� Conselho Regional
discute possibilidades
para destinação
do lixo

CÉSAR JUNKES

Mattos sugere projeto que utiliza o lixo como adubo na produção de flores

através de controle anaeróbico, além
de contemplar o aproveitamento dos
resíduos para a produção de flores, -

em terreno anexo ao aterro,

reduzindo, assim, os altos custos da
coleta de lixo. "Poderá ser

desenvolvido através de uma

cooperativa agrícola, alocando amão
de-obra e transformando o lixo em

flores, que ganhariam o mercado
externo", detalha.

Mattos explica que o projeto,
apresentado a ele em fevereiro, é

destinado aos municípios com uma

Convênios daAciam beneficiam

empregador e funcionário
MASSARANDUBA - Firmar

novos convênios que beneficiem
os associados. Esse é o principal
objetivo da Aciam (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de
Massaranduba) .rio último ano de

gestão da atual diretoria.
Segundo o presidente Sérgio

Murilo da Silva, a idéia é

proporcionar descontos em

produtores e serviços tanto para os

110 associados como para
funcionários destes empresários.

Este ano, mais de 12 convênios
foram disponibilizados, entre eles
com farmácias, médicos

especialistas, escritórios de
advocacia e hotéis, com descontos

que variam entre 10 e 30%.
O último convênio foi firmado

dia 26 demaio com aUnimed, que
permitirá ao associado obter uma

redução média no valor do seu

plano de 30%. Quanto maior a

adesão, maior será a margem de
benefícios coletivos dos associados.

população mínima de 180 mil

habitantes, mas que poderia ser

viabilizado na microrregião com a

unificação da proposta entreCorupá,
Guaramirim, Jaraguá do' Sul,
Massaranduba e Schroeder. Ele
informa que os municípios
demonstramsimpatiapela idéia, aqui
intitulada "FloresdoValedo Itapocu".

O conselheiro declara, ainda,
que a próxima etapa será a realização
de uma visita àAngra dos Reis, onde
representantes dos municípios
conhecerão de perto o

funcionamento doprojeto, o que deve
acontecer dentro de 15 dias.

A secretária de Estado do
Desenvolvimento Regional, Niura
SandraDemarchi dosSantos, sugeriu
a realização de umagrande audiência,
envolvendo inclusive a comunidade,
para que se chegue a um

denominador comumno que se refere
à destinação do lixo na região.

No encontro, Niura também
lembrou das ações desenvolvidas com
a instalação da SDR em Jaraguá do
Sul, que completou um ano dia 14.

SCHROEDER - A viabilização de
um aterro sanitário regional que
atendesse aos cinco municípios da

microrregião foi discutida pelos
membros do Conselho de
DesenvolvimentoRegional durante
encontromensal realizadonamanhã
de ontem no CentroMúltiplo Uso,
em Schroeder.

A idéia, tida como a solução para
a destinação do lixo com a

interditação de quatro dos cinco

aterros damicrorregião pela Fatma,
está entre uma das prioridades da 24"
SDR (Secretaria

.

de
DesenvolvimentoRegional).

O conselheiffl Paulo Mattos

sugeriu a implanta\,'ão de um projeto
semelhante ao que está sendo
desenvolvidoemdi�Municípios
brasileiros, inclusive Angra dos Reis,

d �-�'�adodoRiodeJaneiro.Segundoe.��Kcivogado, o projeto prevê o

$ I tratamento biológico dos resíduos

Segundo presidente, meta é beneficiar associado e funcionários

Vasos do Projeto Em cada canto
um encanto são entregues.

GUARAMIRIM - o Núcleo da
Mulher Empresária da Aciag
(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim)
recebeu 150 vasos de concreto da
Prefeitura de Guaramirim, que
serão destinados ao plantio de flores
como parte do projeto "Em cada
canto um encanto". As jardineiras
serão distribuídas em diversos

pontos do município a serem

definidos em parceria com a

Secretaria de Obras.

Segundo a presidente do
Núcleo, Vanessa Marcarini

Frasson, o projeto terá a

participação de alunos das 28
escolas da rede municipal e

estadual de ensino de Guaramirim,
que serão responsáveis pela
adornação das jardineiras. Em
parceria com a Secretaria de

Educação, será realizado no dia 26
umworkshop com professores da
disciplina de artes, que repassarão
as técnicas de decoração em

mosaico aos alunos.
Criado em 2003, "Em cada

canto um encanto" tem como

objetivo potencializar a economia
e a qualidade de vida de

Guaramirim, promovendo ações

·A compra das sementes a

serem plantadas será feita em

parceria entre a Aciag e a

Prefeitura.

·A previsão é de que no início

do segundo semestre as

jardineiras sejam espalhadas
pelos principais pontos da
cidade.

para deixar o município mais

bonito, envolvendo escolas,
associação demoradores, comércio,
indústria e outros setores: O projeto
também contempla a arborização
da cidade, com a palmeira real, a
padronização das calçadas com
colocação de lajotas desenhadas
com a garça vermelha, símbolo do
município, além da criação de uma
praça artística, que receberá

decoração com técnicas de
mosaico em muros, bancos e

lixeiras. O Núcleo pretende,
ainda, colocar redutores de

velocidade, placas de iden

tificação, canteiros e ciclovias nas

margens da BR-280, onde

trafegam 20mil carros todos os dias.

, Espetáculos
Sábado às 17:00 e 20:30 horas

Domingo às 15:00,17:00 e 20:00 horas
RUA FRITZ BARTEL (PRÓX RODOVIÁRIA)

www.lrmaospower.com.br
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Obras dão continuidade à

reurbanização da praça
POR CELlCE GIRARDI

� Reformas da praça
devem ser concluídas
até final de julho
e terá novo leiaute

]ARAGUÁ DO SUL - Foram
iniciadas as obras de reurbanização
dos fundos da Praça Ângelo
Piazera, no centro. Estas obras são
a continuidade do projeto de

reurbanização e modernização do
calçadão da Marechal, finalizadó
em julho de 2003. A empresa
vencedora da licitação foi a

construtora AJM Ltda, de Jaraguá
do Sul.No projeto, desenvolvido
para empresa Le Padron, de

Joinville{amesma que fez o leiaute
do calçadão), será removido o

pavimento naQuintinoBocaiúva
e substituído por paver (o mesmo
utilizado no'calçadão), e por pisos
especiais para deficientes visuais.
Abrangerá também' a

modernização do mobiliário
urbano com a implantação de
bancos, floreiras, lixeiras, cabine
telefônica, mesas de tênis-de-mesa
e outros jogos. '1<\ idéia é trazer além

Obras devem ser concluídas no final do mês de julho

dos jovens, os aposentados para um secretário de desenvolvimento
local gostoso e familiar", explica o municipal, Humberto Travi. A

Artista plástica homenageada
por grupo folclórico

quadra esportiva permanecerá no
local e receberá uma camada de
tinta acrílica resistente anti

abrasiva. As árvores também serão

removidas do local. "As figueiras
passarão por poda e posteriormente
serão transplantados na rua

Reinaldo Bogo .na Ilha da

Figueira", destaca. Com a reforma
do local o estacionamento será

ampliado, criando assim 23 novas

vagas, somando com as 20 já
existentes. "Mas a praça poderá ser
fechada conforme a realização de

eventos", salienta, destacando que
o palco sofrerámodificação com a

elevação em ummetro paramelhor

visualização pelo público. A
iluminação também passará por
melhorias. A obra, com extensão

de três mil metros quadrados de

reurbanização, está orçada em R$
345.066,38, que será paga com

recursos próprios. O prazo para
conclusão é final de julho. "Depois
desta reforma a praça central
estará finalizada,(?as temos ainda
a reurbanizaçao do Centro
Histórico. Estamos tentando
recursos junto� ;overno estadual.
O projeto está pronto, compramos
os prédios da rede ferroviári� ,

faltando os recursos", finalizaTravi.

Grupo arrecada agasalhos
para ajudar famílias carentes

<'

DIVULGAÇÃO

Fundadora foi homenageada no aniversário do grupo Grünes Tal

]ARAGUÁ DO SUL - No décimo lembrandoda primeira apresentação
quinto aniversário do grupo do grupo, em. agosto de 1989, no
Folclórico Grünes Tal completados ginásiodeesportesArturMuller.Hoje
no dia 25 demaio um animadobaile Arlete se dedica as artes plásticas,

'

foi realizado. Durante o baile a trabalho que desenvolve há 10 anos.

fundadora do grupoArlete Schedler "Desde os 13 anos gostava de pintar,
foi homenageada. Arlete fundou o mas fui me dedicar com seriedade
grupo em 1989, que contava apenas há dez anos depois de fazer cursos na
coma categoria juvenil que ensaiava Universidade de Bochum, na

na EscolaJoãoRomárioMoreira, no Alemanha", declara. A artista se

RioCerro II. Passados 15 anos ogrupo define uma pintora impressionista.
está com quatro categorias: mirim, Arlete tem uma de suas telas
infantil, juvenil e adulto, num total estampadana capa da lista telefônica
de 96 participantes. Foi uma emoção GuiaFácil de Jaraguá do Sul e região.
.muito grande receber esta "É uma honrarepresentarJaraguá do

,
' homenagem", destaca Arlete Sul emum guia da região", finaliza.

APTO. CENTRO - ALTO PADRÃO
.

3 DORMS. 222 m2

Recém entregue, com 3 dorms. (uma suíte), estar íntimo,
sala de jantar, de estar, sacada com churrasqueira, lavabo,
cozinha, lavanderia, dep. empregada, 2 vagas garagem.Ed.
Genrinq, na Rua Donaldo Gehring, entre R. Barão Rio
Branco e Marina Frutuoso, em Jaraguá do Sul.
Tratar com prop. TeI.41.9973.2420 cf Adalberto.

]ARAGUÁ DO SUL - A
solidariedade é marca registrada do
brasileiro. EmJaraguá do Sul o ato de
doar ao próximo não é diferente.

Jovens da Ordem Demolay estão

desde maio arrecadando agasalhos
em atividades internas. A arre

cadação finaliza hoje, quando os

jovens estarão das 10 até às 15 horas
recolhendo roupas novas ou usadas e
em bom estado na Praça Ângelo
Piazera. Em Jaraguá do Sul o grupo,
que soma 64 jovens, se reúne desde
2001 e temparticipado dasCampanhas
recolhendo alimentos, agasalhos e

brinquedos, conforme aépocado ano.
Em2002 alunos da escolaPioXII em
Nereu Ramos ganharam uma tarde
de recreação e brinquedos para o

Natal. Ano passado a comunidade

de VilaMachado recebeu agasalhos
no inverno. "Este ano continuamos
nosso trabalho de ajudar o próximo",
destaca um dosmembros do capítulo
Compa-nheirismo Jaraguaense da
Ordem Demolay, Leandro

Gonçalves.Aentrega dos donativos
também acontece hoje e a

comunidade beneficiada será aVila

.

Machado. "Resolvemos ajudar
novamente a Vila Machado pois é

uma comunidade muito

necessitada", explica Gonçalves. A
Ordem Demolay é a maior

organização juvenil fraternal do
mundo, da qualparticipamjovens de
12a21 anos que tem como objetivo a

formação do jovem e o

desenvolvimento de atividades

filantrópicas.

Comunidade da Vila Machado recebeu donativos ano passado

SÁBADO, 19 de junho de 2004 Elln9iJM(.,mlgulo.
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.... SUCESSÃO

A Importância do Planejamento
Sucessório nasEmpresas

Guilherme Márques Fogaça
O Planejamento Sucessório é ferramenta, essencial ao planejamento
estratégico, que visa definir antecipadamente as regras de substituição
dos dirigentes da empresa e de transferência patrimonial. A importância
deste planejamento reside no fato de proporcionar a divisão do

patrimônio em vida e o estabelecimento de regras específicas para
todas as questões que envolvem a sucessão empresarial. Tem-se em

vista garantir a continuidade da empresa e a preservação do patrimônio
familiar.Observa-se que na ausência de prévio planejamento sucessório,
a sucessão seguirá os' critérios definidos em lei e/ou as disposições de
eventual testamento e doações efetuadas pelo falecido, o que
potencializará os riscos de comprometimentos irremediáveis na

continuidade da gestão empresarial e na patrimônio da empresa.
O Planejamento Sucessório visa evitar que a gestão patrimonial seja
afetada pelo falecimento do dono daempresa. Podem ser citadas, dentre
as conseqüências decorrentes da falta de planejamento, a necessidade
de ação de inventário, o que aumentará sensivelmente os custos com

a transferência do patrimônio pelo acréscimo de custas judiciais,
honorários de advogados e outras despesas; a possibilidade de ocorrer
a indisponibilidade do patrimônio na ação de inventário, dificultando a

administração do negócio. Ademais, vale frisar que a transferência dos.
bens no momento do inventário sofrerá a incidência das alíquotas dos
impostos vigentes à época, e existem sinais indicando no sentido de
aumento destes impostos (o atual governo já afirmou que pretende
elevar estes tributos).
O Planejamento Sucessório pode ser implementado juntamente com

o PlanejamentoTributário,que consiste no conjunto demedidas adotadas
pelo contribuinte para reduzir ou excluir a incidência de tributos, sem
que tais- condutas representem violação à lei ou prática de fraude.

Importante destacar que o Planejamento Tributário deve estar em

consonância com a gestão empresarial em todos os seus aspectos, e
não apenas com partes segmentadas da produção, pois somente assim
poderão ser projetadas soluções legítimas e lícitas para redução de

carga tributária sem comprometimento da qualidade e resultado dos

negócios.
O autor é pós-graduado em direito tributário, e advogado do Cassuli Advogados

CAFÉ CONCERTO

Ti� de de música e cultura
- A Casa e Cultura (escola de música) de Jaraguá do Sul promove
hoje a partir das 15 horas no salão nobre do Clube Atlético Baependi
o tradicional Café Concerto. Os cartões estão sendo vendidos a R$
12,00 para adultos e R$ 5,00 para crianças até 10 anos. No local
haverá música ao vivo apresentada pelos alunos da escola.

.... PROGRAMA

Prefeitura no seu bairro hoje
Aitercelra etapa do programa "Prefeitura no seu bairro" acontece
hoje, das 8h30 às 12h30 n� Escola Padre Mathias Maria Stein, no
bairro Caixa D'Água, em Guaramirim.-Toda as Secretarias do

município estarão disponlbillzando serviços à comunidade como

exames de saúde, confecção de documentos e fotos para'
documentos; distribuição de mudas de palmeira real e oficinas de

pintura, entre outros.

Falecimentos
Faleceu às 10:00 de 17/6 a senhora Cristina Lindeman, com idade

de 44 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Rio da Luz.
Faleceu à 1 :00 de 18/6 a senhora Elzira Erica Krueger, com idade

de 70 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério de Guaramirim.

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB
DiretórioMunicipal de Massaranduba - Santa Catarina

Edital de Convocação da Convenção Municipal Ordinária
A co, 'o Execu-íva Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
- PM,JB, c"J município de Massaranduba, SC., na forma disposta pelos artigos
22, 26, 29, parág. c_J único e 88, II, III e V do Estatudo Partidário e legislação
eleitoral,vigente, convoca:
I. Osrnernbros titulares � suplentes do Diretório Municipal;
II. os parlamentares o partido com domicílio eleitoral no município;
III. o delegado titular· e suplente eleitos pela Convenção Municipal e

IV. os membros do Diretório Estadual com domicílio no município,
a comparecerem à convenção Municipal do PMDB a ser realizada no dia 30 de

junho de 2004, das 19h às 21h, tendo por local as dependências da Câmara
Municipal de Massaranduba, sita à rua Paulo Cardoso, 166, centro, com a

seguinte ordem do dia:
.

.

1. Deliberação sobre coligações partidárias (discussão, aprovação e nome ís) da(s)
coligação(ções);

.

2. Escolha dos candidatos a Prefeito e Vice-prefeito;
3. Escolha dos candidatos a vereador;
4. sorteio dos respectivos números para candidatos a vereador, e

5. outros assuntos de' interesse do Partido.
Nota: Os suplentes serão convocados a exercer direito de voto 15 (quinze)
minutos antes da hora prevista para o término da Convenção.
Massaranduba, 14 de junho de 2004
Ademir Sprung
Presidente da Comissão Executiva Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS
�XADREZ '

Escola participa do Circuito Catarinense
A EMEF Anna Towe Nagel participou com 16 enxadristas da 4'

etapa do Circuito Catarinense de Xadrez rápido. A competição
aconteceu no último sábado, 12, na cidade de Florianópolis
envolvendo quatro categorias nos naipes masculino e

feminino. Eis aqui os melhores resultados da escola: na

,) categoria sub-B, Joane Ribeiro Garcia conseguiu o terceiro

lugar; na sub-lO Lucas Lunelli Arnecke ficou em primeiro e

Jordão Lenzi em segundo; na sub-12 Lucas RibeiroGarcia
ficou com o segundo lugar e na sub-14, Anderson Baader foi
o campeão, tendo Guilherme Schlichting na terceira

colocação.

�MOUNTAIN BIKE

Ciclista se prepara para prova no sul
o ciclista Ricardo Ramthum viaja neste sábado para a cidade de
Nova Veneza, sul de Santa Catarina, para a disputa de uma prova
de cross country no sábado e uma maratona no domingo. Hoje o

ciclista enfrenta a prova de sete voltas de quatro quilômetros
cada e amanhã uma maratona de 69 km. O atleta diz que não

está muito preparado, pois sua bicicleta sofreu danos durante a

Volta a Santa Catarina de Mountain Bike, encerrada no último

domingo. "Poderia até ter me saído melhor na volta, mas esses

problemas me atrapalharam'; explica Ramthum, que segue sem

patrocínio. Para as provas desse fim-de-semana, o ciclista vai

arcar com todos os custos, desde viagem até a manutenção do

equipamento.

Hoepers.

�VOLEIBOL
Tabela do Campeonato Aberto de JS
o Campeonato Aberto de Voleibol está chegando a sua reta final.

Após os jogos de hoje, serão definidos os finalistas, que começam
as disputas finais na tarde de domingo; no Ginásio Artur Muller.
Confira abaixo a tabela da competição.

Quarta-feira - 16/06
Cizeski O x 2 Master Jaraguá A/Elásticos Heing (F)

.- _

Corupá 1 x 2 Avaí/Guaramirim (F)
Amivôlei O x 1 ADVIMarisol (M)

Sábado - 19/06
Ginásio Artur Müller

14hOO - Avaí/Guararnirim x Cizeski (F)
'15hOO - Master Jaraguá B x AmivôleilCeij/Posto Marechal (F)
16hOO - EMEF Anna T. Nagel x ADV/Fenabb (F)
17hOO - Demolidores x CME Schroeder (M)
18hOO - The Mocas x Condor/FrV1D (M)

Partido Progressista PP
Diretório municipal de Jaraguá do Sul- se

Edital de Convocação _ ConvençãoMunicipal

O presidente da Comissão Executiva do Partido Progressista- Pp,
do município de Jaraguá do Sul'- SC, na forma que dispõe os

artigos 12, 19 e 30 do Estatuto Partidário e legislação eleitoral vigente,
convoca os convencionais, com direito a voto, para comparecerem
na ConvençãoMunicipal do PP a ser realizada no dia 29 de junho
de 2004, das 19h30 às 21h, tendo por local a sede da Sociedade
Esportiva e Recreativa Vieirense, sita a rua DonaMatilde, nº 201,
neste município, com a seguinte ordem do dia:'
1. Deliberação sobre coligação partidária para a eleiçãomajoritária
proporcional. Discussão, aprovação e nome da coligação;
2. Escolha de candidato a Prefeito e Vice-prefeito;
3. Escolha de canditados a Vereador;
4. Sorteio dos respectivos números para candidatos a Vereador e
5. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
[araguá do Sul, 17 de junho de 2004
Presidente da Comissão ExecutivaMunicipal

GERAL/ESPORTE

LIGA NACIONAL

Malwee enfrenta a UCS em

desafio direto na classificação
POR JULlMAR PrVATTo

�Falcão está na

seleção brasileira e

desfalca a Malwee no

jogo de hoje

No jogo da primeira fase, a Malwee venceu a ucs em casa por 4 ?< 2

planejamento tático", explica
Moraes.

No jogo da primeira fase, a

Malwee venceu aUCS em casa por
4 x 2. O grupo B é omais embolado
da competição, onde o time

jaraguaense está na liderança com

Incêndio destrói parte da .

'Casa doAlbergado noJaraguá84
ctSAR JUNKES

Casa do, Albergado fica no bairro Jaraguá 84

JARAGuÁ DO SUL _ Um
incêndio na manhã de ontem

deixou praticamente destruído o

quarto da Casa do Albergado, na
rua Albino Flor da Silva, no bairro
Jaraguá 84. O fogo começou depois
da saída dos oito internos, que
somente passam a noite na casa. O
delegado Uriel Ribeiro, que está

presidindo o caso, disse que abriu
inquérito policial para apurar o
fato. "Dentro de dez dias temos o
resultado da perícia, e enquanto
isso vamos ouvir os funcionários e

os presos para tentar descobrir o que
houve", diz. Ficaram destruídos no
incêndio vários colchões, os

beliches e as cobertas, 'mas

ninguém saiu ferido, já que não
havia nenhum interno no

momento.

Para o delegado, não existe
motivo de motim ou rebeldia dos

JARAGUÁ DO SUL _ Num jogo
que é confronto direto pela tabela
de classificação, aMalwee enfrenta,
namanhã de hoje, aUCS, noginásio

,

WolfgangWeege. Marcado para as

11 horas damanhã, o jogo é o único
da Liga neste fim-de-semana. Cada
equipe vem desfalcada de seu

principal jogador, já que Falcão e

Ângelo estão treinando com a

seleção brasileira.
Para o auxiliar técnico Marcos

Moraes, o jogo será muito difícil, já
que as equipes são bem iguais. "As�JUVENTUS
duas têm defesas fortes, que usam aTricolor promove peneirão para time Junior marcaçãomista. Isso pode dificultarHoje, a partir das 13h30 no Acaraí, o time do Juventus estará
para os ataques", diz. Para ele, o fator

promovendo um peneirão para montar o time J un ior, q ue casa e torcida PWe ser o ponto de
representará o tricolor no campeonato estadual dacategoria. desequilíbrio par\r aMalwee. "Será
Os interessados devem ter a data de nascimento entre 1984

um jogo de xadrez. AUCS émuito
a 1988. O peneirão pode ser cancelado se houver mau tempo. fortenabolapara,�antoemfaltas
No domingo à tarde, o.Juventus enfrenta o Real no estádio comoem laterais e escanteios.O time
João Marcatto. O time de Blumenau é o lanterna da �e:sémuitobemtreinado,e,comocompetição e o Moleque Travesso' está em terceiro lugar._9.#� nosso, jogam dentro do
jogo, marcado para às 15h30, será apitado por Robe\'.l(o
Andrade Bastos, auxiliado por Carlos Berkenbrock e Laércio

internos. A Casa do Albergado
serve para os presos que já
passaram pelo regime fechado e

hoje só passam a noite nesse lugar.
Durante o dia eles trabalham e

precisam voltar para cumprir a sua
pena. "Quem não cumpre a pena
corre o risco de regredir e voltar
para o regime fechado", explica
o delegado. Ele também fala que
os presos têm a oportunidade de
visitar familiares que moram em

outras cidades. "Isso acontece

muito em datas especiais, como o

Natal e a Páscoa, onde eles
entram com um pedido e o juiz
concede as visitas e precisam
retornar no prazo especificado",
salienta. Quem não voltar ou

descumprir os regulamentos da
Casa pode, após processo
administrativo, voltar ao regime
fechado.

cinco pontos, seguido de São
Bernardo com quatro. UCS, Minas
eAtlântico estão com três. Após esse

jogo, a Malwee entra em quadra
segunda-feira, com força total, contra
o [oinville pelo estadual, no

Wolfgang Weege. Na quarta-feira,

o time juvenil representará aMalwee
em São Lourenço d'Oeste, contra o
time da casa. Pela Liga Nacional, o
time joga em casa no sábado, contra
oMinas.A partida,marcada para as

11 horas da manhã, abre o returno
da segunda fase.

Miguel Couto vence

Escolares de Schroeder

SCHROEDER _ A EscolaMiguel
Couto vai representar omunicípio
de Schroeder na fase regional dos
Jogos Escolares 2004. A escola

conseguiu a classificação ao vencer
os Jogos Escolares Municipais de ,

Schroeder- JEMS, disputados até
amanhã desta sexta-feira, quando
aconteceu também a entrega da

premiação.
Os atletas da Miguel Couto

obtiveram primeiros lugares nas

modalidades de basquete e

handebol, tanto nos naipes
masculino e feminino. Além disso,
conquistaram o primeiro lugar no
Voleibol masculino, somando 104
pontos na classificação geral. A
Escola de Ensino Básico Professora
Elisa Cláudio de Aguiar, obteve a

segunda colocação, com 52 pontos,
apenas dois pontos a mais que a

terceira colocada nos JEMS, a

Escola de Ensino Fundamental
Luiz Delfino. Em quarto lugar,
ficou a EscolaMunicipal Professor
Santos Tomasellí, com 15 pontos,
não participando da modalidade
de basquete.

OS JEMS 2004 tiveram início na

segunda-feira, com disputados em
quatro modalidades coletivas e

envolvimento de 360 alunos/atletas
de até 14 anos. Durante toda a

semana, as quatro escolas

participantes movimentaram o'

ginásio de esportesAlfredo Pasold.
"Sentimos que, neste ano, as

torcidas estiveram mais presentes
no ginásio, incentivando os seus

representantes", comenta a

coordenadora da Comissão
Municipal de Esportes de

Jogos

Schroeder, Edite Hang. A fase

regional dos Jogos Escolares de
Santa Catarina deve ter a data
confirmada nospróximos dias pela
Fesporte. A organização dos jogos
salientou a boa participação das
escolas, não somente nas

competições, mas também nas

torcidas, lotando o ginásio dé

esportes Alfredo Pasold.
N a próxima segunda-feira,

deve ocorrer uma reunião com o

integrador desportivo regional da
entidade, na 24ª Secretaria de
Desenvolvimento Regional, em

Jaraguá do Sul.

Fatos

• A fase regional dos Jogos
Escolares de Santa Catarina
deve ter a data confirmada
nos próximos dias pela
Fesporte.

• Os JEMS 2004 tiveram

início na segunda-feira,
com disputados em quatro
modalidades coletivas e

envolvimento de 360

alunos/atletas de até 14

anos.
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EMDIA

·:·VALE DAS PEDRAS
- Noite de frutos do mar no dia 23/6, a partir das 20 horas.
- Noite do Fondue, todas as sextas-feiras também a partir das 20 horas
(exceto no próximo dia 25).
- Café Colonial, dia 30 de junho a partir das 15 horas, com reservas.

·:·BIG BOWLlNG
- Hoje, PUBLlC - Shaw com banda Alta Rotação, início 23 horas:
- Dia 24 de junho, quinta-feira, PUBLlC - Shaw com banda Fred Lee r

início 23 horas.

·:·GAROTA E GAROTO JANGADA
- Dia 25 de junho, sexta-feira, Concurso Garota e Garoto Jangada, com
desfile tematizado "De caso com a Máfia" - Shaw com banda Os Chefes -

Início 23 horas, no Big Bowling.

·:·DETONAUTAS
A Notre traz Shaw nacional com Detonautas no dia 02 de julho.
Imperdível!

·:·ROBERT HAPPÉ
o filósofo holandês Robert Happé, estará em Jaraguá do Sul oferecendo
um seminário, com os seguintes temas:
- Sobre o homem e a mulher e o poder de superar obstáculos;
- Curando a alma e o uso correto do livre arbítrio;
- Como criar prosperidade e satisfação em nossa vida;
- Técnicas de meditação para a expansão da consciência.
- Acontecerá nos dias 3 e 4 de julho, no Hotel Phartenon Century;
- Maiores informações através do fone (47) 372-0588 com Janete.

·:·CINEMA BR EM MOVIMENTO
"Ônibus 174" é o filme que o programa Cinema BR em Movimento exibe
em sessões gratuitas no Centro Universitário de Jaraguá do Sul (UNERJ)
nos dias 23 e 24. Produção baseada em imagens de arquivo, entrevistas
e documentos oficiais, o documentário tem a direção de José Padilha. O
filme é uma investigação cuidadosa sobre o seqüestro de um ônibus em

plena zona sul do Rio de Janeiro, incidente que aconteceu em 12 de

junho de 2000, filmado e transmitido ao vivo pela televisão por quatro
horas, paralisando o País. A trama narrativa do seqüestro ocorre

paralelamente à da história de vida do seqüestrador,intercalando imagens
da ocorrência policial feitas pela televisão. Eleé revelado como um típico
menino de rua carioca que se transforma em bandido, com as duas
narrativas dialogando de modo a formar um discurso que transcende a

ambas e mostra ao espectador porque o Brasil é um país é tão
violento. Indicado para maiores de 13 anos, o documentário tem duração
de 120 minutos. Os interessados podem acompanhar as apresentações
do filme mediante reserva prévia, que deve ser feita junto ao setor de

Marketing e Comunicação, pelo fone (47) 275-8246.

·:·QUINTA CULTURAL

No dia 24/6 a Quinta Cultural traz cinema brasileiro: apresentação de
curtas catarinenses, as 20:30 horas, na SCAR. Lembrando que o Art Bar

começa a atender o público a partir das 18' horas.

MAlJlA 'J:>ES C1'D-A.'DAlJIA

A justiça existe para fazer cumprir as
leis existentes na nossa constituição e

funciona julgando e determinando o

que é legal e ilegal. É ela quem ga
rante uma convivência harmoniosa
entre os cidadãos. O exercício da cj:..

dadania começa pelo respeito às leis.
Comece por você!

I '

Aconteceu na tarde do dia 16, no Baependi, o café
beneficente "Café com Leite, aMistura dasRaças;'
promovido pela Oase. Confira algumas presenças:

EugênioTrapp, fundador da
metalúrgica Trapp e sua esposa Emma

que aniversariou no dia 15/6.

o aniversariante do dia 16/6, Antídio Lunelli com sua esposa
Beatriz, retornando da Alemanha.

ento ortodôntico, todos os
lizados .aqui mesmo na

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

OrtoMdis

SÁBADO, 19 de junho de 2004 111,mliJa(4Imlgul®

Nesta semana, o tititi foi sobre o namoro do craque Ronaldinho
com a modelo Daniela Cicarelli; o casal brilhou mais que a chama
da tocha olímpica, que por sinal, deixaram que se apagasse por
duas vezes.

o médico
Vicente

Caropreso em

companhia de
sua tia Stella

Caropreso.

s-,
�",.'

Zilda Günther, Carla Mayer, Pérola Janssen, Cleonice

" Marcatto e Ivone Driessen.

r

e

Glacilda, Nair,Amantina e Beatriz, voluntárias da Oase
- hospital Jaraguá.

INTERCÂMBIO,
O professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNERJ, Mareei
Virmond Vieira acaba de retornar da Europa, onde realizou viagem de
estudos a convite da UbiFrance, agência francesa de desenvolvimento e

cooperação internacional.

ENGLlSH FOR BUSINESS
A UNERJ mantém até o dia 23 de junho inscrições abertas para o curso

de pós-graduação"English for Business Cornrnunication'Com duração
de 16 meses, a es-pecialização se inicia
no dia 6 de agosto. Direcionado a

profissionais graduados da área de

negócios e da linguagem, voltados ao
mercado de trabalho, à pesquisa e à
docência. A pós oferece o aper-

UPECIAUSTA EM feiçoamento teórico e prático da língua
OR1"OOON1IA inglesa, desenvolve a proficiência em

E ORTOPEDIA FACIAL inglês no contexto de negócios e

275�2006 introduz vários componentes de

R: João Picom, 153 .. Centro.; !lá do Sul estudos da linguagem de negócios;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Últimas
. l"1li

emoçoes
Autor revela muitas surpresas para as emoções finais de
"Celebridade";tudo indica que Inácio é o único que pode saber
quem matou o empresário Lineu Vasconcelos, que só será revelado
no último capítulo
Erica Guarda / GB Edições

A maioria das tramas das novelas exibidas no horário das 20
horas sempre alcançaram recordes de audiência e

"Celebridade" não é uma exceção. Cada capítulo da novela
alcança mais de 50 pontos. Isso significa que mais da metade
dos televisores brasileiros estão ligados na tela da Globo.
Nesta semana, a trama de Gilberto Braga começa a entrar na

reta final e alguns personagens já enveredam para seus finais
felizes. Este é o caso do seu Salvador (Roberto Bomfim), o
barbeiro se casa com sua amada, a faxineira Palmira (Adriana
Alves), as cenas deverão ser exibidas hoje, sábado.
Na verdade, a grande expectativa do público é quanto à
identidade do assassino de Lineu Vasconcelos (Hugo Carvana)
e Benvindo Queiroz (Otávio Müller).Na lista de suspeitos
elaborada pelo Delegado Lourival (Iairo Matos) estão Corina
(Nívea Maria), na época do assassinato ela havia brigado com

o empresário por causa de Maria Clara (Malu Mader) tendo
inclusive declarado que a moça era filha dele e teria matado
num momento de descontrole; outra cotada para o posto de
assassina é Yolanda Mendes (Natália Timberg), Lineu sempre
a desprezou e este teria sido o seu motivo; na lista também
está Beatriz (Deborah Evelyn), uma mulher emocionalmente

--- _

---
---
---

---
---
---
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SUPLEMENTO DE VARIEDADES E

Curioso como as distâncias entre

Brasil, todo o Mercosul, Bolívia e Chile

parecem cada vez menores.

Coincidência? BRASIL.
Transporte terrestre

também é com a

Brasil Aero Cargo.
CARGAS, ENCOMENDAS E OQCUNEHTOS

problemática, teria matado o pai para impedir que
ele reconhecesse Maria Clara como filha; Ana
Paula (Ana Beatriz Nogueira) porque teve medo
que Lineu desistisse de deixar, em testamento, um
valioso apartamento para a mãe, Corina; tem
ainda Hercília (Norma Blum), a qual teria tido
um relacionamento obscuro com Lineu e sofrido
muitas humilhações, daí o teria

matado por vingança; outra
hipótese pouco provável, mas
por isso mesmo pode estar

certa, afinal novela é novela, é

que a secretária Olga (Cristina
Amadeo) seja a assassina, tudo
porque a moça é misteriosa
demais. No entanto, nos

próximos capítulos o segurança
Caetano (Roney Vilella) começa a se destacar na
história, agindo de forma misteriosa, fazendo com

que Fernando Amorim (Marcos Palmeira)
desconfie de sua conduta e suspeite que seja ele o

assassino, inclusive o cineasta fala de suas

desconfianças com o Delegado Lourival. Qual
seria o motivo para Caetano ter matado Lineu e

Queiroz? Só Gilberto Braga saberia.
Quanto ao segurança Caetano, especula-se ainda

que, na verdade, ele saiba de algo importante
sobre os assassinatos, uma vez que era h�mem de

confiança de Lineu�yasconcelos.
Há quem diga ainda que Inácio (Bruno Gagliasso)
é quem tem a chave de todo esse mistério, pois o

rapaz teria presenciaOo assassinato do avô.
Neste caso, Inácio teria tido outra "pane
c<�!J.�i", semelhante àquela em que se esqueceu

�7 'Cios detalhes da morte do irmão. Devido à
brutalidade do momento, Inácio também não

consegue se lembrar do que viu e por isso fica tão

nervoso quando fala da morte
de Lineu. No final da trama, ele
se lembraria de tudo e revelaria
à polícia a identidade do
assassino. Esta tese reforça a

suspeita de que sua mãe seja a

assassina por isso o rapaz tenha
ficado tão

perturbado.
Quanto aos

o final de "Celebridade" tem sido
mantido no maior sigilo. Previsto
para ser exibido no dia 25 de

junho, o último capítulo será

outros

personagens,
envolvidos em

seus conflitos
entregue aos atores para ser

gravado um dia antes e as cenas

serão feitas separadamente. Tudo
para não estragar a surpresa.

amorosos,

devem acabar
felizes para

sempre. É o

caso de Maria Clara e Fernando

(afinal o público ficaria muito

decepcionado se não fosse assim), eles ficam juntos
sendo que as cenas de amor entre o casal recomeçam
nesta semana. assim "tudo-de-bom" feito ele.
O público espera que Laura (Claúdia Abreu), Renato
(Fábio Assunção) e Marcos (Márcio Garcia) sejam
castigados. Um dos finais especulados é que Laura e

Marcos morreriam num tiroteio; eles tentariam
j:Vseqüestr,ár a filha de Maria Clara e Fernando, para

defender Nina, abriria fogo contra os meliantes ..

.. )

,CROMOART
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Blumenau - Rua Set; d·� Sete�bro
FILME/HORÁRIO GÊNERO

2

3

Shrek 2

14:00 16:00 18:0020:0021:50

Dia Depois De Amanhã
14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00

A

Shrek 2
13:45 15:45 17:45 19:45 21:45

AV

Diário de Motocicleta
21:15

D

Tróia

15:00 - 18:00
AV

Cazuza: O Tempo Não Para
13:40 15:30 17:30 19:30 21 :30 D

Harry Potter: Prisioneiro De Askaban
13:30 16:15 19:00

AV

Harry Potter: Prisioneiro De Askaban
21:45 AV

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/DS-Desenho/ S-Suspense/T-Terror/ R-Romance/ I-Infantil/FIC-Ficção

I DIC S DE LEI UR I
i ),

Dois Séculos de
Sacanagem
Este livro traz poesias eróticas,
satíricas e pornográficas de
autores portugueses do
Século XVIII e do XIX, como
Bocage, Filinto Elísio, Cruz é
Silva, Pato Moniz, Guerra
Junqueiro, Cesário Verde e

muitos outros. A leitura desta
obra fará você vencer seus
preconceitos e barreiras, pois
traz o erotismo de uma

maneira criativa e fascinante.
"Dois Séculos de Sacanagem';
é de autoria do escritor
Geraldo Chacon, têm 111

páginas e é um lançamento
da Editora Flâmula.

Artesanatos de Poesia
Mário Faustino entendia que a leitura dos grandes poetas ocidentais era não apenas
importante, como imprescindível àqueles que pretendiam se dedicar à poesia. Para o crítico, ler
os principais escritores estrangeiros era fundamental para enriquecer a própria linguagem e

renovar a língua. Um espírito didático e formativo animava a crítica literária praticada por
Faustin.o no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil. Na página semanal Poesia- Experiênciá,
que editou entre 1956 e 1959, o poeta construiu um painel crítico da poesia internacional do
Século XIX e da primeira metade do Século XX. Ali, procurava avaliar a tradição poética em

linguagem clara e acessível. "Artesanatos de Poesia" reúne textos sobre poetas que fundaram a

modernidade - como Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Lautréamont, Arthur Rimbaud, Emily ,

Dickinson e Stéphane Mallarmé - e sobre autores que consumaram a vanguarda do início do
Século XX - Marinetti, Guillaume Apollinaire, Blaise Cendars,Tristan Tzara e Ezra Pound. O
lançamento é da Editora Companhia das Letras e têm 528 páginas.

<'

ontos Fantásticos do Século XIX
"OS Contos Fantásticos do Século XIX" foram selecionados pelo escritor Italo

, Calvino para uma série da televisão italiana, em 1983. Aqui estão as várias faces
do sobrenatural: são histórias de fantasmas e de horror, do onírico, do macabro,
do exótico e do misterioso. Os contos foram escritos por 26 autores do Século
XIX, de tradições literárias as mais diversas: de Hoffmann eWalter Scott a Kipling
e H. G.Wells, passando, por Gogol, Poe e Andersen, entre outros, além de autores
considerados "realistas" famosos, como Balzac, Dickens, Maupassant e Henry
James.Todos procuraram, atrás da aparência cotidiana dos fatos, um mundo
encantado ou infernal que, mais do que assustar o leitor, o deixe perplexo: é
verdade ou mentira, sonho ou alucinação? O lançamento é da Editora
Companhia das Letras e têm 520 páginas.

,I tINE A
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Resgate sem Limites
Poucos lugares no mundo são tão exóticos
como a Tailândia, com suas belas mulheres,
agitados clubes noturnos e mercados onde
tudo está à venda.Tudo mesmo! Mas para o

ex-agente da ClA Jake Hopper (Steven
Seagal), o país representa muito mais que
simples exotismo: trata-se, acima de tudo, de
um lugar extremamente perigoso. Ali, há dez
anos, ele foi alvo de um tiroteio onde seu

colega Sunti (Byron Mann) acabou
gravemente ferido. Enquanto Sunti se

recuperava em um monastério budista,
Hopper procurava trabalhar às escondidas
para seus ex-patrões. Porém, o inesperado
acontece: a própria filha de Hopper,junto
.com uma amiga - filha de um importante
senador americano - são raptadas na

Tailândia, Agora, Jake é obrigado a retornar

ao país que lhe traz tantas recordações ruins.
Ação - Ano: 2003 Duração: 91 minutos - Cor
14 anos. Lançamento em Vídeo e OVO

FILME/HORÁRIO ,GÊNERO SALA

Shrek 2

14:45 - 16:30 -18:30 - 20:30

Harry Potter: Prisioneiro De Askaban
AV 215:00 - 17:45 - 20:45

O Dia Depois De Amanhã
AV 3

15:30 - 19:00 -21 :00

Joinville - Rua Visconde de Taunay
4

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

Shrek 2 5
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 21:50

Tróia AV

2
13:30 16:30

O Dia Depois de Amanhã
6

AV
19:30 22:00

3 Harry Potter: Prisioneiro de Akaban
13:30 16:15 19:00 - 2i :45 AV

Looney Tunes - De Volta à Ação
Ih,Velhinho! O destino da raça humana está
nas mãos de Pernalonga e Patolino, unidos
nessa cômica aventura de confusão para
toda a família, misturando atores de carne e

osso com os mais célebres personagens dos
desenhos animados (estrelando Brendan
Fraser, Jenna Elfman, Steve Martin e muito
mais).Junte-se aos Looney Tunes na

ti tentativa de recuperar o poderoso diamante
"Macaco Azul" e impedir que a Corporação
Acme domine e enlouqueça o mundo.
Ponha para fora o "Patolino" que vive dentro
de você e prepare-se para mistério,
confusões�"'9as com o mundo do .

cinema. Os Lo�::runes estão virando tudo
de pernas' para o ar. S\!ja bem-vindo ao

mundo deles.
Infantil- Ano: 2004 Duração: 92 minutos
Cor Livre. Lançamento em Vídeo e OVO

Amor à Segunda Vista
o milionário GeorgeWade (Hugh Grant) não
dá um passo sem Lucy Kelson (Sandra ,

Bullock). Ela deveria chefiar o setor judiciário
da empresa dele, mas na prática, ela é

obrigada a opinar sobre cores de gravata e

até mesmo as namoradas do patrão. Após
cinco anos Lucy dá o aviso prévio. Será que
ele conseguirá decidir seu próprio destino
sozinho pela primeira vez em cinco anos?
Será tarde demais para dizer "Eu Te Amo"?
Sandra Bullock e Hugo Grant nunca
estiveram tão charmosos quanto em "Amor à

Segunda Vista': O filme é na verdade uma

comédia romântica doce e divertida sobre a

incapacidade de enxergarmos aquilo que
está a um palmo de nossos narizes e de
nossos corações. Prepare-se para ser

conquistado de primeira.
Comédia Romântica - Ano: 2003 Duração:
102 minutos - Cor Livre. Lançamento em

Vídeo e OVO

,'/> Chegadas e Partidas
Este filme é um retrato bem humorado da
família contemporânea onde um homem
comum procura reconstruir sua vida em um

ambiente novo e completamente diferente
do seu, uma comunidade pesqueira. Quoyle
(Kevin Spacey) é um nova-iorquino infeliz e

solitário que perde a sua esposa (Cate
Blanchett) em um acidente de carro.

Transtornado, ele viaja onde viviam seus

antepassados. Quoyle se fixa como repórter
num jornal local e a cada artigo que escreve,

'

a noção que tem de sua própria vida muda,
assim como a impressão que tinha de sua

própria comunidade. O novo emprego, o
'novo relacionamento com a misteriosa

Wavey (Julianne Moore) e a belíssima
Newfoundland mudam a vida de Quoyle
para sempre.
Drama - Ano: 2002 Duração: 111 minutos
Cor 14 anos. Lançamento em Vídeo e OVO
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Beijo de Mulata
Ingredientes: 2 ovos; 1 colher (sopa rasa) de margarina; 1 colher

,1 (sopa rasa) de fermento; 1 xícara (chá) de pinga; 7 colheres
(sopa) de açúcar; 1 pitada de sal; farinha de trigo até dar ponto
de massa de pastel.
Modo de Preparo: Misture bem todos os ingredientes,junte a

farinha aos poucos e amasse bem. Faça cordões com a massa e

corte em pedaços pequenos (aproximadamente 3 cm) e frite-os
em óleo quente até ficarem dourados. Depois de fritos passe-os
os "beijos" na seguinte
calda: Ferva até incorporar bem, 1 xícara de chocolate em pó; 2
xícaras de açúcar e 1 xícara de leite.
Dicas: Para calda pode ser usado achocolatado em pó. Os
"beijos" podem ser conservados em vasilha bem tampada. Para
fritar, utilize uma panelinha funda, com bastante óleo, par� que
fritem por igual.

Medalhões de Frango
Ingredientes: 250 gramas de bacon em fatias; 2 peitos de '

frango sem peles e sem osso,cortados em cub,os grandes; 1
xícara (chá) de suco ge laranja coado; 2 enve!�;pes de caldo
Sazón Galinha; 2 colheres (chá) de sal; 1 colhei'(sopa) de
óleo; 1 colher (chá) de farinha de trigo.

'

Preparo: Numa tigela funda, coloque o frango, o Sazón, o
suco de laranja e o sal, Misture bem e deixe tomar gosto
durante meia hora. Escorra os cubos de frango, reservando
a marinada, e envolva cada pedaço em uma fatia de bacon.
Numa frigideira grande, coloque o óleo e leve ao fogo alto
para aquecer. Junte os medalhões e frite-o aos poucos,
durante 5 minutos, ou até que dourem de todos osjados.
Retire-os da frigideira e reserve-os aquecidos. Ao molho �h."1
que restou na frigiqejr,a� acrescente a,marifla�'a reserv_ep-..,!',=,;,
a farinha de trigo previamente dissôlvida elT).,uma �Iher
(chá) de água e cozinhe durante dois minutos.ou até

incorpar bem. Regue os medalhões e sirva em seguida.
Dica: Se quiser, substitua o suco de laranja por vinho
branco.

Bifes à Moda da Ninha
Ingredientes: Um quilo de coxão mole cortado em bifes finos;
suco de duas laranjas; 1 colher (chá) g,k molho inglês; 2 envelopes
de Sazón Vermelho; sal e pime�ta-d<l�'reino a gosto; 1 colh.�r
(sopa) tíe óleo; 12 ovos de codornas <:ozidos ou quatro ovos de
galinha cozidos e cortados ao meio; 2 colheres (sopa) de vinho
tinto.
Preparo: Tempere os bifes com sal e pimenta, suco de laranja,
Sazón e o molho inglês. Deixe tomar gosto durante meia hora.
Em uma frigideira grande, coloque Q óleo e aqueça bem. Frite os

bifes aos poucos, cerca de dois minutos de cada lado, ou até que
dourem.Conserve os bifes aquecidos. Depois de fritos, volte os

bifes à frigideir, acrescente os ovos. Regue com o vlnho e cozinhe
por dois minutos.Tampe a frigideira �,retire do fogo. Aguarde
cinco minutos e sirva a seguir.
",

y '�

'<]
Bifes à Moda da Ninha é uma boa opção para variar o cardápio

�
Medalhões de Frango ficam ótimos se

acompanhados de arroz branco e

maionese

Bolo de Maçã para o Lanche
Ingredientes: 2 maçãs descascadas e cortadas em fatias
finas; suco de um Iimão;4 ovos; 1 xícara (chá) de açúcar;
100 gramas de manteiga derretida; 2 xícaras (chá) de
farinha de rosca; l: colher (chá) de canela em pó; raspa de
um limão; canela em pó e açúcar para polvilhar; manteiga
e farinha de rosca para untar a fôrma.

'

Preparo: Molhe as fatias de maçã com o suco de limão,
polvilhe com canela em pó e reserve. Bata os ovos com o

açúcar até que fique esbranquiçado. Junte a manteiga,
farinha de rosca e a raspa de limão. Unte uma fôrma com

manteiga e polvilhe com farinha de rosca. Suavemente
despeje a massa e cubra-se com as maçãs. Polvilhe com

canela e açúcar. Asse em forno médio preaquecido por
aproximadamente 40 minutos

..

Para esquentar o friozinho da tarde, nada como um

cafezinho quente! De preferência acompanhado de
biscoitos e bolinhos. Que talo "beijo de mulata"? E

pode ser preparado com antecedência.

-

SEU PRODUTO,
-

'

CIDADAO DO MUNDO

Quando o assunto é a segurança
e a pontualidade de suas cargas
e encomendas, a gente sabe como

você 'sente. E o melhor: a gente sane
como elas gostariam de ser tratadas.

Por isso, na hora de exportar ou
importar por céu, terra ou mar,
consulte quem entende suas prioridades
e a de suas cargas e encomendas também!

Todo o Brasil, Mercosul,
Bolívia e Chile são
atendidas pela Brasil
Aero Cargo com transporte
rodoviário,
Consu Ite-nos!

�Glal
LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL
CARGAS, ENCOMENDAS E DOCUMENTOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 19 de junho de 2004

i

ar
a o

Por Erica Guarda/G B Edições

•

ln

o
Nem bem terminou "Mulheres Apaixonadas", Lavínia Vlasakjá estava em

"Celebridade", demonstrando que seu talento como atriz começa a ser

reconhecido

Lavínia Vlasak com certeza já tem sua vaga garantida no primeiro escalão
do casting de atores da Globo. Com sua beleza, seu olhar meigo e sedutor, e
sem falar em seu talento, a atriz praticamente emendou duas novelas.
Quando as gravações de "Mulheres Apaixonadas" chegaram ao fim,
Lavínia finalmente pensou que ia curtir suas merecidas férias. Engano. A
novela "Celebridade" começava a conquistar o público, quando Gilberto
Braga convidou a atriz para viver Tânia, o par romântico de Fernando
Amorim (Marcos Palmeira) e é lógico que ela aceitou na hora, para a

alegria de seus fãs.

Champagne na mão e um eterno sorriso no rosto, enquanto que no coração
carregava uma paixão escancarada pelo Padre Pedro (Nicola Siri). Assim
era Estela, a personagem que Lavínia Vlasak interpretou em "Mulheres
Apaixonadas". Aparentemente fútil, Estela abdicou de toda a sua fortuna
em favor das obras sociais mantidas pelo Padre Pedro e tanto fez que, no
final da história, acabaram juntos.
No quesito "futilidade", a atual personagem de Lavínia em "Celebridade",
não tem nada da Estela, de "Mulheres Apaixonadas", uma vez que Tânia

ocupa todo o seu tempo produzindo filmes e já entendeu que seu caso de
amor com Fernando Amorim (Marcos Palmeira) é mesmo impossível de se

concretizar. Assim Tânia decidou "tirar o seu time
de campo", mesmo que isso tenha lhe causado
muitas lágrimas e falta de apetite.
Tudo indica que no final de "Celebridade", Tânia

I acabará apaixonada por Paulo César (Paulo
Vilhena). Isso mesmo. O rapaz encontrará seu

rumo na vida e, neste sentido, Tânia será para ele
um grande apoio, uma vez que a moça tem os dois
pés bem fincados no chão.
E falando em pés fincados na rêalidade, esta'
parece ser uma marca registrada da atriz na vida
real.

<l
A atriz seduziu o Brasil quando deu vida a

Estela em "Mulheres Apaixonadas", na
qual acabou se casando com o Padre Pedro

(Nicola Sire), que depois de tanta insistência
largou a batina ese entregou ao amor da socialite

I TES E
.

GB Edições
I

1) Como se chamava o

personagem de Caio Blat,
na novela "Coração de
Estudante", exibida pela
Globo?
a) Mateus
b)Baú
c) Fábio
d) Neco

ARQUIVO GB IMAGEM
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2) Quem interpreta o Neco, na novela
"Cabocla" a qual está sendo exibida pela
Globo?
a) Selton Mello
b) Daniel Oliveira
c) Otávio Augusto
d) Danton Mello

3) A novela é "Kubanacan".Qual era a profissão
de Estevan, vivido por Marcos Pasquim?
a) Nadador
b) Guia turístico'
c) Pescador
d) Vendedor de carros

4) Em qual desses filmes Heloísa Périssé
atuou?
a) Cidade de Deus
b) Sexo, Amor e Traição
c) O Xangô de Baker Street
d) Avassaladoras

5) O filme "Os Dois Filhos de Francisco" vai
contar a trajetória da dupla Zezé Di Camargo &
Luciano. Qual dessas atrizes interpretará Zilu?
a) Paloma Duarte
b) Cláudia Abreu
c) Lavínia Vlask
d) Flávia Alessandra

Nascida Lavínia Gutman Vlasak, ela é

do signo de Gêmeos e tem 28 anos de

idade; trabalha como modelo desde os

15 anos e naquela época se achava
muito feia. A carreira artística começou
como modelo, atuando nos Estados
Unidos e Alemanha.
Precoce na vida profissional, também foi

precoce na vida amorosa. Mesmo contra

a vontade dos pais, aos 16 anos passou a

viver com o ator Jorge Pontual. Ficaram

juntos durante cinco anos.

Sua estréia como atriz na Globo
aconteceu na novela.l'Reí do Gado",
contracenando, entre outros grandes
nomes, com Antonio Fagundes, Fábio
Assunção, Sílvia Pfifer e fazendo par
romântico com Almir Satter, um,
violeiro para lá de charmoso.
Desde então não parou mais 11 fazer
televisão.' Antes de "Mulheres /

Apaixonadas", interpretou a Valentine, .

na novela "As Filhas daM�uma'

moça interesseira e nada confiável, mas
nem por isso menos bonita e charmosa.

Alguns dos figurinos de Valentine, na
novela, lembravarna.imortal Audrey
Hepburn. A performance de Lavínia foi
memorável nesta atuação também.
Extremamente disciplinada e exigente
consigo mesma, Lavínia é dona de uma

beleza incomum. Merece destaque o

timbre suave e sedutor de sua voz.

Um tanto quanto avessa às badalações,
Lavínia gosta de ficar em casa e jogar
com os amigos e até cozinhar para eles.
Atualmente a atriz vive uma excelente
fase na vida amorosa também. Ela
namora com o economista Celso Neto.

Propostas para fazer ensaios fotográficos
para revistas masculinas não faltam, mas
a sua resposta é sempre não.

Discreção parece ser a palavra de ordem

em sua vida. Se no começo da carreira de '

atriz achava que suas pernas eram muito

finas para os seus 1,71 m, hoje ainda tem

dificuldade para assimilar que é mesmo
um "mulheirão".

Em "Celebridade", Lavínia
Vlasak entrou para fazer par

. romântico com Fernando
Amorim (Marcos Palmeira)
\l

,6.
Lavínia Vlasak já é consi'derada uma das melhores
atrizes do elenco global e ainda deverá participar
de mais uma atração da emissora

,I EU D SE, E E DISSE7 NÓS D S5 os
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"Tenho a Síndrome de Peter Pano Sinto um frio na

barriga por estar perto dos 60"
(Do ator José de Abreu sobre ter completado 58
anos de idade)

"Eu gosto de barriga da perna. Se a mulher for feia,
mas tiv-er uma panturrilha bonita, eu dou o maior
valor. Me conquista"
(Do ator Taumaturgo Ferreira, o Nelito de
"Celebridade")

"Apesar de ter conquistado minha independência,
não quero ser uma 'mulher moderna'. Quero
continuar com minha vida profissional, mas também
quero ser a mulher que precisa do colo do marido"
(Da apresentadora Eliana)

"O Roberto Bonfim foi meu primeiro par romântico
na TV, o único beijo de verdade que dei em cena. Eu
não sabia beijar de mentira. Ele ficou nervoso. Achei
muito engraçado"
(Da atriz TaisAraújo, a Preta de "Da Cor do Pecado")
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Impasse
Especula-se que a Globo ainda não tenha
renovado o contrato com Roberto Carlos para
seu tradicional show de final de ano. Mas os fãs

podem ficar tranqüilos já que tem outras

emissoras interessadas na transmissão. É esperar

para ver.

A

I
I
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Sem preocupações
Jéssica Sodré ficou sabendo do teste promovido
pela Globo através de um anúncio numa

emissora de rádio. Ansiosa pelo início das
gravações, a jovem atriz não está preocupada em

interpretar uma adolescente de baixa renda e

filha de um casal problemático; formado por Rita
de Cássia (Adriana Lessa) e Cigano (Chico
Diaz).

I
, )

Romance?
Dias atrás Ronaldinho ficou encantado com

Daniela Cicarelli durante uma festa oferecida pelo
Governador de Minas Gerais, apesar de estar

acompanhado por Lívia Lemos. No último
domingo, durante a cerimônia de passagem da
tocha olímpica, o craque e a apresentadora da
MTV foram vistos de mãos dadas e há quem diga
que Ronaldo pretende levá-la consigo para a

Espanha. É esperar para ver.

Contratada
Mel Lisboa agora faz parte do casting da TV
Cultura. A atriz assinou contrato nesta semana e

vai comandar o programa "Super Interessante".

Juntos
Fofoqueiros de plantão
andaram espalhando que
Thalia e TommyMottola
estariam separados. Tudo
fofoca. No último final de
semana o casal foi visto,
jantando juntinhas num
restaurante em Nova York.

Garoto-propaganda
Em breve, Roberto Carlos
vai aparecer estrelando

campanha publicitária da
Nestlé. É esperar para ver.

Natural
Em breve, nasce o bebê da
cantora Maria Rita. Ela não

quer saber qual é o sexo do
bebê. Prefere aguardar a
surpresa do parto.

{I ')

Malas prontas
Juliana Paes já arrumou as malas. A Jaqueline de
"Celebridade" se prepara para embarcar para
Boston, a fim-de encontrar-se com a mãe e a irmã

que moram lá.

Novo CD
O grupo Fat Family trabalha com

todo afinco na produção de mais um

CD, que muito em breve estará no
mercado.

Básica
Os tempos mudam.
Danielle Winits que sempre
circulou em cima de saltos
altos está mudando o

guarda-roupa. Não é mais
tão raro ver a atriz usando
jeans, camiseta e tênis.

Futuro
Os fãs podem
esperar por novidades. Sheila Melo
avisou que em breve lançará uma

linha de produtos com o seu nome. E
está dito.

Lady Daiane
A estreante [éssica Sodré foi escolhida entre

mais de 200 candidatas para viver a personagem
Lady Daiane, uma adolescente de quinze anos,
na novela "Senhora do Destino", que estréia no
dia 28 de junho.

Santos Dumont
�Tom Cavalcante revelou recentemente que pretende

comprar um avião. O ator e humorista já até escolheu o

modelo: trata-se de um j�ho de dez lugares.

Vida ::.;;'va
S�undo a imprensa internacional, Britney Spears está

gastando cerca de 180 mil dólares num tratamento para
livra-se das bebidas alcoólicas.

Agenda cheia
Assim que finalizar o seu CD e vídeo,
"Xuxa Para Baixinhos", a apresentadora
retende fazer shows por todo o Brasil.
udo deve acontecer no próximo mês.

Apagando as

velinhas
Rvan, o filho de Simony
e Afro X, vai
comemorar seus tres

aninhas de vida no

Parque da Mônica, com
"direito a bolo, velinhas
e outros mimos.

Estrela
Michele Vignardi, sobrinha de Reynaldo Gianecchini, é
modelo e se prepara para estrear em Hollywood. Sua
personagem será uma brasileira, num filme que fala sobre a

revolução cubana e contracenará com Matt Damon.

"Sedução"
Este será o nome do filme

protagonizado por Rita Cadillac. Na
fita, a ex-chacrete vai transar com um

fã, em cenas explícitas.

SÁBADO, 19 de junho de 2004

I

Discretos
Fofoqueiros de plantão garantem que Miriam Freeland e Roger
Gobeth estão namorando. O casal de atores prefere o silêncio e não

confirma, mas também não nega o

romance.

Trilha sonora

Dado Dolabella tanto fez,
que acabou tendo uma de
suas músicas incluídas na

trilha sonora de "Senhora
do Destino". Trata-se de
"Vem Ni Mim Que Eu
Sou Facim, Facim".

Apresentadora
Corre um boato pelos corredores da Rede
TV! que Ana Hickmann está

cotadíssima para apresentar uma atração
na emissora. Seria um programa semanal,
tipo talk show misturado com musicais. É
esperar para ver.

Sempre Hebe
Hebe Camargo substituiu Luma de Oliveira no 11 º Prêmio Multishow,
na entrega do Prêmio Revelação Solo. Como sempre muito bem
humorada, durante a cerimônia a apresentadora disse que Preta Gil
será a sua sucessora na televisão. A cantora mais do que lisonjeada
disse que sentia-se como se estivesse ganho todos os prêmios.

Evento
A festa de lançamento da novela "Senhora do Destino" será
neste domingo, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Claro
que o elenco estará por lá, embalado ao som de Martinho da
Vila.

I

I
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Condecorada
A cantora Beth Carvalho receberá o

título de Cidadã Paulistana, em
reconhecimento ao seu talento e

serviços prestados à cultura. Muito

Louco
Renato Mendes (Fábio
Assunção) acabará preso
e louco, O jornalista
sofrerá um surto mental

passará a gritar dia e

noite que é milionário.
Diante de tal quadro, o
Delegado Lourival (jairo
Matos) internará Renato
num manicômio. Estas
serão algumas das

emoções de
';Celebridade".

Timaço
Daniel Oliveira, Priscila Fantin, Juliana Knust e Paulo Vilhena vão
desfilar para uma famosa grife na próxima edição do São Paulo
Fashion Week. Apesar de sua assessoria fazer o maior mistério, Xuxa
também deverá desfilar para uma badalada marca.

Mantendo a linha
Apesar do ritmo acelerado das gravações de "Da Cor do Pecado",
Alinne Moraes, que faz a Moa na novela, reserva sempre um

tempinho diariamente para correr na orla da praia e fazer

alongamentos.

Tudo cancelado
Sílvia Abravanel deveria

gravar piloto de um

telejornal que seria exibido

pelo SBT Apesar de estar

tudo confirmado, a

gravação foi cancelada na

última hora, sem maiores

explicações.

Sheila Melo no SBT
A ex-loira do "É o Tchan" está
cotadíssima para comandar uma
atração semanal na emissora de Sílvio
Santos. Já se sabe que-o programa será

voltado para o público jovem. Apesar
dos rumores que correm pelos
bastidores do SBT, ninguém se

pronuncio� oficialmente sobre o

assunto. I'
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Crespos e lisos, o que fazer com eles
o excesso de cabelos pode esconder o rosto, no
entanto as novas técnicas de amaciamento utilizadas

pelos salões podem reduzir em mais de cinqüenta
por cento o volume 'dos cabelos crespos.
Um bom truque para obter um alisamento rápido é

usar bobbies ao invés de fazer escovas: o resultado
final é excelente e agride menos os cabelos. Pelo
menos esta é conclusão de especialistas na área, os
quais também explicam que às vezes a solução para
domar cabelos crespos é mais simples do que se

imagina: basta repicá-los e depois fazer um suporte
de mechas largas, a fim de garantir o balanço e

leveza das madeixas, mas é sempre bom lembrar que
"cada caso é um caso".
Na classificação "cabelos crespos" estão incluídos os

cabelos que passaram pelo processo de permanente.
Este cabelo também exige manutenção, usando-se
produtos específicos para ele. Depois de lavados
devem ser secados e ajeitados com a mão para que
não fique arrepiado.
E vai aqui uma dica de ouro para quem tem cabelos

crespos: na hora de enxugá-los evite esfregar a
toalha porque podem embaraçar. Prefira sacudir os
cachos com a ponta dos dedos até livra-se de todo
excesso de água.

Quando os cabelos são muito lisos, os fios
quebrados deixam o cabelo arrepiado por
isso merecem atenção especial. Após lavar
e secar é preciso utilizar produtos que

reparam as pontas, quase sempre à base
de silicone. Tem ainda aquele velho
conselho: escovar os cabelos lisos 100

vezes, no entanto os especialistas
explicam que a dica vale apenas para o

cabelos lisos e sem fios quebradiços e a

melhor escova é aquela com cerdas de

javali. A técnica da escovação leva a

oleosidade natural da raiz até as pontas,
deixando os cabelos brilhantes.
E os lisos, ralos e oleosos? Bem, estes
precisam ser lavados diariamente, com
água morna e xampu de uso freqüente.
Uma boa solução caseira é passar clara de
ovo na raiz do cabelo, deixar secar e
apenas enxaguar em água abundante.
Para dar um pouco mais de volume, opte
pelos bons produtos que existem no

mercado, especialmente formulados para
este fim. Aliados ao secador, produzem
bons efeitos de modelagem.

[>
Todos os tipos de cabelos

requerem cuidados especiais. ,

Não basta apenas xampu e

condicionador. Visitas

periódicas ao salão para
fazer hidratação nos fios é
fundamental para manter a

beleza dos cabelos crespos ou

lisos

Manter a pele saudável
não é sinônimo de
gastar muito dinheiro
Não é preciso gastar
rios de dinheiro para ter
uma pele limpa e

saudável.Tudo começa
com uma alimentação
equilibrada e se a pele
for sadia, umas
receitinhas caseiras
fazem a diferença. Os
ingredientes são os

mais simples possível e
o tratamento natural
pode ser feito
diariamente.

Máscara caseira
Falando ainda em limpeza da pele,
que tal uma máscara para retirar

cravinhos acumulados e

Uma boa limpeza é o primeiro passo
Corte meio sabão de coco (procure um

produto de boa qualidade) e misture com

um copo de água quente. Mexa até que
dissolva completamente. Se quiser, faça
um chá de erva-doce bem forte; coe e

dilua o sabão num copo de chá. Deve ser

usado para lavar o rosto. Aplique no

rosto e no pescoço com esponja natural e
em movimentos circulares. Enx'águe com

bastante água e seque o rosto sem

esfregar a toalha.

células mortas do seu

rosto?
Retire a polpa de um

damasco, amasse bem
com uma colher e
adicione algumas gotas
de óleo de amêndoas.

Aplique sobre a pele,
deixando-a por cinco
minutos. Retire o excesso

friccionando a pele com

a ponta dos dedos como
se estivesse fazendo uma

o cosmético em forma
de maquiagem

Rejuvenescer é o sonho de todos e tecnologia neste sentido, é o
que não falta. Em meio à tantas novidades, quem sai ganhando
são os consumidores destes produtos. Além da infinidade de
opções, os preços também estão sendo cada vez mais acessíveis,

tornando o consumo possível para um número cada vez

maior de pessoas, e nesse mercado também se incluem os

homens que acabaram entendendo que tratar pele do
rosto e do corpo não é "coisa de mulher", ao contrário, faz
parte do direito inalienável que cada ser humano tem de
sentir-se bem e em paz consigo mesmo.

Os laboratórios não estão somente preocupados com o

desenvolvimento de produtos cada vez mais ativos, mas
também estão antenados na questão "praticidade", uma
vez que, de modo geral, os consumidores deste mercado
trabalham muito e não tem muito tempo para cuidarem de
si mesmas. Assim, os produtos que aliam agentes
rejuvenescedores, que tratam a pele, com o efeito maquiagem

se tornaram os queridinhos de todas as

mulheres.

Seguindo esta tendência, a linha Beyond Colar
possui Base Revitalizante FPS 12 que contém
em sua fórmula Retinol, Palmitato de Retinila e

Beta-Caroteno, Extrato de Semente de Girassol,
Extrato de Soja, Cafeína e manteiga de Karitê;
todos estes ingredientes juntos proporcionam
maciez, radiância, elasticidade.firmeza,
hidratação e proteção contra os oxidantes da
pele. Além de atuar na prevenção contra o

envelhecimento precoce,-a base revitalizante
possui efeito de ajuste da cor da base aobrilho e à tonalidade da
pele.
Tem ainda a Base Iluminadora FPS 12,com Vitamina C pura,que

.
atua como antioxidante e auxilia no clareamento, restaurando a

luminosidade natural da pele; suas exclusivas particulas
refletoras de luz suavizam a aparência das linhas finas e

imperfeições do rosto.

O Batom Rejuvenescedor e Condicionador para Lábios FPS 15

possuem fórmula exclusiva, contendo Vitaminas A e E, ácido
hialurônico, aloe vera, glicerina e colágeno que tratam e e

protegem os lábios.
Para completar,Triple Benefit Eyeshadow Sombra com difusores
óticos que disfarçam a aparência de linhas finas e rugas.

o Batom

Rej uvenescedo r
FPS 15 Beyond
Color (Avon)
tem formulação
exclusiva que
trata e protege
os lábios

massagem, sempre de
cima para baixo, do queixo em

direção à testa. Depois, lave com

água fria. O damasco é um

excelente tônico e ajuda na

nutrição eelasticidade da pele.
Caso não consiga encontrar
damasco, faça o sabonete com

sabão de coco, acrescente a ele
uma colher de açúcar e aplique no

rosto suavemente.

Hidratar é tudo!
Para clarear e hidratar a pele,
misture três colheres (sopa) de
maisena; um pouco de pomada
para assadura de bebês e 2 ou 3
colheres (sopa) de leite de

magnésia para ficar parecendo um

sorvete. Depois, é só aplicar e
aguardar cinco minutos. Lave o

rosto com bastante água fria. Esta
máscara é excelente para ser usada

após aquele banho de sol.
Um truque para clarear as olheiras
é colocar saquinhos de chá de
camomila. Faça o chá

normalmente, escorra os saquinhos
e deixe esfriar e aplique nos olhos.
Pode ser usado. em conjunto com a

máscara hidratante.
Tonificar também!
E, para tonificar, água de rosas

caseira. Coloque no fogo um copo
de água. Depois que 'estiver bem
quente, jogue uma xícara de

pétalas de rosas brancas, levemente
amassadas com as mãos. Apague o

fogo e abafe a vasilha com um

pano. A aplicação pode ser feita
com compressas de lenços de papel
umedecidas, na loção, por 5 a 10

minutos, ou simplesmente
borrifando sobre o rosto.

t_t

Novo tênis de corrida garante
mais-conforto e durabilidade

�,
Modelo apresenta um solado. exclusivo.
em termo-poliuretano (TPU) de alta
tecnologia desenvolvido para oferecer
maior

amortecimento,
impulsão e

durabilidade.
Com visual
totalmente

arrojadoe
futurista, chega ao

mercadoo novo

tênis para corrida
A3 Ultraride que,

segundo a marca,

apresenta um novo

conceito em

tecnologia: uma
peça única no

solado gerencia a

energia da pisada,
garante o amortecimento ideal e oferece

grande conforto. Além disso, o calçado
mantém sua performance original
mesmo depois de muito uso e o não

sofre alterações mesmo em grandes
variações climáticas.
O sistema de gerenciamento de energia
da pisada no A3 Ultraride é composto
por diversas funções específicas: ele
amortece no momento do impacto do

calcanhar, estabiliza durante a fase de

transição (quando a sola do pé está
inteiramente no chão) e impulsiona na

fase final da passada. Sua geometria
única e o uso de materiais altamente

tecnológicos foram definidos com base
nos resultados de extensivos estudos
biomecânicos.
A tecnologia do A3 Ultraride foi
desenvolvida após diversas pesquisas
para superar, os modelos convencionais
feitos com entressolas de poliuretano e

espuma de EVA, potencializando os

benefícios de performance e garantindo
mais durabilidade. Segundo Andréia
Gomes, gerente de calçados da Adidas
do Brasil, o A3 Ultraride irá

'revolucionar o mercado de tênis

esportivos por conseguir unir no mesmo

o novo Adidas A3 Ultraride
tem visual futuristae
tecnoloqia inédita

t::,.
A peça única no solado do novo

Adidas A3 U ltraride garante o

amortecimento ideal e oferece

grande conforto

modelo tecnologia para ajudar na
performance e um visual arrojado.
Sua entressola é fabricada com um tipo
de termo-poliuretano (TPU) de alta

tecnologia, que oferece mais consistência r:

e qualidade do que os métodos de

produção tradicionais. A estrutura do

calcanhar, uma peça em poliuretano
envolvida por uma cápsula de termo

poliuretano (TPU), foi desenvolvida para

garantir mais resistência que as estruturas

de espuma e sua geometria foi otimizáda
para diminuir as forças do impacto.
Os elementos geométricos, que compõem
a estrutura da sola e entressola do

calçado, chamada A3 Structure, têm
formatos e espessuras diferentes para

cumprir uma função específica em cada
fase da pisada, guiando o pé na mais

eficiente e correta posição biomecânica,
garantindo melhor amortecimento e ":l
aproveitamento da energia de pisada.

\Preço sugerido: R$ 549,90
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I TRADIÇÃO

Por José Geraldo Arneck

Grupo de Cavaleiros Paixão de Tropeiro JS

pessoal de apoio. Ao meio

dia no salão Independência
foi servido um arroz

o Grupo de Cavaleiros Paixão de Tropeiro
seguindo sua trajetória de reunir as pessoas
em torno do Tradicionalismo, do respeito ao

seu semelhante e o lazer sadio, realizou no

último 1 º de maio, cavalgada ao destino de
Alto Palmeiras em Rio dos Cedros. A saída
ocorreu às 8h30 de Nereu Ramos, via
Ribeirão Cavalo, Serrinha, Furlani, Rio
Bonito e Palmeiras.
Muito animado, no trajeto o bate papo, os
causas e a revelação de cantores anônimos e

declamadores-trovadores foram descobertos.
Não faltou também aquela tradicional
cachaça e a fumaça de palheiro. A
oportunidade para apreciar as variadas raças
e pelagem dos cavalos que participaram da
cavalgada não faltou.
A tropeada reuniu cerca de 28 pessoas
(cavaleiros, crianças e amazonas) e mais o

carreteiro. No inicio da
tarde seguimos viagem sob
forte chuva, frio, neblina,
mas com muita vontade

para vencer o aclive de 6
Km antes da divisa de

Jaraguá do Sul Rio dos
Cedros. No total foram 38
km percorridos.
Pernoitamos na pousada do
Sr. Faustino e retornamos

no dia seguinte para casa.

Registramos e agradecemos
a presença do Patrão Kisuco

(CTG Peão Farrapo) e do

pessoal do Rancho Santo
Antonio, Sr. Alfeu
(Programa Querência
Nativa), o gaiteiro Celinho.

Até a próxima!!!

Por Vanessa Raquel vanessactg@i9.Com.bl·GAÚCHA I
Cavalgada
Jaraguá do Sul
Rio dos Cedros

HOMENAGEM

www.ctglj.com.br

AGENDA GAÚCHA

Aracy Paim, o Pioneiro
o ideal de um homem frutificou ao

plantar o primeiro
"Pinhão (festa)", há trinta anos atrás.
Um evento que deu certo.

Noutros tempos foi assim ...

Num rancho de costaneiras

Pequena festa de aconchegas
Surgiu, sem muitas pretensões.
No negócio do seu Paim
Tinha sanfona, viola e canto
Mate amargo, mel, paçoca
Queijo, pinhão, lingüiça e ovo

Tudo para agradar o povo
Sobre fogaréu de nó de
pinho
Na panela o pinhão
fervia

As pessoas que iam

passando
Seu Paim oferecia
No início foi
assim ...

Logo, ali, bem
perto
Onde hoje é

Calçadão
Um evento que
deu certo
Nossa Festa do
Pinhão.

Entidade: eTG ESTEIO DA TRADIÇAO - BARRA VELHA
Data de Início: 26/06/2004

�F.E�TAcll\·ij'PErRA
Entidade: eTG FOGO DE LENHA - TIJUeAS

Entidade: eTG PORTEIRA DO VALE - SJB - S JOAO BATISTA
Data de Início: 16/07/2004
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Indústria e comércio demadeiras

312-0280

.�,
'WJla lretançafo>o "'"�.

Rio da Luz
Jaraguá do SuVSC

DEMARCHI CARNES
_�._.�m.�-:__._.__ _ .. � .w�w _�+--_�m_.. �._.m_C_""'''·"_m.__••__�••.".·•.w._._,

,
1?ocê sente na carne a diferenr;a

ATACADO E VAREJO ,
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demarchicarnes@netun9.cam.br

·SHOWS·
• CONCURSO DE GAITA'
• GINETEADA· FUTEBOl·
• TERTÚLIA LIVRE·
• PROGRAMA VIOLA e GAITAÇO •

• MESA DAAMARGURA •

• NO DOMINGO CULTO CAMPAL·

-

III
Oomlf'l9O - Domingueira

� 310-2515 - 310-2562
----------------------------

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

ICASA CAMPEIRAI

Cf>ro'J:)e nossas
carnes especuus:

Confira nossas

ofertas imperdiveis
MARRECO,

JAVALI, COELHO
E OVELHA

Costela Ponta ... RS 3,95
Paleta de Javali .. R$ 17,50
Maminha .... .' ....... R$ 5,99

Picanha Bovina "N .. RS 13,90
Alcotra c/ osso .... R$ 6,88

I RES'U o DAS NOVELAS I
MALHAÇÃO
SEGUNDA - Pasqualete avisa que vai
chamar os pais de todos os alunos no

colégio se não descobrir quem fez as

caricaturas de Alvinho. Beatriz manda
Marcelo Henrique ficar em casa com Camila
enquanto ela vai trabalhar. Gustavo pede
que Catraca e Natasha se acusem, Letícia
desconfia que os membros da Vagabanda
sejam os autores das caricaturas, mas não
tem como provar. Murilo avisa a Catraca
quevai dedurá-lo se ele não se acusar para
Pasqualete. Kiko tenta provocar Tedebê
durante um jogo de futebol, em vão,
Catraca avisa a Natasha que vai fazer com
que Alvinho se entregue no lugar deles.
Gustavo vai a pé com Camila para o colégio
para que ela perca o medo de ser assaltada.
Catraca rouba a bombinha de Alvinho, que
começa a passar mal.

TERÇA - Gustavo e Leticia decidem levar
Alvinho para um hospital, Murilo impede
que Catraca e Natasha fujam e os leva até
Pasqualete.Vários alunos.acusam Catraca e

Natasha de fazerem brincadeiras de mau

gosto com Alvinho, Pasqualete pergunta se

os dois fizeram as caricaturas e eles
confessam, Rafa avisa a Kiko que ele está
proibido de jogar futebol a não ser que
peça desculpas para Tedebê. Letícia revela a

Catraca e Natasha que Alvinho corre risco
de vida, Gustavo e Letícia se preocupam
com Alvinho. Diogo sente ciúmes da
atenção que Gustavo dá a Wiliam. Catraca e

Natasha torcem para ficar tudo bem com

Alvinho. Drica volta de viagem e encontra
Kiko e Tedebê na República. Catraca
pergunta a Letícia como está Alvinho.

/

QUARTA
Letícia afirma que Alvinho melhorou, para
alívio de Natasha e Catraca, Drica distribui
presentes para todos, Lúcia afirma para
Letícia que não entende porque ela implica
com Gustavo, Pasqualete pede que o

grêmio organize um evento para a

inauguração da quadra poliesportiva.
Letícia decide apresentar uma idéia
também. Pasqualete dá um castigo para
Natasha e Catraca, Drica confessa para
Miyuki que ainda gosta de Kiko. Ele e

Tedebê disputam a atenção de Drica.
Miyuki percebe que Rafa anda desanimado
e manda Cabeção dar atenção para ele.
Alvinho avisa a Letícia que vai mudar de
colégio, mas garante que não vai mais
deixar ninguém maltratá-lo. Catraca
aparece todo arrumado no colégio e os

outros alunos brincam com ele, Letícia
manda que eles parem.

QUINTA: Letícia avisa os alunos que eles
não podem repetir o que foi feito com

Alvinho, Gustavo tenta ter uma idéia para a

festa de inauguração da quadra, em vão,
Viyi recomeça a dar presentes para Cadu.
Natasha tenta convencer Catraca a

agradecer a Letícia pela ajuda, para agradar
Gustavo.Miyuki se oferece para ajudar Rafa
a mudar seu visual e garante que assim ele
vai arrumar uma namorada, Kiko
interrompe uma conversa de Drica com

Tedebê, deixando-a irritada, Miyuki
aconselha Drica a terminar definitivamente
sua relação com Kiko.Diogo sente ciúmes
deWiliam e o chama de burro, deixando-o
magoado, Miyuki alisa o cabelo de Rafa,

mas ele não faz o menor sucesso comas
meninas.Gustavo afirma para Letícia que
Catraca tem algo a lhe dizer,

QUARTA - Neco confessa que beijou
Ritinha na frente de Boanerges para
despistá-lo.Julieta revela a Justino que
Neco e Belinha estão namorando, com o

consentimento de Emerenciana,
Mariquinha e Tomé decidem levar Ritinha
'para a casa de Generosa.Tina e Generosa
são ríspidas com Mariquinha, que vai
embora magoada.Tomé repreende as duas.
Tina convence Generosa e Felício a acolher
Ritinha, Zuca pergunta a Tobias se ele a

deixaria ir embora se soubesse que ela está
apaixonada por outro.Tobias garante a

Zuca 'que isso nunca vai acontecer.pois
ninguém vai amá-Ia mais do que ele,
Emerenciana afirma para Boanerges que
nunca-mais vai falar com ele se ele não
trouxer Ritinha de volta. Boanerges faz
pouco caso dela, Icuís diz a Boanerges que
Neco deve ter beijado Ritinha para
despistá-lo. Zaqueu oferece um emprego a

Ritinha, que aceita, Maria conta para
Emerenciana que Ritinha vai trabalhar para
Zaquêu.Justino afirma para Zaqueu que
não quer Ritinha trabalhando lá. Boanerges
ouve e pergunta por quê,

.

QUINTA - Justino afirma para Boanerges
que Neco beijou Ritinha para despistá-lo,
pois está namorando Belinha com o

•

consentimento de Emerenciana, Neco
decide ir até a casa de Belinha se explicar.
Boanerges resolve ter uma reunião em

família.Justino tenta impedir Neco de ir até
a fazenda de Boanerges, em vão.
Emerenciana confessa a Boanerges que
deixou que Belinha namorasse Neco. Neco

explica a Boanerges que só beijou Ritinha
para proteger Emerenciana e Belinha.

Boanerges manda que Neco se afaste de
sua filha, Emerenciana avisa a Belinha que
ela vai ter que passar alguns dias no Rio, até
que Boanerges se acalme. Boanerges
descobre que Tomé ajudou Belinha a

encobrir seu namoro e o manda embora,
Boanerges vai levar Belinha na estação e

Luís decide ir junto, para ver Zuca. Belinha
pede que Ritinha leve uma carta para Neco.
Tomé garante a Tobias que Neco vai atrás
de Belinha, Neco fica furioso ao saber que
Belinha foi mandada para o Rio.

SEXTA - Tomé avisa aTobias que vai atrás
de Rosa.Tobias pede que ele o ajude a

construir a casa de Zuca prirneiro.Torné
concorda, para alívio de Tina, Neco pede
que Mariquinha lhe empreste dinheiro para
ele ir atrás de Belinha. E-dmundo avisa a

Joaquim que Pepa tem perguntado por
l.uls.O advogado garante a Zuca que não

consegue esquecê-Ia e ela quase morre de
emoção, Mariquinha dá o dinheiro a Neco,
Neco avisa a irmã que vai pegar o mesmo

trem que Belinha, uma estação mais à
frente.Zuca aconselha Belinha a se casar

com Neco no Rio, mas ela afirma que não
teria coragem. Luís tenta convencer

Boanerges de que Neco é um bom rapaz,
em vão. Emerenciana se arrepende de não
ter enfrentado Boanerqes.Justlno avisa a

Neco que vai deserdá-lo se ele for para o

Rio atrás de Belinha.Tomé garante a

Generosa que vai procurar Rosa, deixando
a satisfeita.Tina sofre.Justino manda que
seus capangas impeçam Neco de sair,

SABADO - Neco vê que não vai conseguir
sair e decide esperar até à noite, Zuca
afirma para Luís que está pensando em

desmanchar seu noivado, Luis diz a Zuca

SEXTA - Catraca agradece a Letícia, mas a

estudante é fria com ele, deixando-o
furioso, Letícia garante a Cadu que teve
uma idéia ótima para a inauguração da
quadra e vai apresentá-Ia a Pasqualete.
Wiliam pega a pasta de Letícia por engano.
Drica dá um beijo em Tedebê e fica cada
vez mais interessada nele, porém não tem
coragem de falar para Kiko.Tedebê pede
Drica em namoro, mas ela avisa que não

quer assumir nenhum compromisso agora,
Gustavo recrimina Letícia por ter sido
grossa com Catraca, Miyuki compra
dreadlocks para o cabelo de Rafa,
entretanto calcula errado e cobre apenas
metade da cabeça do menino. Rafa acha
estranho, mas Miyuki o convence a sair
mesmo assim,Wiliam perde a pasta de
Letícia. Kiko vê Drica dançando com Tedebê
e fica furioso, Catraca encontra a pasta de
Letícia com o projeto pronto.

'SABADO - Não há exibição.

CABOCLA

SEGUNDA - Zuca garante a Tobias que só
disse para Bina acabar com seu casamento

para que ela parasse de incomodá-los,
Tomé afirma para Tina que não gostou de
saber que ela estava dançando para outros
homens,Tina adora, mas finge fazer pouco
caso. Belinha acha que Boanerges vai levar
Joaquim na estação e sai para se encontrar
com Neco. Boanerges decide ficar em casa,

Generosa se incomoda com o

comportamento insolente de Ritinha.
Boanerges sai atrás de Belinha e Ritinha
tenta ir mais rápido para avisá-Ia. Pequetita
anuncia que vai aceitar a proposta de seu

outro pretendente, deixando Joaquim
incomodado.Tomé avisa a Belinha que seu

pai está lhe procurando e a leva embora.
Neco vê Boanerges se aproximando e beija
Ritinha para disfarçar, Boanerges despede
Ritinha, deixando-a desesperada, Neco leva
Ritinha para a fazenda de seu pai.
Boanerges anuncia para Emerenciana que
viu Ritinha beijando Neco,

TERÇA - Emerenciana avisa a Boanerges
que nunca vai perdoá-lo se Justino
maltratar Ritinha. Mariquinha garante a

Ritinha que ela e Neco vão resolver sua
situação, Luís leva Joaquim e Pequetita na

estação e se encontra com Zuca. Pequetita
percebe uma troca de olhares entre Zuca e

Luís. Luís se esquiva quando ela pergunta
se ele está apaixonado por Zuca, Belinha
garante a Emerenciana que Neco jamais
beijaria Ritinha. Neco conta para Justino
que Ritinha foi despedida e que era

maltratada por Boanerqes.Justino decide,
agradar Ritinha para ver se consegue
descobrir algum segredo de Boanerges.
Luís garante a Tobias que Pequetita não é
sua noiva. Zuca ouve e fica feliz, Generosa
manda Tomé ter cuidado com Tina, Zuca
manda um beijo de longe para Lufs.Justino
oferece um emprego à Ritinha, mas ela
afirma que quer voltar para a casa de
Boanerges, Justino percebe que Neco
mentiu e manda que ele lhe diga porque
Ritinha está ali.

que se sente culpado por causa de Tobias,
mas confessa que está apaixonado por ela.
Chico manda Luís ter cuidado com Tobias,
Mariquinha pede que Tobias lhe diga para
onde Boanerges está mandando Belinha,
mas ele garante que não sabe, Tomé sugere
a Tobias que eles ajudem Neco a escapar da
casa de Justino e ir atrás de Belinha. Tobias
afirma que não poderia fazer isso com
Boanerges. Neco garante a Mariquinha que
vai atrás de Belinha.Mariquinha pede que
Justino mande seus capangas não serem

violentos com Neco.Justino afirma para
Neco que vai deixá-lo ir atrás de Belinha e

se oferece para levá-lo na estação. Pepa liga
para a casa de Joaquim atrás de Luís, mas
ele se recusa a falar com ela. Joaquim avisa
a Pequetita que Belinha está chegando no

Rio, Belinha afirma para Boanerges que
nunca vai se esquecer de Neco,

COR DO PECADO

SEGUNDA - Bárbara garante que vai provar
a verdade e pede que o sangue de Otávio

.

seja colhido em casa, para não traumatizá-
lo. Preta se perturba com o beijo de Apolo.
Afonso pede que Apolo colha sangue para
o exame,já que é gêmeo do provável pai de
Otávio, Abelardo vai a contragosto à festa
de divulgação de seu filme, Os clientes se

revoltam com as armações de Cezinha e

Tancinha e depredam a casa de Pai Helinho.
Brad e Solano brigam com Thor e Dia na

festa. Eduardo e Verinha bancam os pais
zelosos de Beki, quando Evaristo aparece
com flores. Afonso promove Felipe a diretor
e avisa que vai repartir os lucros de sua

empresa com os funcionários. Felipe
conhece Carla (Francisca Queiroz), sua nova

assistente. Bárbara troca a amostra de
sangue de Otávio pela 'de Raí. Preta manda
Germana lutar por Afonso, quando ela
confessa ser apaixonada por ele, Preta avisa
Felipe que precisa se afastar dele por um

tempo, Afonso pede Germana em

casamento.

TERÇA - Germana pede um tempo para
pensar, Preta confessa que beijou Apolo,
deixando Felipe transtornado. Kaike
garante a Olívia que é o pai de Otávio,
Otávio insiste em ver Kaike, mas Bárbara o

proíbe, Felipe dá um murro em Paco, Laura
consola o filho, Ulisses aconselha Paco a

procurar Preta, Brad é preso roubando o

som de um carro. Kika descobre a mãe
abandonada em casa e decide que vai
cuidar dela. Helinho expulsa Tancinha de
sua vida e desconfia que ela esconda um

mistério, Abelardo sofre por ser aclamado
na estréia do filme, Edilásia se encontra com

Frazão no cinema, mas é afastada do
amado pelos filhos. Bárbara reage quando
Afonso conta que pediu Germana em

casamento. Paco se declara para Preta e

beija-a,mas ela o manda embora.Germana
conversa com Edilásia sobre o pedido de
casamento e ela a aconselha a aceitar. Paco
encontra Moa desmaiada. Germana aceita o

pedido de Afonso,

QUARTA - Moa resiste, mas Paco.a obriga a

ir para o hospital.Germana ganha um colar
de diamantes e um belo vestido, Bárbara

finge sentir desejo por Tony e leva-o para
uma favela. Raí consola Preta, que conta

sobre a separação, Bárbara larga Tony sem
dinheiro e no meio da favela. Felipe convida
Carla para jantar. O médico avisa que Moa

precisa fazer a cirurgia, ela hesita, mas Paco
a convence. Edilásia é julgada pelos filhos e

condenada a ficar presa em seu quarto,
Depois de tumultuada eleição,Thor vira o

presidente da casa.Verinha dá em cima de
Evaristo e Beki se atraca com ela. Helinho
déscobre que Tancinha é um espírito, que
foi casada com Feitosa e amante de
Febrõnio e se apoderou do corpo de
Zuleide,cujo marido Roque está à sua

procura. Germana e Afonso se beijam.Tony
retorna a casa de Bárbara furioso. Mas ela se

protege jogando inseticida em Tony, que
promete vingança, Preta vai ao hotel de
Felipe e vê Carla na cama. Paco pergunta ao

médico sobre Moa,
'

QUINTA - Paco comemora ao saber que
tudo correu bem e que Moa pode estar
curada. Preta e Felipe discutem. Preta fica
sabendo da operação de Moa. Afonso e

Germana decidem fazer uma festa de
noivado. Sal chora de emoção ao abraçar
Moa. Bárbara é agressiva com Afonso,
quando ele comenta que vai vender a
empresa e aproveitar a vida. Moa faz planos
para o futuro com Paco. Pimenta chama
Abelardo para um novo filme, As fãs
agarram Abelardo, Pai Gaudêncio garante
que vai ajudar Roque a recuperar Zuleide,
Edilásia foge com Frazão. Os filhos ficam
culpados, Edilásia volta e os três concordam
com o namoro, mas impõem condições.
Germana convida Paco para a festa de
noivado. Afonso procura Edilásia, que se

recusa a aceitar o convite para a festa.
Bárbara tranca Otávio no quarto. Felipe e

Preta discutem na festa de noivado, Paco
chega à casa de Afonso.

SEXTA - Gerrnana e Afonso demonstram a'

sua alegria pela chegada de Apolo. Felipe
demonstra seus ciúmes para Preta, Ulisses
sugere que Edilásia perdoe Afonso.Tony
tem um plano para roubar o dinheiro de
Afonso e pensa em conversar com Dr, Borja,
advogado do empresário. Afonso comenta _

com Borja que precisa fazer alteração na

lista de beneficiários da sua conta no

exterior, Paco se emociona ao entrar em seu

antigo quarto com Raí. Paco mostra para
Raí um soldadinho de chumbo que havia
escondido há anos e garante que
encontrou por intuição. Edilásia chega na

festa, Verinha vai a um concerto com

Evaristo,mas Beki e Eduardo vão atrás,
causando o maior tumulto. Paco se retira
quando Afonso faz o brinde,Tancinha
consegue fugir de Pai Gaudêncio, Roque,
Helinho e Cezinha.Thor, Abelardo e Dia
regulam o namoro de Frazão e Edilásia. Moa
volta para casa, O resultado dos exames
comprova que Otávio é filho de Paco. Kaike
fica bestificado, Bárbara panca a ofendida e

manda que Afonso saia de sua casa. Paco se

surpreende quando Preta conta o resultado
do exame.

SABADO - Bárbara e Tony brindam em

comemoração ao sucesso do plano, Kaike
pede para não se afastar de Otávio, mas
Bárbara o proíbe, Raí começa a estudar no
mesmo colégio que Otávio, Felipe flagra
Preta e Apolo se beijando, Raí briga com
um menino para defender Otávio, Afonso
avisa à diretoria que vai vender as
empresas, O médico diagnostica a

gravidade do estado de Nívea, Sal garante
que vai ajudar Kika, Sérgio se reconcilia com

a filha Moa,Thor, Dia e Abelardo se revezam

durante a noite para impedir Edilásia de ficar
com Frazão, mas Tina ajuda-a a enganá-los.
Tancinha assombra Helinho, Verinha faz tudo
para seduzir Evaristo e acaba saindo no tapa
com Beki. Afonso insiste que o filho o perdoe.
Paco não aceita ser incluído na lista de
beneficiários do pai. Felipe bate com o carro.

Preta se desespera no hospital e ele declara o

seu amor, Bárbara leva Otávio para visitar

Apolo.

>CELEBRIDADE

l
OS CAPITULOS DA ÚLTIMA SEMANA DE
"CELEBRIDADE" ESTÃO SENDO MANTIDOS
EM SIGILO, PELA EMISSORA.

SEUS OLHOS

SEGUNDA - Enterro de Sérgio.Maria mostra
casa dos patrões para Berro, Oto consola
Flávia, Ever conta para Giselda sobre morte
de Sérgio, Oto fala para Tiago que ele é o
principal suspeito da morte de Sérgio, Vítor
pede para que a nova recepcionista
comunique os membros do conselho
administrativo e funcionários sobre a morte
de Sérgio. Valéria discute com Tito porque ele
não quer acompanhá-Ia ao enterro. Marina
entra em trabalho de parto,

TERÇA - Tiago recebe intimação para depor,
Jucê, Berro e Dirce analisam planta da casa

para a realização do assalto. Flávia fica
sabendo do nascimento de Renata, filha de
Marina, e também da suspeita da polícia
quanto ao assassinato de Sérgio,Tiago
conversa com o delegado Noqueira. Flávia e

Iara discutem a possível culpa de Tiago no

assassinato de Sérgio, Flávia se desespera e

chora.

QUARTA - Oto fala para Elvira sobre o

desfalque nas empresas,Tiago conta para
Marina que é suspeito da morte de Sérgio,
Enquanto Iara fala sobre Cibele, Flávia lê uma

notícia no jornal e se espanta. Dr. Nogueira
interroga Josias, Elvira descobre que foi Vítor
quem desviou todo o dinheiro da empresa.

QUINTA - Doleiro conta para Vítor que o

dinheiro desapareceu e Vítor fica perturbado.
Durante o jantar,Tiago, Marina,Oto e Elvira
falam sobre o desfalque nas empresas, Dr,
Nogueira chega e Tiago é preso pelo
delegado, Vítor tenta entrar com pedido de
habeas corpus para livrarTlaqo da prisão.
Flávia conversa com Marina e as duas brigam.

SEXTA -Iara é dura com Flávia por conta do
descaso dela com Cibele.Vítor tenta
convencer Elaine a montar um escritório de
advocacla para ele.Tiaqo sai da prisão
acompanhado de Oto e Vítor.Valéria os

observa. Elvira pergunta sobre as intenções
de Vítor, ele não aceita a interferência e a

arneaça.Jucê rouba carro,

SABADO - Demétrio confessa para Dr,

Nogueira que assinou alguns papéis, mas não

entrega Tito.Vítor conta para Oto sobre a

descoberta do nome da pessoa para o qual o
dinheiro do desfalque foi depositado, Mauro
e Iara pensam em terapia para Flávia, Mária
dá algumas coordenadas para Berro e Jucê
sobre a mansão, Dirce, que espera dentro do
carro. Araci vê Dirce e estranha,
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o bonitão
Gustavo do

Nascimento da
Silva nasceu dia
3/6,ontem'ele
compeltou 15

dias, os pais
Viviane e

Fernando estão
orgulhosos
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CRIANÇA OFENDIDA
O MENINO CHEGA EM CASA CHORANDO. O PAI FICA TODO
PREOCUPADO E QUER SABER O QUE ACONTECEU. O MENINO
EXPLICA:
- É QUE O PROFESSOR ME CHAMOU DE MAFIOSO. PAI!
O PAI CONSOLA O MENINO:
- NÃO SE PREOCUPE. AMANHÃ MESMO ESTE PROFESSOR TERÁ
O TROCO.
- TUDO BEM. PAI. MAS. POR FAVOR FAÇA COM QUE PAREÇA
ACIDENTE. TÁ.

SURPRESA DE MARIDO
O CARA CHEGA NUMA LOJA

CHIQUE. COMPRA APENAS UM PAR
DE MEIAS E DIZ A VENDEDORA:
- POR FAVOR. EMBRULHE PARA
PRESENTE.
ELA RETRUCA:
- AH. VAI FAZER UMA SURPRESA
PARA SUA ESPOSA!
O CARA EXPLICA:
- SIM. E QUE SURPRESA. ELA ESTÁ

. ESPERANDO UM CASACO DE PELE
COMO PRESENTE DE
ANIVERSÁRIO•••

FOLGADA
A PATROA CONVERSA COM A EMPREGADA RECÉM
ADMITIDA: - NÓS TOMAMOS O CAFÉ DA MANHÃ
ÀS 8 HORAS.
- TÁ BOM. PATROA. SE EU NÃO TlVÉ ACORDADA.
NÃO PRECISA ME CHAMÁ QUE EU TOMO CAFÉ
MAIS TARDE.

Olhá quem está festejando seus

7 aninhas!!! É a fofinha

l.arissa. Quem deseja muitas
felicidades são os pais Wolnei e

Rosane e a irmã Shaiane. Beijos
e abraços!!!

A gatinha
Emilly Vitória

Leffer

completa seu

10 aninho no

dia 18/6, quem
lhe deseja

fel [cidades são
seus pais

Cleusa e Laerti
e seus irmãos

Lucas, Léo e

Célio

A bela Sophia Sal/ock
c�mpletará 2 meses no próximodia 14. Alegria dos paisí,V/onizee Valter e da irmãnzinha Srenda

HORA DE BRINCAR!
PRA COMEÇAR. QUE TAL
ME AJUDAR A CHEGAR À

MINHA NAVE?
"Colorindo nossa coluna a

moreninha Ana Luiza W�nk
dos Santos que esteve em festa
no dia 17/06. Comemoraram
com ela, seus pais G iuvana e

Sandro, sua irmã Beatr1Z e
seus avós Tomaz e Darci"

Os fofos Vinícius e

Milena iluminando a

nossa página. Os pais
Sandro e Andreia os

amam muito

A fofinha
Eduarda Gadotti
completou 7

mes�s dia 16/6

A linda Sabrina
Trapp Guesser

completou 1 ano
dia 16/6. Quem a

homenagei'a com
carinho são seus
bisavós Emma e

Eugênio Trapp

OBA! DOIS LIGA-PONTOS EM UM! AO
JUNTAR OS PONTINHOS DE 1 A 21 E

DEPOIS DE I fi. 11. APARECERÃO DUAS
IMAGENS DO ESPAÇO.!

11
I

21

20
'2 - QuANJAI1AVES SÃo NECESSÁRIAS PARA SE LEVANTAR
ELEFANTE'!ln

19

18

3 - o QUE o .:tOMATE F,PIFAZER NO BANCO'!

.,4- QUAlAl)lFERENÇA ENTRE O cAVALO E o PÁLHAÇO?

17

10
16

15 11

14 12
13

•

I �

de estar na ",o6a
�

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
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Rei. 754 • Coso
de alvenaria com

1 00,00m2 c/03
dorm. + solo + eoz

+ 01 BWC + área
de serviço + go·
rogem, terreno com

336,00m2. Valor
RS 65.000,00

REF. 2403 - VILA
LENII- Servidão Rua
323 - Terreno com

672m2 - próx. Colégio
Giardini Lenzi - Valor
R$24.813,00.

REF. 701 VILA LENZI - CASA COM 03 DORMITÓRIOS. E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS 117,rJ»Ir1, TERRENO COM 495,00M2 RS 67.500,00

REF. 3808 - APTO COBERTURA DUPLEX MOBILIADO COM

REQUINTE, COM PISCINA NO DECK, MELHOR LOCALIZAÇÃO
DA CIDADE, DENTRO DE G�ANDE ÁREA VERDE. COM VISTA
PARA TODO CENTRO DA CIDADE. VENHA CONFERIR.

rei. 753 coso com

166,00m2, terreno
e/450,00m2,01
suíte, 02 qtos, demais
dependências
"'novo", ótimo
loeolizoçõo RS
120.000,00
negociável

rei. 2253-
CIERNIEWICI -
terreno todo murado
com 375,OOm2
R$40.000,00
negociável

APTO EDIFICIO BELA VISTA VILA NOVA COM 03
DORMITÓRIOS, 01 BWC, DEMAIS DEPENDÊNCIAS RS
79.000,00 ACEITA-SE VEICULO NA NEGICIAÇÃO.

APTO EDIFICIO JACÓ EMMENDOERFER CI 2
QTOS, SALA, COZINHA, LAVANDERIA, 2 BWCs,

GARAGEM RS 80.000,00.
'

DÊ ESTA SEGURfltlCA PARA SUA FAMíLIA._,

péiilõ Seguro
• '" 01 suíte, 02 dormitórios

* Sacada com churrasqueira
'" 01 ou 02 vagas de garagem
* Salão de festas
* Play-ground
* 7 andares

•

•

Condições facilitadas de pagamento cf entrada
+ parcelamento direto com a construtora ou

utilizando seu FGTS
•

REF. 1101 ·CENTENARIO· SOBRADO (j01 SUITE, 02 QTOS, SALA, COPA, COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM,
TERRENO (j 371 ,00M2 RS 95.000,00

Residencial��l� Yln� •
II

VOCÊ PODE TER UMA BELA VISTA

•
* 03 dormitórios

*

aptos com sacada
* 01 ou 02 vagas de

garagem
* salão de festas com

churrasqueira
* play ground

* prédio com 7 pavimentos
cl elevador

,.
portão cl porteiro

eletrônico

*Iocalização: Vila Nova

o Ediffcio:
107 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
I APARTAMENTOS DE 02OOUlfÓRk1S
* Q2 SALOEs DE FESTAS COM CHURRAsQueIRAS
* AMPLAÁREAAJARDINADA
• PLAY-GROUND

,

I PORTA0 COM PORTEIRO ElETRONICO
+ PROl AO CLUBE A. BAEPENDI

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

construtora ou utilizando seu FGTS li Cllãf/Õ]
Vendas: 275-1594

mlQUlTm
.flH.fl �. P!ll1� W.OL!

CHave CHaveCHave

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

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃODE ''VENDAS'' 9965-9934
CRECI612.J

• • • 1..... • •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_SA_'B_A_D_O_,1_9_d_eJ�'u_n_ho_d_e_2_0_04 ���------------------------------------�C�O�R�R�E�IO�D�o�P�O�Vo�3
QUER VENDER SEU IMÓVEL??? Temo� clientes cadastrados!

OI

•

imóveis•

Realiza Aeu AtJ«k,/

fi 275-0510
•

.

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

Jaraguá do Sul· se

•

CENTENÁRIO - Terreno com 450m2• R$
,

29.900,00.

RANCHO BOM - casa de 100m2
e terreno de 450m2• R$
18.000,00 à vista.

Terreno - Champagna, c/570m2, R$53.000,00
Terreno de 8.000m2 - Centenário - R$

190.000,00
Terreno - Adélia Fis'eher - 530m2, centro. Preço
promocional R$ 35.000,00 negociáveis.
Terreno de 860m2 - Azaléia - R$ 60.000,00
Terreno - Guaràmirim - frente p/ BR 280, 600m2.
R$ 56.000,00

LOCAÇÕES

Sala Comercial: Centenário,

c/70m2• R$ 270,00

Sala Comercial: Ed. Dinis �/

40m2• R$ 210,00

VENDAS Terreno - Ilha da Fig.ueira - Rua José

Theodoro Ribeiro, com 9.000m2• R$
315.000,00
Chácara - Três Rios do Norte, 13.750m2.

R$ 3.000,00 entr., restante parcelado
Apartamento - Barra Velha - de frente p/
o mar, 2 suítes, 2 qtos, 1 bwe, eoz., lav.,
sacada, ehurrasq., 2 salas, 2 vagas gara

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

AMIZADE - 3 qtos, sala, bwc, lav. terreno
600m2. R$ 42.000,00

RIO MQLHA- casa alv., c/ sala comercial na

frente. 3 qtos e demais dep.
R$ 83.000,00

BAEPENDI - casa alvenaria, 1 suíte + 4"qtos, '2.
bwcs, ?salas, coz., lav., área de festas, churrasq.,

garagem. Ótimo acabamento. Valor a combinar.

II

AMIZADE - casa alv. c/ 1 suíte c/ closet, 2 qts, sala,
eoz., bwc. Terreno c/ 75.000,00: R$ 75.000,00

GUARAMIRIM terreno no centro, c/
9.538m2 R$ 245.000,00

BEIRA RIO - Terreno com 600m2, localizado
de fronte 280, trevo Guaramirim. R$

55.000,00

• • : . . '_• . _. _ -. .

AMIZADE - apto, 3 qtos, sala, eoz., bwe, lav.,
garagem. Todo reformado. R$ 53.000,00

CORUPÁ - casa c/200m2, ótimo acaba

mento, terreno c/360m2, 1 suíte, 2 qtos,
sala, bwe, goragem churrasqueira e demais

dep.R$ 87.000,00

GALPÃO - com 900m2, Guaramirim. R$
1500,00

•

II

SOBRADO c/ 5 qtos e demais depedêneias
repartidas. Rua Alwin Otton s/ n", Centenário.

R$ 90.000,00 II

,�� , ,

CASA em alv., semi-acabada, 2 qtos, 2 salas,
eoz., bwe, lav., garagem c/ plantas do 2° piso.

R$65.000,00. Centenário.
.

•

ED. MARINA -

apto cf 1 suite, 1
.

dorm., bwc, sala
coz., lav., sacada
cf churrasqueira:
ALUGUEL:
R$ 480,00

•
II

ANA PAULA - chácara de 12.500m2, c/ casa mista de 120m2• R$ 62.000,00 negociáveis

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

• IMOBILIARIA
• ARQUITETURA
• DESIGN
• ADM. DE OBRAS

Oírassol
IMÓVEIS

BPABX 371-7931
CRECI1741-J

E-mail: girassol@parcimoveis.com.br
www.parcimoveis.com.br HorárioAtendimento: 8hs às 12hs e 14hs às 18hs. Sábados: 8hs às 12hs

Cód - 3134· cee - 3135·

SANTA LUZIA· SANTA LUZIA-

Terreno 483m2 -
Terreno 483m2

Residencial
- Residencial

Geranium - R$ Geranium - R$

10.000,00 ou 10.000,00 ou

entrada de R$ entrada de R$
\

, 1.000,00 + R$ 1.000,00 + R$

240,00 mensais 240,00
i, .

mensais

Cód - 1167-
CENTRO - Casa

alvenaria
400m2·
Terreno'

1000m2 -

I('JDICADO PARA
CLlNICA R$

300.000,00 -

(Negociável ).

Cód -1183-
VILA NOVA
Casa estilo

casa de campo
Área· 125 m2

R$ -

96.000,00

1 ".

CM. 2069 -

Baependi - Apto
01 suite + 02

quartos e demais

dependências,
'

01 vaga
garagem, semi
mobiliado. R$
75.000,00/

Cód. 1182 -

CZERNIEWICZ -

Sobrado alv. com

300 m2 -01
Suíte cf hidra. +
03 quartos e

demais dependo
- Terreno cf
570 m2 - R$
250.000,00 -

Ficam/alguns

[
móveis

<'

CÓD. 1185-
ILHA DA

FIGUEIRA -

Casa alvenaria
100 m2 .

terreno com

381 m2 -R$
65.000,00.

Cód - 3133-
SANTA LUZIA
Terreno 483m2

- Residencial
Geranium - R$
10.000,00 ou

entrada de R$
1.500,00 + R$

240,00
mensais

Cód.- 3137 -Champagnat
Lotes Residêncial Hornburg

R$ 30.000,00 Ou

R$ 32.000,00 (com asfalto)

2073 - CZERNIEWICZ - apto em fase de acabamento

(área 70 m2). 02 quartos, sacada com churrasqueira, demais
dependências 01 vaga de garagem - Valor R$ 60.000,00 (50%
entrada + saldo parcelado em 24 X corregido pelo ·Cub).

•

Cód. 2068-
VILA RAU-

Cód. 3126·
Cód. 3119 -

Casa

CENTRO - AMIZADE: Geminada com •

Terreno· cf
Terreno -

60 m2 - 02

443,78m2
13.651 m2 . quartos e

R$ 35.000,00 R$. demais
60.000,00 dependo - R$

33.000,00 +

finan. CEF

I

, , .,:. e

;.
'-

Cód - 3132· •

CENTRO -

Terreno 01

425m2, •

Centro. R$
50.000,00

•

Cód. 3122 -

RIO MOLHA
"terreno 329
m2 (12 x

23,50) ·R$
20.000,00

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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376-00:1..5
'b a rra s u I@netl,.lno.com.br

BÁRRA DO RIO CERRO - terreno com 850,19m2,
Rua 1098, lote nQ 9, Residencial Dell'Pradi, R$

42.000,00.

(14x28,25), Rua Angelo Rubini, nQ 677, R$

75.000,00 - 50% entro saldo até 6 vezes, aceita
, �

'.

car.ros até R$ 50.000,00 como parte de pgo.

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

462,00m2(14x33), 3qtos, sala, copa, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem, toda
casa c/ piso cerâmico, murado, Rua José Rosa, nQ 335 - R$ 53.000,00, aceita
caminhão, cavalo mecânico, Scania, Mercedes, Ford, etc.até o valor de R.$ 70.\)00,Ob

BarraS 111
Jl.c. irni:ibilim a da E lllTa

I
RUA ANGELO RUBINI, 1046

RIO CERRO II-.Chácara c/ 70.00Q,00m2 edificado com uma casa em alvenaria
com 345,00m2, 4qtos, 2BWC, copa, cozo 2 garagens, lav., churrasq., forno a lenha
e mais uma casa em madeira c/ 2 qtos, BWC, mais 2 ranchos em madeira um c/
21,00m2 e outro c/ 15,00m2, 3 lagoas, cachoeira, nascente, localizada na Rodovia

SC-416, bem proximo da Chocoleite - R$130.000,00 -:- aceita 50% entrada saldo
até 6 meses, aceita também casa até R$ 50.000,00 em Jaraguá do Sul ou na Praia
e carro até R$ 15.000,00

BARRA DO RIO CERRO - casa sobrado c/485,25m2, terreno c/950,00m2, 4qtos,
2 suites tmaster'c/ hidra, closet, roupeiro e c/ sacadas), 4BW,C, copa, cozo c/balcão
granito e prateleiras, Sa íntima, de estar e de TV c/sacada, piso cerâmico, despensa,
lav., varanda, terreno revestido de pedras naturais, piscina térmica c/55.000 litros
sendo a cobertura c/ madeira itauba, bar, salão de festas, churrasq., escritório e dep.
empregada, portão eletrônico, Rua Egidio Busarello, - R$ 320.000,00 - aceita como
parte de pgto terreno, na Barra, Vila Nova, Centro ou apartamento com 2qtos.

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

•

. I

Fone 371-2357

•

CRECI4936
vilson@porcimoveis.com.br

•

ÓTIMA OPORTUNIDAD'E
VENDA

II

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

106 SANTO ANTÔNIO - Casa em alvenaria,
em fase de acabamento, com 4 quartos e

demais dependênclas. Terreno com 351,OOm2.
II R$ 45.000,00, aceita-se carro

GUARAMIRIM
•

Terreno com área de 1.957,OOm2
Edificação com área de 1.100,00, faz parte da

construção área de lazer.
; .

Terreno todo murado.
I

VALOR: AVISTA R$ 280.000,00 OU COM PEQUENA
ENTRADA MAIS 72 PARCELAS

Rua Irineu Vilela Veiga, 137 • Centro • Guaramirim • se

•• • . '. •
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VENDE �,ÁLUGA - ADMINISTRA - CONSTRÓi
, I., ,

.

I

I

.�. I I
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.

II

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

aptomenor valor como parte do pagto.

Condomínio Residencial SunRower (em fi

nal de obra) - Rua José Emmendoerfer (Prõx,
Marechal) - Aptos. nQ 101, c/123m2 - suíte
+ 1 qto. e demais dep., garagem p/ 02

carros. Entrada de R$ 75.000,00.

<'
Terreno em Schroeder (centro)com
750m2, sendo 25mX30m, em servidão

lateral da Rua Barão do Rio Branco. R$
7.500,00

Casa com suite mais três quartos, piscina,
garagem para 2 carros, fino acabamento,
totalmente mobiliada. Bairro Baependi. R$
280.000,00 (foto em anexo)

Terreno - com 1260m2. R Waldemiro

Schmitz. R$ 65.000,00

Ed. Dianthus- Apto com suíte + 2 qtos e

dep. de empregada, garagem para 2

carros. R Mari na Frutuoso, 330. "R$
175.000,00 aceita troca por casa de

igual valor

-Apto com 2 quartos e demais

dependências. Garagem para 1 carro.

Valor R$ 60.000,00

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 c/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
master + 2 qtos, dep. de

empregada, 2 vagas de garagem.
Aluguel R$ 1.110,00
Venda: apto 1 andar

R$ 2.380,00.

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

dep., sacada com churrasqueira. Semi

mobiliado. R$ 100.000,00

..

q� • .1

t�, • III
� . I
f.

W

í� . .. I
(I ...

,,�:
��< �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$ 110.000,00

..

Terreno com 940m2 sendo 20m de
frente. Valor R$ 51.000,00

- Ed. Res. Magnólia, apto com suite + 1

qto, e demais dependencias. R. pe. Pedro

Francken (prox. ao Ceil. Jangada) R$
90.000,00

Flat no ed. Saint Sebastian, pronto e

mobiliado. R$ 118.000,00

•

.'"

Ed. Tower Center - Apto com suite mais 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

: . • •

LOCAÇÃO R�SIDENCIAL

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

I
I

-
I

IRes. Amaryllis (Vila Nova) - R. Angelo I ,. I.
Torinelli, 78 - apto cl Suíte + 2 qtos e I

•
'

demais dep. R$ 480,00. I
I Ed. Amarillys - Vila nova - Rua Angelo I
Torrineli, suíte + 2 qtos,.semi.l.
�obiliado, cl 1 vaga de garagem.:
R$550,00 I
I Ed. Amaranthus (próx. Justiça I •

Federal) - Rua Adolfo Sacani, 36, apto I
1 cl suíte master + 2 qtos e demais I
I dep., 2 vagas de garagem. A partir I
I de R$ 1.100,00 _ I
II Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, I

: 300 - c/ suíte + 2 qtos. R$ 750,00 :
I I
I LOCAÇÃO COMERqlAL I
I I
II Ed. Hortência - R. Josél :'
Emendoerfer, 1549 - 1 sala térrea -I
36m2 - R$ 200,00 I
I Centro Comercial- R. Mal. Deodoro, I
1594 - salas diversas, cl 32m2 cada. I •..,,_

R$ 280,00/250,00 :
I Ed. Marina Cristini - Rua Berna'ndo I
Dornbusch, 590. R$ 280,00 I
I Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, I
532 - salas, cl 40m2, 22 andar - R$I
350,00 I
I Casa - R. Carlos May, 170. R$I

I400,00 •

I Ed.·Bárbara - R. Epitácio pessoa,:
532 - salas, cl 40m2, 12 andar - R$I
400,00 I
I Sala comI., na Rua Epitácio Pessoa, I
570, de 30 a 48m2• R$ 300,00 a I
R$ 410,00 I

•

I Ed. Tower Center - salas de 101m2 I II

a·138m2, cl garagem. R$ 500,00 ai
I

R$ 600,00 I
I
I

I Vila Lenzi - sobrado em alv., cl 250m2 I
(suíte + 3 qtos) - R. Francisco Piermann.]
R$ 200.000,00 I •

I Casa em alv., cl 2 qtos e demais I
dep. - Três Rios do Sul. R$ 35.000,00 I
I Casa cl suíte + 2 qtos, demais dep.,:
piscina, salão de festas, terreno cl I
800m2• Rua Adilio Esbardelathi, 97'1
R$175.000,00 I •

I Casa cl suíte + 3 qtos e .demais I
. � dep., terreno cl 680m2• Rua Maxl
Wilhelm, 901. R$ 170.000,00 I
I Imóvel comercial residencial, em I

c_onstrução, terreno c 900m2 e: •

construção 300m2
..

R Francisco
I

Rustka, 614. R$ 110.000,00. I.
I
I

VENDAS TERRENOS I II

I Rua Arduino Pradi - São Luiz - R$I
.

I .

VENDAS RESIDENCIAIS

25.000,00
I Terreno cl 360m2, R 1138 (nova), I

loteamento D. Veronica. Barra Ria:
Molha.R$ 25.000,00 I •

I Chácara cl 245.000m2, casas, Ia-I
goas, próx. do centro. R$102.000,00 I
L ..l

.i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



s_AB_A_D_O_/l_9_d�eJ�'u_nh_o_d_e_20_0_4 �[�� �C�O_RR_E_IO__D_O�P�ov�o__7

==VENDA== 5538 APARTAMENTO - CENTRO -ED. CLARICE KOCK - R. MARINA

FRUTUOSO,ÓTIMO APARTAMENTO CONJUGADO COM 01 surr + 02 QUARTOS, 03 SALAS,
COZINHA, LAVABO, BWC, LAVANDERIA, GARAGEM PARA 02 CARROS,EXELENT
ACABAMENTO,TETO REBAIXADO EM GESSO, PISO LAMINADO, PÓ DE MARMORE NAS
PAREDES, COZINHA SOB-MEDIDA E CHURRASQUEIRA NA SACADA. O PRÉDIO OFEREÇE,
VIDEO PORTERO, SALÃO DE FESTAS E PISCINA. Área do terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias
241.00 m2 Preço venda: 240,000.00

• Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.porcimoveis.com.br

e-mail: immenegotti@porcimoveis.com.br

IMOBIIARIA

MENEGOTTI
(47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro •ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

•

•

•

•

I

•

•

==VENDA== 5523 SOBRADO - CENTRO - RUA RUDOLFO HUFNUESLLER 464
FUNDOS - SOBRADO COM 160M2 4 QUARTOS, 02 BANHEIROS, SALAS, COPA,
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGENS, PISCINA + CONSTRUÇÃO MISTA EM 100M2

COM LAJE SUSPENSA, VÁRIAS ÁRVORES, LINDO POMAR COM VISTA PARA O RIO EM
TERRENO DE 1.237,00M2. ACEITA IMÓVEL EM ITAPEMA OU MEIA PRAIA. Área do

terreno 1,237.00 m2 Área Benfeitorias 260.00 m2 Preço venda: 160,000.00

II ==VENDA== 5462 TERRENO - SANTO ANTONIO - RUA-887 DOMINGO ANACLETO GARCIA.
TERRENO. FRENTE= 11,70 M + 8,34 M. FUNDO = 18,46 M. L, D. = 23,37 M. L.E.=

29,48 M. Área do terreno 507.08 m2 Preço venda: 18,000.00

==VENDA== 5459 CASA -GUARAMIRIM - R. PORTO UNiãO, 58 - RECANTO FELIZ - CASA
DE ALVENARIA COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA E GARAGEM.
Área do terreno 444.60 m2 Área Benfeitorias 63.00 ITl2 Preço venda: i9,000.00

==VENDA== 5521 CASA BARRA DO RIO CERRO - RUA BRUNO SCH.uSTER, 107 -

IMPERDíVEL - PROXIMO MALWEE MALHAS - CASA ALVENARIA 160M2 01 SUíTE,
03 QUARTOS, SALA 02 AMBIENTES, BANHEIRO, DEMAIS DEP. CONTEM UMA

EDíCULA DE 40M2 EM TERRENO DE 392,00M2: Área do terreno 392.00 m2 Área
Benfeitorias 200.00 m2 Preço venda: 70,000.00

==VENDA== 5553 SITIO - NEREU RAMOS - R. JOAQUIM PINSKI, 4.380 - ÓTIMO SíTIO
COM CASA DE ALVENARIA, COM 03 QUARTOS, 02 SALAS, 02 BWC, LAVANDERIA,
CHURRASQUEIRA, PISCINA, GARAGEM, LAGOA, ÁRVORES FRUTíFERAS, ÁREA
TOTALMENTE PLANA. FRENTE: 64,00M - LATERAIS: 468,75 - Área do terreno

30,000.00 m2 Área Benfeitorias 200.00 m2 Preço venda: 125,000.00

==VENDA== 5309 TERRENO - BARRA DO RIO MOLHA - RUA ANTONIO ADOLFO
EMMEiÍJDOERFER - VENDE-SE UM LINDO SíTIO COM 76.200,00 M2 SENDO 100
METROS LARGURA LOCALIZADO APENAS A 6KM DO CENTRO COM NASCENTES,
PASTAGEM, TAMBÉM COM ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE, ACESSO EXCELENTE
APENAS 300METROS DE ESTRADA COM MACADAME O RESTO É ASFALTO, VENHA
CONFERIR .... Área do terreno 76,200.00 m2 Preço venda: 50,000.00

==VENDA== 5513 TERRENO - VILA LENZI- SERVIDãO DE PASSAGEM N; R-2 16.024-
TERRENO 14,00M X 25,43M=356,02 M2 - Área do terreno 356.02 m2 Preço venda:
23,000.00

• • •• • •• •• • :. •

==VENDA== 5483 CASA - CZERNIEWICZ - R. RIO DE JANEIRO, N° 49 - CASA DE
ALVENARIA COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA, GARAGEM.
TERRENO COM: 382,50 ( 15,00 X 25,50) - Área do terreno 382.50 m2 Área Benfeitorias
160.00 m2 Preço venda: 83,000.00

.

==VENDA== 5556 CASA - CHICO DE PAULA - RUA ERWINO MENEGOTII ,414 - CASA
DE ALVENARIA COM 192,00 M2 ; 01 SUITE ;02 QUARTOS; 01 BWC; 01 WC;02
SALAS; COZINHA; LAVANDERIA; GARAGEM; CHURRASQUEIRA;Ol DEPÓSITO.
TERRENO 12,80M X 25,00 M = 320,00 M2. Área do terreno 320.00 m2 Área
Benfeitorias 192.00 m2 Preço venda: 110,000.00

==VENDA== 5453 TERRENO - BARRA DO RIO CERRO - RUA PADRE ALOISIO BOING -

VENDE-SE MINI-CHÁCARA - TERRENO COM ÁREA DE 15.750,00M2 CONTENDO
DUAS MEIA ÁGUA EM MADEIRA UMA COM 60,00M2 E OUTRA COM 40,00M2,
VÁRIOS ÁRVORES FRUTíFERAS, PALMITO� NASCENTE, ENERGIA ELÉTRICA. -

TERRENO 55,00 X 300,00. - ACEIT(\ CARRO NO NEGÓCIO. Área do terreno
15,750.00 m2 Área Benfeitorias 100.00 m2 Preço venda: 16,000.00

.

•
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e,ntão acesse:

www.parcimoveis.com.br

Conheça as imobiliárias que formam a ParciTóveis - Parceria Imobiliária:
"".""."'" " ,,

:
" " , "

.
.

- .

�,:.
'

u!
.

Â
PIAZERA
I•...{:..

IMOBILlARIA

.4\€I,a"8/

. ,pata você.

Eale conosco. tire suas

dlNidas e .deixe sua

sugestão f elogio: QU crític�,

Artigos a Dicas
• Tabela de bonorários praticada pilas imobiliárias participantes d?! Plrcimóveis;
• Telefone e endereço dosíabelionatos e cartórios de registro de imóvel:
• Vantagens em anunciar seu imóvel na Pardmóvejs:
• Tipos e subtipos de imóveis que podem ser encontrados ao pesquisar neste websiite:

Procure seu ímóveJ num
emRtle09ltTUilDt9,ou pelo
ç�digo.

.
TELA DE CONSULTA DO WEBSITE DA PARCIMÓVEIS

\

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

qualidade no atendimento, a Parcimóveis desenvolveu uma conexão via
.Internetentre 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 LOCAÇÃO em Jaraguá do Sul e região,

incluindo Guaram'irim, Massaranduba, Schroeder e Corupá.

, .' : I • . . ,. • , .' : I

•

II

• 1

•
II

. I

•

•
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ILHÀ DA FIGEUIRA - VENDE-SE - casa mista
vende-se 3 casas, 2 de 100m2, R$18.000,00 ou
alv. e 1 mista, ambas cf 12.000,00 mais 30
garagem. R$ parcelas de R$260,00. Tr.
86.000,00. Aceira-se 276-0196
carro no negócio. Tr.:
372-3277. cf Veroni. VILA LENZI - vende-

SÃO LUIS - aluga-se
apartamento cf 2
dor-mitórios. R:
Francisco Hruska. R$
290.00. Tr.: 370-2365
ou 9114-6474

SCHROEDER - aluga
se apto. no centro, semi
-mobiliado ,com 3
suites mais

dependencias. valor a
.

combinar, tratar 9133-
3476

se casa de alv., com SCHROEDER - vende
JARAGUÁ ESQUERDO 90m2 R$ 65.000,00. Tr

ALUGA-SE - quartos, - vende-se lindissima 370-6953 com João.
mobiliados. Tr: 370- casa com suite com
3561. closet e banheira de ...._

1 hidromassagem + 03--
CHICO DE PAULA - qts, gar. para 03 carros

com chur. e bwc. Fica

ALUGA-SE - quitinetes
mobiliadas, entrada da .

,------------_

APAE, próx. WEG II. Tr:
370-3561 cf

'vende-se, alvenaria cf 3
qtos. R$55.000,00. móveis novos na coz.,
CRECI 8054. Tr.: 371- 03 salas .. Somente R$
5512. .

85.000,00. Tr.: 9962-

-'-.L-HA-DA-·-FI-GU-E-IR-A-"':' �154.

,aluga-se, casa mista cf VENDE-SE - casa

b2 qtos, sala, cozinha, próxima ao centro cf
bwc, lavanderia. Rua suíte, 2 quartos, sala,
Águas Claras, 436. .

h BW ICOZIn a, ,avan.,
Tratar: 370-4594 após. varanda 15 m, área
as 18:30. constr. 150 m2. Tr. 370-

0433 com.

proprietária.

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

COMPRA-SE
apartamento até R$
70.000,00. Tem que ter

churrasqueira na

VENDE-SE - casa de sacada. Pago a vista. Tr:

alv., 64m2, R$ '9962-8154
30.000,00. Aceita

proposta. Tr.
91181082

ILHA DA FIGUEIRÃ -

vende-se, 2 casas de
alvenaria, próx centro,
ambas com suíte e

garagem. R$
110.000,00. Tr.: 372-
3277 cl Veroni.

DIVIDE -SE - quarto
individual, feminino R$
180,00. Tr. 371-3369.

se, centro, comercial e

residencial, valor a

combinar. Tr: 9133-

3476. Creci 3476

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

OPORTUNIDADE
ED. AMARANTHUS - 3 dormitórios, sendo
1 suíte mAster, piso porcelanato e madeira,
cozinha mobiliada, dep. de empregada, 2

vagas de garagem com depósito, andar
alto. Ed. com piscina, fitnes, sala de jogos,
sauna, quadra polivalente e salão de
festas. Entrada mais parcelamento
direto com ° proprietl._ri_o. _

ED. ISABELA - 2 dormitórios, sendo 1 suíte,
semimobiliado. Ed. Cf salão de festas e

piscina. Próx. Angeloni. �rada de R$
25.000,00 mais parcelamento direto
com propnletérlo.
TRATAR: 275-3070 (INCLUSIVE FINAIS DE

SEMANA) Creci - 8950.

VENDE-SE - cf 2 qtos, BARRA DO SUL - vende

no Condomínio Ami- s,e, 2 terrenos el casa de

zade. R$42.000,00. Tr: frente pi lagoa. R$·

276-3321 35.000,00. Tr.: 371-2001
. el Fraok.

para construção ou casa

ou terreno no amizade. Tr.:

9113-6055.

No mês das Mães
e das Noivàs

'

.... 7·cosi.""

FOZ DO - IGUAÇU -

COMPRA-SE - terreno vende-se, el 614m2, el
com 20.000 m2 ou mais, construção 105m2, base

para 2 pisos, alvenaria ILHA DA FIGUEIRA -

pré-acabada, quitado, vende-se, e/1900m2,
escriturado, asfalto, fazendofrentep/RuaJosé
ótima localização. Aeeita- T. Ribeiro, em 20m
se troca por case-em . defronte Indumak. R$
Jarafl�á. R$ 31.000,00. 200.000,00. CRECIB054.
Tr.: 370-3357. Tr.: 371-5512.

Saia ôo aluguel aôquira
sua CASA própria...

30.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
200.000,00

R$
R$
R$ 789,54 mensais

R$ 1.053,08 mensais

R$ 1.263,70 mensais

R$ 1.579,62 mensais

R$ 2.106,16 mensais

315,92 mensais

526,54 mensais

RODOBENS
CONSÓRCIO

-

Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

FALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS

A� m"l. Flori"no Peixoto, l03· Centro· em 'rente "O Ir"desco 213-0888
.IARAGUÁ DO SUL·

�34·0400/633.6660· São Bento do.Sul- 644-5465 Rio Negrinho • 642·3004 Mafr.l:·

/ -

,Nosso Grupo
- Para grupo de pessoas que .buscarn /

maior economia e serviços per-
sonalizados

' /

., Plano para no mínimo 2 pessoas e no
máximo Spessoas.

Vélntagens--
- Cusro reduzido para' conversação
entre o grupo
- *Mais de 2_50minutos todo mês
- Pague apenas R$ 112,50 mensais
.para 2 números, mais R$ 1 0,00 para
cada acesso.

"Os 250'minutos são válidos para ligar um telefone da sua área de registro

Participe do
nosso grupo
e pague só

R$1,00 na compra
deste aparelho

Promoção válida por tempo indeterminado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS

'CASA "G�RMINADA" , CADA UMA COM 120M2, RUA JOÃO

IPLANINCHECK - VALOR r$ 120.000
'CASA DE ALVEANRIA COM 120,00M2 - NA RUA FRANCISCO

HRUSCKA, 2181 - VALOR R$ 45.000,00
'CASA DE ALVENARIACOM 80,00M2 - LOTE 305 - FIRENSE 11.
VALOR R$ 22.000,00 + 43·X 280,00
'CASA DE ALVENARIA EM CONSTRUÇÃO COM 70,00 M2 -

LOTE 67 " LOTEAMENTO ZANGHELlNE. VALOR R$ 15.000,00
+ 51 X 370,00

I
'CASA DE ALVENARIA COM 101,00M2 - LOTEMANTO SÃO
CRISTOVÃO. VALOR R$ 53.000,00
'CASA DE MADEIRA E MAIS V2 ÁGUA DE ALVENARIA NA RUA
FRANCISCO PANSTEIN - JOÃO PESSOA. VALOR R$ 20.000,00(
PODE SER PARCELADA).
'CASA DE ALVENARIA COM 21 0.00M2 - NA RUA ACRE- W 333
. R$ 120.000,00
'CASA DE MADERIA, LOTE 03 - FIRENZE I - RUA JOSÉ NARLOCH
VALOR R$ 22.000,00 + 4'3 X 350,00.

I
'CASA DE MADEIRA COM 90 M2 - RUA JOSÉ NARLOCH. VALOR
R$ 22.000,00
'CASA DE MADEIRA 1 00,00M2 -TODAMURADA NO ANA PAULA
III-LOTE 191 - R$ 15.000,00 + PRESTAÇÃO.
'CASA DE ALVENARIA COM 70,00M2- SEM COBERTURA -

FIRENSE I LOTE 252 - R$ 36.000,00
'CASA DE ALVENARIA COM 245,00M2 - RUA HENRICJ AUGUSTO

LESSMANN, 95 - PROX DG DA WEG . R$ 105.000,00
APARTAMENTO

EDIFICIO SCHIOCKET, 156M2 - R$ 100.000,00 (ACEITA
CARRQ E CASAMENOR VALOR).

LOTEAMENTOS FINANCIADOS

l-,CAMPOSSAMPIERO II - JARAGUA ESQUERDO
2-CONSTANTINO PRADI II - JARAGUÁ ESQUERDO
3-0URO VERDE - BARRA
4-FIRENZE II - CHICO DE ,PAULO/JGUÁ ESQUERDO

,

CONDOMíNIO FECHADO
1- FLAMBOYANT

TODOS COM UMA PEQUENA ENTRADA E O
RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES.

I

II

" I

370
0816

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se terreno (Iot.
Divinópolis),Rua 912,
ótima tocallzação.após
Müller transportes, aces
so faeil para ponte da
WEG, área 395 m2,
(15x26,34), pronto para
construir. R$ 20.000,00.
- Creei 9238. Tr: 372-3922
ou 91224198 ct Walter

ILHA DA FIGUEIRA -

Vende-se terreno ct
3340m2, servidão defron
te Indumak R$145.000,00
- CRECI 8054 fone 371-
5512

------�----�----------------------�------------------------�===-�----------�-�-�
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CLASSIMais
RIO MOLHA - vende-se,
próximo a gruta,
R$3.500,00 de entrada e

+ 38X 150,00 ou 8.000,00
à vista. Tr. 371-3830.

RIO MOLHA - vende-se,
el 969.480m2, escritu
rado. R$ 180.000,0'0. Tr:
9112-5501,. (proprietário).

RIO MOLHA- vende-se
a 4Km da cidade ótimo
acesso e localização em

condomínio ecológico com

2.000m, luz, água ter

raplenagem, plantas frutí
feras e nativas pronta pi
construir R$.29.500,00.
Tr. (47)370-8563.

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

135 Frederico Trap. R$ .

10.000,00. Tr.: 370-6847.

ILHA DA FIGUEIRA -

Vende-se terreno el
1900m2, fazendo frente pi '

Rua José T. Ribeiro em
-------------

20m defronte Indumaek
R$200.000,OO - CRECI
8054 fone 371-5512.

ILHA DA FIGUEIRA -

Vende-se terreno el
350m2 , Rua Alagoas,
R$30.000,OO CRECI8054
fone 371-5512.

NEREU RAMOS - Vende-
se terreno e/393m2 Rua

I
Loteamento Zanghelini,
15.00,00 CRECI8054 fone
371-5512.

VEN.DE-SE - c/76 mar

gas, na Tifa dos Húngaros
- Jguá 84, casa e/3 qtos,
sala, copa, .coz.,.lav.,
bwc, 2 galpões el engenho
de melado, el nascente de

água. Tratar: 273-1660.

VENDE-SE - comercial,
condomínio centro, cl
3.900m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar:
275-3070. Creei 8950.

VENDE-SE - Terreno
1.899,65 m2. Tr:375-2194

JALMEY RICARDO GARCIA

CHÁCARA-
6 km do centro,
com 84.772 m2.
Excelente local
junto a natureza
com vários
riachos e quedas
d'água (foto).
Local para lagoa
de peixe, e
terraplanagem
pronta para
construção de
casa e área de
lazer (quadra de
esportes,
piscina, etc.), Rio
Molha. R$
42.000,00.

PiÇARRAS - OPORTU- VENDE-SE - ou troca-se
NIDADE - 5 terrenos de por terreno de maior valor
400m2 cada, próx. ao um Suzuki SwiftSD 1.616V
Candeias. R$ 27.000,00. 4p, compl., gas.

I
Tr' 372 1395 R$12.000,OO. TR370-7986...

ven!!=�!�e..R:S;5���'::;""O
, cl 740m2• Parte res. cl 1

suüe-adcrm., EM ANEXO PONTO
COMERCIAL ( ideal pI lanchonete,

, loja, oficina; etc.) R$150�OOO,OO
Aceita-se carro de menor valor.
R: João Januário Ayroso, Próx.

Urbano. 9973-5537/376-4110. Creci:
5087

.

\.

SOBRADO Res. E ComI. Ém alv., c/250 m2,
terreno cj 740 m2. Parte res. ej 1 suíte + 3

dorm. EM ANEXO, PONTO COMERCIAL (ideal para
lanchonete, loja, oficina, etc.). R$ 150,000,00.
Aceita carro ou casa de menor valor. R. João

Januário Ayroso, Próx. Urbano.

R: Antônio Tobias, 89, Centro, .r a ra u u
á

do Sul (PIÓX Coleglo .í a n n a c a )

Vendas
(ff"Terreno cj 600m2, Amizade.

R$ 12.000,00
<:ir Terreno cj 500m2, Amizade - Lot. B�la
Vista. R$ 28.000,00

------�---------

(ff" Terreno cj 350m2, Grün Garten. R$
!ê_:º"º-Q,Oº. , �_.

<ii" Apartamento cj � qtos, 135m2, Centro.
. R$ 60.000,00
;;;. 'Terreno" 67 '721m2'; 'Tõ['Tu-ve'ntus;'"Ff$
26.000,00 -

�

........... , ' , , , , , .n1

Locação (ff" Terreno cj 13000m2, cj galpão de

§ºº.rr!��.'lªYifª_bªI.ª':!: __ __ . .. _""_.. � .

<iI". Apartamento cj 97m2• Ou troca-se por
casa. R$ 751000,00

(ff" Galpão na Vila Lalau cj 540m2 e cj
1500m2 de pátio pj estacionamento.

Valor a combinar
(ff"

•
Casa em alvenaria cj 230m2, 4 qtos,

. loteamento Juventus. R$ 90:000,00

CROMOART
CRIAÇÃO & FOTOLITO

cromoarte@terra.com.br

J
,

.,

til
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CLASSIMais
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CURSOS DE EXTENSAO
DA UNERJ 2004/1

CURSO: NEUROLINGUÍSTlCAAPLlCADAA VENDAS

CONTEÚDO:
Comunicação
Motivação
Mapa Mental

Modelo de mundo: visual, auditivo e cinestésico

A linguagem corporal
A imagem do vendedor

O desempenho do vendedor

Traços de caráter
Potencial de vendas
Como qualificar o cl i-ente
Venda e pós-venda REALlZAÇÃQ:

Período: 14 a 18 de junho de 2004

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

Número de vagas: 25

Investimento: Parcela única de R$ 115,00

Local: Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias - UNE RJ

-J
UNERJ

Centro UrilveroHárlo de Jaraguó do Sul

Informações: Coordenação de Extensão e Rel. Comunitárias
Telefones: 275-8249/275-8253

E-mail: extensao@unerj.br (assunto: curso pol�ica)

A entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número de"'rnscritos

TERRENO EM GUARUVA,
PRÓXIMO TREVO.

2.352.000,00 M2 DE ÁREA.

ÁGUA = RIO DAS ONÇAS
ESCRITURA LIVRE

VENDO POR R$ 0,03 POR M2

TELEFONE: (47) 379-1300

10.4

SALAS COMERCIAIS

'AUTÓDROMO - vende
se de Jaraguá que pode
ser usado como

'chácara, 232.000 m2, 60

!T'''j de frente p/ 180,
.

"eMa-se carro e casa no

negócio. R4
500.000,00.Tr. 276-0258.

BARRA - aluga-se, sala
comercial. 1 DOm da

,. Malwee. Tr.: 376-4071
.

LOCADORA - vende-se
J no bairro Água Verde,

aceito carro, casa na

praia de Barra do sul ou
terreno em Jaraguá. Tr.
371-2525.

PADARIA - vende-se
completa em Guara
mirim. Tr.: 9117-2447.

SORVETERIA .: vende-se
J ornpleta; ou troca-se

por mal. de construção.
R$ 15.000,00. n: 370-
3101. ou 91351602

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

.

VENDE-SE sala
comercial c/ 1 apto + 2
casas nos fundos. Tr.:
371-3132.

-

MASSARANDUBA
vende -se com 2500m2,
com casa de alvenaria de
65m2, com 3 lagoas. Tr.
9984-0482.

RIO CERRO 11- vende-se,
c/ ± 4.800m2, cl chalé
éstilo alpino, riacho, 5.000
pés de palmeiras. real.
Aceita-se troca por
automóvel ou imóvel. Tr.:
372-3235 cf Ramos.

VENDE-SE -línda chácara
com 40.350m, 5Km do
centro acesso asfaltado

localização SflOW do
momento e ótima

írnobjlária,
para

residir ou lazer , RS
198.000,00 Ti-370-8563.
www.sitiobarulhodaguacjb.net

. OFEREÇO-ME .; para traba
Iharcomo balconista, recep-.
cionista e auxiliar administra
tivo c/experiênciaT[ 273-6050.

OFEREÇO-ME - para
trabalhar como dama de

companhia, cursando
técnico de. enfermagem.
Tr. 275-6162 cf Sônia.

OFEREÇO - ME - para
trabalhar na área de
vendas, com prática 10
anos, ou como motorista
também com experiência.
Tr.9117-5912.

OFEREÇO- ME - para
trabalhar comei dona de
casa, tem disponibilidade
à tarde e à noite. Ir, 275-
3340 ou 9117-5912.

OFEREÇO - ME - para
trabalhar como

balconista, recepcionista
e auxiliar administrativo,
com experiência. Tr. 273-
6050 com Schennia

OFEREÇO - ME - para
trabalhar como caseiro ou

serviços de jardinagem.
Tr. 374-5463.

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

OFEREÇO-ME - para vendedores(as), com

trabalhar na área de expenencia na área

vigilante, porteiro. Pos- externa p/ Jaraguá do Sul

suo curso de vigilante. e região. Ótima remu

Tr. 372-1835 c/ Marcelo. neração. Tr: 371-8153.

VENDE-SE AP. ED. ISABELA SEMI-.
MOBILIADO COM DUAS VAGAS DE

GARAGEM. ENTRADA DE R$ 15.000.00

E O SALDO, FINANCIADO DIRETO COM
A CONSTRUTORA. CONTATOS 275-

3070

Ilows'
o MAS

ADMITE

SECRETÁRIA
REQUISITOS:

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

administrativas;
- Facilidade de comunicação f 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 Gratuito de Inglês ou Espanhol
(fora do horário de trabalho);

- Salário compatível com a função.
Interessadas encaminhar Curriculo

para:
RUA Domingos da Nova, 227,Centro

Jaraguá do Sul-

REPRESENTANTE
Distribuidora precisa de representantes cI

experiência e veículo próprio.
I joinville, 1 jaragua do Sul,
1 Mafra / São Bento do Sul

Tratar: (4-7) 3027-6300

Assesso ria Em presa ria I
,

OBJETIVO: Nesta pioneira iniciativa, o participante terá conhecimento de como seu futuro é programado em sua vida

pessoal e profissional. 'Acontecimentos como sucesso e fracasso, felicidade e infelicidade, motivação e desmotivação, porquê
sua equipe "não decola"? ou porque ela é rápida demais? Enfim, um curso complexo onde passo a passo, poderão ver, sentir e
ouvir asmudanças decorrentes nesta entrada de milênio com maior percepção em seu dia-a-dia, através dos 3 módulos,
utilizando de recursos audiovisuais em todos eles. Justamente o que precisamos hoje para fazer com que Líderes e

Funcionários saibam quais seus desafios para este mundo constantemente em mudanças, onde não se programar para ,.

adaptações pode representaramorte a empresa ou atémesmo do indivíduo.
..

PÚBLICO ALVO: Dirigentes empresariais num modo geral, Líderes, Supervisores, Gerentes Lojistas ou Empresariãls, e
qualquer pessoa quo; desejar ser aperfEjiçoar neste assunto

CURSOS TÉCNICOS
Inscrições: até dia 02 jul'ho

ELETRÔNICA
ELETROTÉCNICA

INFORMÁtiCA
MECÂNICA

ELETROMECÂNICA
ESTILISMO,

VESTUÁRIO
Mais informações:
SENAljSe Jaraguá do Sul
Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha

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

jaragua@senai-sc.ind.br

Taxa de inscrição: R$
15,00

Inscrição: Na secretaria
doSENAI

Teste de seleção: 06/07/
2004

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

Rua Isidoro Pedri, 263
Rio Molha - Jaraguá do sul/se
Site: www.sc.senai.br
email: jaragua@senai-sc.ind.br1$!i

PROGRAMAÇÃO NEUROLINGüíSTIC�
A Diferença que faz a diferença
nos negócios e na n.ossa vida!

PROGRAMA

MÓDULO I - ELEMENTO DA PNL

MÓDULO 3 -ACaixade Ferramentas
,

Programação eModelagem;
Neuro, Padrões de Pensamento;
Filtros do seuMundo;
Comunicação Enriquecida;
Perguntas Precisas
Metáfora, aChave para o.lnconsciente, Lingüística;

Identifique Seu Padrão de Pensamento Preferido;
Receba Feedback de FonnaConstrutiva;
Identifique Seus Filtros;
Desenvolva Sua PrópriaMetáfora;
Modele umaHabilidade;

.

Assuma umaCrença de Excelência para Dar a simesmo;
Lista de verificaçãodo Serviço aoCliente;
Identifique Sua EstratégiadeAprendizado;
Priorizesuasmetas como resultados Bem Formados;
Identifique os Obstáculos àMudança;
Expresse suaVerdadeira Imagem;
Defina seus Valores Essenciais;
Experimente as Diferentes Posições Perceptivas;
Use as Posições Perceptivas para se tomarmaisAssertivo;

MÓDULO 2 - PNLe Gerência

Escrevendo Seu Próprio Roteiro de Vida;
Crie uma Visã� Estimulante - Resultados bem Formados;
Desenvolva um Clima de Confiança - Interação;
Coloque-se no Meu Lugar Posições Perceptivas;
Utílize os Recursos que Deseja Âncoras;
Níveis Lógicos de Mudança;

'a- �

ESTE PROGRAMA É COMPLETO. SEMI-INTENSIVO EM'i
PROGRAMAÇÃO NEUROLlNGÜiSTICA VOLTADA A INICIANTES E
DEMAIS INTERESSADOS.

CARGAHORÁRIA: 12hs(pormódulo)

._------------'-------_ .. _._.•.•_-------------------

FACILITADOR: Elias José de Santana -

Profissional de Marketing com

especialização em Neurolingüística,
Relacionamento Humano. Formação de
Líderes, .equipes de vendas e

Atendimento, vem atuando em

empresas de pequeno, médio e grande
porte, no Brasil e Exterior. Atualmente

dirigi a Mk3 Assessoria Empresarial,
Voltada, empresa que presta serviços na

área de Treinamentos e Consultorias

,Empresarias, cujo a princ.ipal
característica é o Desenvolvimento
Humano, nas áreas de equilíbrio pessoal
e profissional. MAIORES INFORMAÇÓES: (47)276 I 529éomVivian

DATA:
MÓDULO 1-21/06À24/06/04
MÓDULO 2 - 19/07À 22/07/04
MÓDULO 3 - 23/08À 26/08/04

HORÁRIO: 19:00às 22:00 hs

LOCAL: Sede daMk3
Av. GetúlioVargas. 827 - Centro - 2° andar sala 06/Jaraguádo Sul- SC

INVESTIMENTO: PORMÓDULO
R$ 150.00 (Antecipado)

.

R$ 250.00 (Na hora)

INCLUI: Apostila, coffe break e certificado

't' \";/'('i:.,Yvj,\{"-t \/�' �� '/ '.t; � ',"""li ,�.?
� ;.;,.�J<'�:,

""

I

l
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.
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AEROMODELO

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

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

Informática
"Um click em sua vida pessoal e profissional"

Computadores
completos

r MóveisPeriféricos
CORam

gravador e
leitor de OVO

Acessórlos
v.,

�otmatização
I d�'comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras

.

Matriciais pi emissão
de N.F., Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,
adas os controles
dministrativos de ges-

.

tao empresarial.

Suprimentos

'------- Oferta ------.
-

Assistência Técnica

Especializada
"

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

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
/l61

CARRINHO PARA
BE8� - vende -se

marca Bahflato,R$
150;00; rr.275-294'9,

MICRO a partir de:

R$ - I .650,00
.

FinanCiamos em 6 / 9 /
12 / 15 / 18 e 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 128 mb
de memória, Hard Disk 20GB, fax
modem 56k, cd rorn LG 52x,' Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de
vídeo AGP 32 mb integrada, monitor IS"
AOC, drive disquete 1.44, teclado,
mouse, g�inete atx 30Ow, caixas de
som amplificada, 18Ow. placa de som

e rede inte rada

:-_.;_

:��� _:)?,

. Refe��..�íÓ����Ç;lr®o)h�(úJlçodãO e p'ótio do SCAR,
FtoriCultufd Màrtq�e;�oI'�6 Municipal Rio ao Luz)

CELULAR - vende-se
Baby semi novo, prata.
13$ 100,00. Tr.
3-709153>-ou 371-
1970.

CASA - vende-se
próxima ao c.elitró' tI
suíte, 2 quartos, sata,
cozinha: BW, lavan.,
varanda 15 m, área
constr. 150 m2• Tr.
370-0433 com. Tudo em colocaçáo de lejetes, paralelepfpedos, cokigrama.

Especializada na colocaçáo do verdadeiro peiver, intertravado.
Temos compact�dor e policorte.

vende-se treinador,
com motor ABC .46,
radio futaba 7 canais,
ni-starter, chave de vela
, meio, galão de
cornbusfível, caixa de

campo. velas, hellces,
novo, tratar 99750078

BARRACA - vende-se
modelo iglu pi 3

pessoas, nova. Tr. 275-
2140.

se cão de caça, fêmea
adulta. Tr. 373-3787 ou

9146-3498 cl NoelL

CACHORRO � vendá:
se filhote dê pooôle. R$
50,00. Tr. 373-378,7 Ou
91463498 cf NoelL

BOTA - vende-se
feminina preta de
couro, cann.alto nO
3713:8. R$ 50,00. Tr.
373-3787 ou

91463498 cl NoelL
.

CACHORRO - vende
se filhote mestiço de
pastor alemão. Tr, 373-
3787 ou 91463498 cl
Nqeli.

ANTÉNA PARABO
LlC� - vende - se, R$
120,00. Tr. 371 �1410.

CACHORRO - vende
se Husky Siberiano,
fêmea, cl 10 meses. Tr.
273-6050,

Vendo e colocação de ICI;oto prensada c/ 35MPA, tijolos de concreto prensado
c/ 35MPA, Peive com trova

FOMI/FAX: 392.3071 OU "22-8931.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A,PARTAMENtoS:

483 - Ed.,�OY'éJl �ar9í sltuado"no' Centro. I
Apartamento ':c/,l suíte + ,.;iióO,Jmitórios.

,.,.
• I

VALp� R$ 152.000,00
'

���... " !
484 ..., 'E�';' R'iviera, sítuadó' no Centro.

Apartamento', 'Duplex.: ...RAlOR R$I
146.000;00..

.' '."
"

,

'l·, !
35 - Ed; Floresta, situado nobairro Vila,t,Lenzi. Apartamento cl 2 'dormitórios.

VALOR R$ '43.000,00.
379 - Residencial Jardim das Mercedes,
bairro Vila Nova. Apto cl 2 dorrnitórios.]
VALOR R$ 50.000,00.
362 - Ed. Residencial Bartel, bairro]
Baependi. Apartamento c'l 1 suíte + 2

dormltérios, VALOR R$ 65.000�00.
431 -: Ed. Laupreelt, bairro Nova Brasília.

Apartamento cl 2 dormitórios. VALOR R$

75.000,00.
467 - Ed. Residencial Dom Ariel, bairro

Baependi. 1 suíte + 2 dormitórios. VALOR.
R$ 95.000,00.
417 - Ed. Mendonça, bàirro Centro.

Apartamento ·cl 1 suíte + 2 dormitórios,

VALOR R$ 85.000,00.
• IV ( •

I ... _1 '" ,,�.; ""

206 - Terreno com 786,60 m2, no bairro Jaraguá
Esquerdo. VALOR R$ 55,000,00,

226 - Terreno com 318,75 m2, no bairro Vila Rau,

VALOR R$ 20,000,00, ,.

'

..

246 - Casa de alvenaria com 200,00 m2 em um

terreno de 480,00 �2, no bairro Vila Lenzi.

Contendo 4 dormitórios, 2'salas, copa, cozinha,
2 bwc, lavandedá, garagem,

',.
, .

VALOR R$ 100,000,00.,

.... ,

315 - Casa de alvenaria com 147,00 m? em um

terreno de 780,00 m2, no bairro Barra do Rio
Molha, Contendo 3 dormitórios, sala, cozinha,
lavanderia, bwc, garagem,
VALOR R$ 140,000,00,

320 - Casa de madeira'corn 110,00 m2 em um'

terreno de 426,00 rn ', situada na Vila Lenzi. Com 3

dormitórios, sala, copa - cozinha, bwc, lavanderia,
garagerrl'.VALOR R$ 45,OOO,()Q,

253 - Casa de alvenaria com 200,�2 em um

terreno de 857,00 rn-, em Nereu Ramos, Contendo
'1 suíte,2 dormitórios, 2 bwc, sala de estar, sala de ' , ..

jantar, sala de visita, jardim interno, cozinha,
'lavanderia, garagem pV'4«carros,e"th'tmasquefra, .",

VALOR R$ 120.000,00,

386 - Casa de alvenaria inserida em um terreno de

360,00 rn-, na Barra do Rio Cerro. Contendo 1 suíte, 2
quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia.
VALOR R$ 80,000,00

,450, - ,Ed.' Jaragu.á, bairro, Centro.

372! Casa dJ al���a';ia err(um terreno d'tr290;OO ,."!"í 'Ap�Htahleri'tó"'c/t su-rtê'·'+.; 2 dor�itórios.
m-, no centro,.Contendo 3 quartos, 2 salas, coz:n�a, VALOR RS 90.000,00.
bwc, lavanderia, garagem pi 2 carros, churrasqueira.

.

VALOR'R$250,000,00, 94 - Ed. Silvio Pradi, bairro Centro.

Apartamento cl 1 suíte + 2 dorrnítórlos.,
VALOR R$ 90.000,00.

{
,

442 - Ed. Florença, bairro Centro.

Apartamento cl 1 suíte + 2 dormitórios.

VALOR RS 106.000,00
178 - Ed. Maximun Center, bairro Centro.

Apartamento cl 1 suíte + 2 dormitórios.

VALOR RS 130.000,00.
416 - Aléss.io Berri, bairro centro.

Apartamento cl 1 suíte + 2 dormitórios,

319 - Casa de alvenaria com forro de PVC, em um

terreno de 1.760,33 m-', no bairro Imigrantes em

Guaramlrim. Contendo 1 suíte,3 dormitório, 2 salas,
cozinha, bwc,garagem pi 2 carros,

VALOR R$ 130,000,00,

323 - Casa de alvenaria com 80,00 rn? em um

terreno de 390,00 rn-, no bairro Amizade,
Contendo 2 dormitórios, sala, cozinha
mobiliada, churrasqueira, bwc, VALOR R$
60.000,00:

371 - Casa de alvenaria com 320,00 m2 em l!m
terreno de 450,00 m2, no bairro Vila í.enzi.
VALOR R$ 280.000,00,

CASAS:

381- Casa de alvenaria no bairro Vila Rau,
com 135,50 m2 em um terreno de 420,00
rn-. Com 3 dormitórios, senso 1 suíte, safa
jantar, sala estar, churrasqueira, cozinha,
lavanderia, bwc, garagem pi 2 carros.

VALOR R$ 105.000,00.

156 - Casa de madeira com 75,00 m2 em

um terreno de 349,11 m2, situada no bairro
Barra do Rio Cerro. Contendo 1 suíte, 1

dormitório, sala, cozinha, bwc. VALOR R$
40.000,00.

444 - Casa com forro de madeira com

300,00 m2 em um terreno de 515,00 m2,
situada no bairro Czerníewicz. Contendo 4
dormitórios, 2 salas, 2 escritórios, 2 bwc,
área de serviço, dispensa, garagem pi 4
carros.VALOR R$ 85.000,00.

TERREN'OS:
I

I
I

375 -:Terre'no cf 450,0 ni�7of'no bairroi
Jaraguá 99.VALOR R$16.000:�.0. '. I
456 -Terreno com 416,00 m2, no bairro'

Barra dó Rio Cerro. VALOR � 2S�000,00.
86 - Terreno com 425,00 m2, no bairro Vila

Lenzi. VALOR R$ 27.000,00.
464 - Terreno tom 900,00 n,3, no bairro

Jaraguá Esquerdo. VALOR R$ 42.000,00.
. .��� .

85 - Terreno com 763,26 m2, no 'bairro Vila I
LenzUfA.lOR R$ 43.000,OO.�,: ,.

,

!

428 - Terreno com 319.0'6'0,00 m>, no

bairro Barra do. Rio Molha'. :VALOR R$
1 OO.OOO,OO�

.

, '.'

';;;":..f

460 - Terreno com 2.520,00 m2, no bairro'

Centro, VALOR R$ 180.000yOO;.·
459 - Terreno com 5.632,00 mi, na Barra

do 'Rio Cerro. VALOR RS 200.000,00.
53 - Terreno com 15.000,00 m2, no bairro!

. I

Jaraguá Esquerdo. VALOR R$ 320.000,00. I
, I

:. ' !

{'>_""'I' v:'J."�"'.�' J�,q.?,1(":,,':"4<''':: � i",,'';;-::�'>('i<.,� �''_:; ._� ,,8,,;,,:-"1"';" -

, ...�<':"
" j'" 1
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IECN.
CALHAS

Para o lar
e para a Indústria

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

qualidade em tudo que produz. Calhas, Coifas, Aquecedo'r
Solar, Eólico, Chaminés; Tanques, Funis, Moldes poro

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,
Proteção para parabólicas, Corte e dobra de chapas,
Funilaria Industrial em lnóx, Galvanizados e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

Contamos com sua presença!

Obs: Gentileza confirmar presença pelos telefones:

370-6184 f 9973-8386 cf Sra Janete ou 371-8814 f
9973-8335 cf Sra. Dalma. '

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNIlARIA INDL É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279· Centro .'Jaraguó do Sul· se· Fones: 370·6448 . 275·0448· Fax: 371·9351

PARA ANUNCIAR
c,.j POR TELEFONE: 371 1919

POR FAX: 276-3258
PESSOALMENTE:

" Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 246
,

POR E-MAIL: "

�orreiodopovo@netuno.com.br

�J
\. [Jáce 1](}rf(}

e Distribuidora de Cosméticos:

*9110/11 d.&9?� * $atrUl.fUI'

Fone: 371-6110
9905-2653

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

ANUNCIE

AQUI!
371-1919

GAIOLA - vende-se
Cross pi trilha, Motor
1500 de fusca. Tr,
9146-2657.

GELADEIRA - vende
se, consul, branca,
reformada, R$
150,00, Tr.: 273-6050,

INF RM4ÇAODE

GELADEIRA - vende
se Cônsul branca,
reformada. R$
150,OO.Tr.273-6050.

MEMÓRIA - vende
se Dimm, R$140,OO. SKY
Tr.9952-7337,

MESA - vende-se

CORREIO DO POVO 7A

MESA - vende - se

para computador, em
cor mogno R$80,OO,
Tr.371-1470.

MUSCULAÇÃO -

vende-se aparelho,
uma barra longa, 3
curtas 70 Kg anilia,
Tr.9973-5205.

SERRA - vende-se
circular toda de ferro
motor 7HP meio ou

motor mono. R$
450,00. Tr. 276-0258.

- vende-se
seminova. R$
250,00. Tr: 372-1590.

oficial de sinuca. R$ TECLADO - vende-se

500,00, Tr, 276-5456, CCE 22k cl suporte,
Tr. 273-6050.

OURO - compra-se,
qualquer peça,
arrebentada,
quebrada. Paga-se à

LAVA JATO - vista. Tr: 9979-0605,

compra-se d' água
daqueche, modelo

340, em bom estado.

Tr, 371�6005.

MESA - vende - se,
redonda com 3
cadeiras R$ 50,00, n
9137-3083

VESTIDO "- vende
se, de prenda, verde"
Tr: 371-5270 noite ou

371-5042 comI.

VíDEO - vende-se 32
MB PCI. R$ 75,00. Tr.
9952-7337.

VíDEO CASSETE -

vende-se cl controle
remoto, Gradiente,
R$ 150,00. Tr. 273-
6050.

VíDEO GAME
vende-se Nintendo
64 ..R$ 100,00.Tr.
9131 8090,

VIDEOGAME
v e n de- se,
Dreamcast, c/2 contr.
e :3 jogos, R$350,OO.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME
vende-se, Play
Station 2, totalmente
destravado, cl 3

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

VIDEOGAME - vende-
'

se, Play Station, cl 2
controles, 3 jogos. R$
250,00. Tratar: 376-
2206,

•' PLANET GAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

• PLAVSTATION 2

'XBOX
• PLAVSTATION ONE
• DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOV COLOR
• GAME BOV ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE hórario de atendimento: se!unda i s�unda das 10:00 as 22:00

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

o Perigo daMeninuite
I

A, Meningite é uma organismo' se defende com 'os

inflamação das meninges, anticorpos que cria através do contato

que são as membranas que com essas mesmas bactérias, ad
envolvem o cérebro. Esta quirindo portanto, resistência à doença.
doença é causada" princi- As crianças de 6 meses a 1 ano são as

palmente, por bactérias ou mais vulneráveis ao meningacoco
vírus, portanto são diversos 'porque geralmente ainda não desen
os tipos demeningites. volveram anticorpos para barrar o

Nem todas são con- desenvolvimento da doença.
'

tagiosas ou transmissíveis. Éurnadoença grave e devemos estar
Em princípio, pessoas de alertas para os sinais e sintomas porque
qualquer idade podem se diagnosticada e tratada 10'go pode ser

contrair uma meningite, curada sem deixar problemas para o

mas as crianças menores doente.
de 5 a nos são m a is. QuaJquer tipo de meningite precisa
atingidas. ser comunicada às autoridades sani-

A meningite MENIN- tárias, pelo médico ou pelo hospital
GOC6C1CA é causada .por onde o paciente está internado.
uma bactéria, o me-

ningococo. É CONTAGIOSA. _------._,._-------_
Pode ser transmitida pelo
doente ou pelo portador
através da fala, tosse,
espirros e beijos, passando
da garganta de uma pessoa
para outra.

Nem, todos que ad
quirem o meningococo
ficam doentes; pois o

ATENÇÃO AOS
SINAIS E SINTOMAS

• Febre Alta "

• Dor de cabeça forte
• Vômito (nem sempre

inicialmente)
• Rigidez no pescoço

(dificuldadé em movimentar
a cabeça)

• Manchas vínhesas na pele
• Estado' de desânírno,

moleza

Comocombater a doença 1
Existe vacina contra alguns tipos de
MeningiteMeningocócicQ, pa ra os ti posAi
C, W135 e Y, porém elas não são eficazes em

crianças menores de 18 meses. Em crianças
maiores de 18 meses e adultos a proteção
da vacina dura de 1 a 4 anos. Por esse

motivo elas não fazem parte do calendário
de vacinação, e não estão disponíveis nos

Postos de Saúde.

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376·2206

- GINECOLOGIA -

1,',,�fJ�i.' ,Médico. CB.M/SC 1242· TllGO o30n9

•

Habilitação SOBRAClL 1.079

,,'
I

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
dó Câncer, Endometriose
Rua: Cuilherme Weege, 50 - SL 406

Fone: 370-1705
somota®nctuno.com,bl' - Jarnguá do SuL

�Y.!Scº;�
'i#ltU,lwCÚ.vMUVM,U.ÚÚ/

R; ReiQoldo Rau, 289 - SI. 01
Centrõ - aaraguá do Sul - se

ANUNCIE

""""'"''''',,''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''",",''''',''M.",�""�_".�' •• ' __ ' ••

A ASSOCIAÇÃO. DAS IMOBILIÁRIAS DE JARAGUÁ DO SUL,
vem através desta convidar a todos os associados e

família para uma feijoada, que acontecerá na data de 26

de junho de 2004 (sábado).
LOCAL: Chácara Colina Verde (Sr. Aldo Salai)
HORAS: 9:30h - Haverá Torneio de Bocha com início às
10:00h

Responsável Sr. Renato Piazera - 372-1438

• Moleira tensa ou elevada
Gemido quando tocado
Inquietação com choro agudo
Rigidez corporal com
movimentos involuntários, ou
corpo "mole", largado

.1' ./

AQUI!

•

•

•
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?:::::;;;:;Service
ACESSE E CONFIRA

www.plusservice.com.br
I N T ,E R N E T

Encontre "os canals-de nesse site os melhores negócios de Jaraguá do Sul e Região
> Automôveis'iP(Contpra. VendI, Ace\'sórios e Consórcios)

, ®I, tJ $I * 1Il 1Il
> Casa e Decora�o o • o • o
> Comércio ( ,!odos 0wam� ) • •
> Construção e Reforea (.ntu. Míleriaj§)de enstrução e Reforma)
> Esporte, Turismo e L
> Moda e Beleza (Salões de
> Restaurantes'
> Serviços Gerais ( Eletricista, Co
Despachantes, Corretores de Seguros,

e muitos outros

eiros, Gráficas, Financeiras,

•

Entre em contato conosco e anuncie o '.

II' ...

sua empresa em nosso site

�275-I070
plus@plusservice.com.br

Rua João Planincheck, 293 - Sala 15
Nova Brasília - araguá do Sul - se

ENGLlSH
DEI..IVERY

Inglês na'
sua casa..

Tratar.
'

372-1498

com Mário

TERRAPLANAGEM ENDE·SE
ELEm PalitO COMERCIALRompedor'de Pedras e Concleto

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de'Ar
Loteamentos completos

localizado na Reinaldo Rau,
340 • sala 5· Centro

"bom estoque de roupas:
Infantis, Juvenis e Adulto

H: \\fJaando MenslÍn - Bae endi 275-:1101 I 9104-2393 ATAR: 370·0934

Arquitetura & TopografiaENCANADOR & eletricista

370·7611
- Medição de terra
- Desmembramento
- Regularização de medidas

.
- Projeto e execução
(residencial, comercial, etc,)
: Reformas em geral

(47) 276-3429
9975-565,9 Walter Marquardt

.no 744 SL 5Rua: Exp. Gumercindo dá Silva, 616 - Centro

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

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
S.Jrviços de Límpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNICAli

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
/'IHte4- de� a.�� s� des� de 4U4 &mfPu:4.a Da

1le�, 'entu em�� (#H-� des� da, /'I�

40 ACOMPANHANTES .

Pousada Dreiche do Ar
com acompanhantes

LIA
.......Uiá do Sul

Se você está cansado de ficar em casa

sem companhia, venha conhecer nossa
pousada com lindas acompanhantes 24hs
ao seu dispor. Temos preços acessívels e

auto atendimento, tudo para favorecer a
você, cliente. Também atendemos hotéis,

motéis e residências,

275-0052/273·U74

9117-0.97

LINDASM�LHER.
FAÇA SEXO SEGURO
USE CAMISINHA

Estamos recrutando moças acima
de 18 anos.

SÁBADO, 19 de 'unho 2004

'PAULA CAMILA DEPINE - ERVINO MENEGOTTI 39 - NESTA

PAULA CAMILA DEPINE - ERVINO MENEGOTTI 39 - NESTA

ROGEL INDUSTRIA 01= MAQUINAS LTDA - RUA ANTONIO JOSE

MACEDO 14 - NESTA

EDITAL

PATRICIA TAVARES DA CUNHA
.

MELLO, Tabeliã Designada da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital,
virem que se acham neste Tabelionato

para protesto de Titules contra:

ACO ALLlANCE SIA - RUA JOAQUIM FRANCISCO DE

PAULA, 1660 NESTA;
ALCIRO COZZARIN

.

- ANTONIO CARLOS FERREIRA 225 -

- NESTA;
ANA MARIA TEXTIL LTDA - ESTR RIO MOLHA S/N CX POSTAL

,

1127-NESTA;. .

,

ANEGRET REINKE WUDTKE ME - ESTRADA RIO CERROU -

NESTA; ATALlBA COZINHA E IND LTDA - RUA

BERNARDO DORNBUSCH 1300 - NESTA;
CARMEN TEREZINHA ANACLETO - RUA MAL DEODORO DA

FONSECA1- NESTA;
CONFECCOES MARILO LTDA - RUA CARLOS RENAUX 1652

- NESTA;
EVANIR CATIONE MASSANEIRO CIA LTDA - RUA MARECHAL

CASTELO BRANCO 825 - SCHROEDER FERNANDO

ARIEL ROSANO CARBONEL -RUA FIDELlS STINGERN, 6 AP 03-
NESTA; GIAN MARIO GADOTTI -'R JOAO CARLOS

STEIN 690 - NESTA; HEILER CONFECCOES LTDA
- RUA EMMA SHADE MARQUARDT SIN - NESTA;

JAIR CIPRIANI - RUA MARTINS STHAL SIN - JARDIN IND z

j
INESTA;

,

JUVENI DOS SANTOS BAECHTOLD CORREA - RUA FRITZ

BARTEL - NESTA;
LEONITA FENSKI -RUA JOAQUIM NABUCO 73 - NESTA

LUCIMAR HENRIQUE CORREA - RUA EVARISTO FRANCENER
- NESTA

MARIA DE FATIMA SANTANA -R IRMAO LEANDRO 1576

FUNDOS -NESTA

METALURGICA LEONI LTDA ME - R.PREFEITO JOSE BAUER
A

CXP 26 642 - NESTA

METALURGICA RADUENZ LTDA - RUAANDRE VOLTOLlNI771
- NESTA

NELSON WESTPHAL - RUA JORGE LACERDA 433 -CORUPA

PAULA CAMILA DEPINE -ERVINO MENEGOTTI 39 - NESTA

ROCEL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - RUA ANTONIO
,

JOSE MACEDO 14 - NESTA

ROCEL INDUSTI1IA DE MAQUINAS LTDA - RUA ANTONIO
.�

'JOSE MACEDO 14 - NESTA
.

ROCEL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - RUA ANTONIO

JOSE MACEDO 14 - NESTA

ROCEL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - RUA ANTONIO·

JOSE MACEDO 14 - NESTA
,

ROCEL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - RUA ANTONIO

JOSE MACEDO 14 - NESTA
ROCEL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 7 RUA ANTONIO

JOSE MACEDO 14 - NESTA -

ROCEL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - RUA ANTONIO

JOSE MACEDô 14 - NESTA

SEBASTIAO DA SILVA CAMARGO - R IMIGRANTES 300

ROCEL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - RUA ANTONIO JOSE

MACEDO 14 - NESTA
, THIAGO FELIPE DE ANDRADE - A P 161 - - NESTA

,

VANDERLEI WESSLER - R FRANCISCO JACOMINI S/N

NESTA

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar
a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos
compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, nQ 78, no prazo da Lei,
a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a

pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, maio de 2004
IIton Hoffmann - Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COO 019 - CHÁCARA - Barra do Rio Molha - Medindo 3.500,00m2
- escriturada, residência com cinco quartos, sala, cozinha lavanderia,
banheiro - 2 lagoas com peixes diversos - asfalto até a entrada - a 3
KM da Prefeitura - Valor R$ 120.000,00.

.

COO 041 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO novo, 1 suite com

closet e hidra, sala intima, sacada, 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas,
cozinha, lavanderia, área de festas, garagem - Valor R$ 145.000,00.

COO 048 - CHACARA - RIO CERRO I - Medindo 12.345,75m2 -

com 38,00 metros de frente para a Rua: Estrada Rio Cerro I - 30,20 X

400,00 - área plana com lagoa - Valor R$ 50.000,00

COO 056 "" CHICO DE PAULA - RESIDENCIA NOVA - 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, 2 vagas de garagem - Valor R$ 40.000,00

COO 064 - CHACARA - 50.000,00M' - residência rústica, rancho,
galpão, pomares, água em abundancia - Valor R$ 90.000,00.

COO 065 - CHACARA - 196.000,00m'- 80% de área plana, residência
em madeira, lagoas, água em abundancia - Valor R$ 80.000,00.

T E R R E NOS

RESIDENCIAL AZALEIA - TERRENO
MEDINDO 700,00M� - VALORR$ 38.000,00
TERRENO - AGUA VERDE - medindo 15,00
X 30,00, na frente daWEG I - Valor R$
50.000,00
Terreno medindo 950,00m2- próximo a

Justiça Federal- Valor R$ 48.000,00
Terrenos medindo 360,00m2 - próximo ao CAIC
- Valor R$ 25.000,00

COO 040 - CENTRO - TERRENO COMERGIAL no centro da cidade
medindo 1.300,00m2 - Valor R$ 350.000,00

COO 045 - RESIDENCIAL AZALEIA - TERRENO MEDINDO
700,00M2 - VALOR R$ 38.000,00

COO 049 - RESIDÊNCIA COM 3 PISOS - CHAMPAGNA - Medindo

370,00m2 - 1 suíte máster (closet mobiliado), 1 suíte mobiliada com

closet mobiliado, 2 quartos (1 mobiliado), área de festas com banheiro,
bar, churrasqueira e área de recepção, jardim, cozinha mobiliada,
lavanderia, dependência de empregada com banheiro, sala em 2
ambientes, dispensa, deposito, 2 vagas de garagem, aquecimento a

gás e elétrico, final de 'rua - Valor R$ 420.000,00.

COO 063 - RESIDENCIA NOVA - AGUA VERDE - 1 suíte, 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.

Ed. Baía Azul- Apto. pronto- 03 quartos, 01 suíte, mobiliado,
. COO 061 _ PiÇARRAS - APARTAMENTO DE FRENTE

02 vagas de garagem descobertas, construção mais simples. PARA O MAR COM VISTA PRIVILEGIADA - 1 SUITE, 2Fica no 3° Bloco- lateral- 200m da praia - Valor R$ 140.000,00. QUARTOS, 2 VAGAS - VALOR R$ 205.000,00

Fone: 276-3231 Cei: 9133-9027
Email: splimoveis@netuno.com.br
Rua Reinoldo Rau, n? 60 - sala 06
Galeria do Edifício Market Place.

COMPRA • VENDE • ALUGA • ADMINISTRA

Ed.Baia Dourada - Frente para a Rua princípal, e para
o mar -Belíssíma vista indevassável. Ótimo, Apto. pronto
com pouco uso, regiamente mobiliado com 03 dormitórios,
01 suíte + 01 banheiro, sala grande de estar e jantar, cozinha
completa, área de serviço, sacada cl churrasqueira
e terraço único no prédio- 24 m2. com vista para o mar,

garagem .0 prédio possui piscina e elevador.Valor R$
250.000,00 Pagamento em curto prazo.

Ed. Estrela do Mar - Apto. no 4° piso com elevador,
pronto, mobiliado, de frente para a Rua principal - 03 quartos,
01 suíte, 02 vagas de garagem - Valor R$ 260.000,00.

COO 050 - EDIFICIO ANITA GARIBAlDI
APARTAMENTOS EM ALTO PADRÃO com 3 suítes - UM
POR ANDAR - CENTRO -

COO 030 - VILA RAU - Apartamento - um quarto, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Pode-se fazer mais
um quarto - Valor R$ 51.500,00.

CORREIO DO POVO 98

corretor de imóveis - CRECI 009813

�I.
COO 029 - VILA RAU - Apartamento - dois quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor
R$ 67.000,00.

COO 052 - SAINT SEBASTIAN RESIDENCE - Sala
comercial - Valor R$ 49.000,00

COO 042 - CENTRO - COBERTURA NOVA COM 4
SUITES - VALOR R$ 200.000,00

l
j'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



108 CORREIO DO POVO ( ()RI,I J!) [)() P()\ f J \ '" I, (�Dlm>lO

CLASSIMais
SÁBADO, 19 de junho de 2004

e-mail: itaivan@itaivan.com.br
Veja as fotos detalhadas no site

www.itaivan.com.br

CASAS NOVAS

REF 5445 - AMIZADE - Casa Alv. de Esquina
cl 135,00m2 - Lot. Blumengarten
II - Lote 49 - suíte - 02 dorm - bwc -

churrasqueira - Terreno cl 461,2Sm2 - R$
135.000,00

REF 5456 - AMIZADE - Lot. São Cristovão - Casa
Alv. cl 100,00m2 - suíte + 02 dorm - bwc -

cozinhá cl móveis - Terreno cl 341,25m2 - R$
84.000,00 ou R$ 65.000,00 entrada + SD R$
19.000,00 - parcelas R$ 354,00

36,SOm2 - suite + 02 dorm - bwc -

churrasqueira - Terreno cl 634,58m2 - R:
Paulo Klitzke - lote 09. R$ 118.000,00

REF 4400 - MEIA PRAIA - Apartamento - 01
suíte + 01 dorm - 01 bwc - sacada cl

churrasqueira - Apto todo mobiliado - RS
110.000,00 ou RS 55.000,00 entrada - SD

parcelado em 12 X

REF 5363 - CENTRO - Casa Alv. cl 228,50m2 -

02 suítes + 02 dorm - bwc - churrasqueira -

Terreno cl 575,00m2 - R$ 180.000,00
S/REF - VILA LENZi - Casa Alv. cl

120,00m2 - R$ 90.000,00

REF 5455 - VILA RAU - Casa Alv. cl
127,00m2 - 03 dorm - bwc - R: Germano
Bertoldi - R$ 106.000,00

REF 5501 - AM.IZADE - Casa Alv. C/ 120,70m2
- suíte + 02 dorm - 01 bwc - churrasqueira -

Terreno cl 413,1 Om2 - R$ 93.000,00

Ref 5463 - Barra do Rio Cerro - Posto de
Gasolina - Terreno cl 14.000,00m2 -

04 bombas - 08 bicos - box troca de Óleo
- lavação - borracharia -

banheiros - restaurante - RS 800.000;00
(Negociável)

LOCAÇÃO
WMi

Ref 8-176- Casa Alvenaria- Comercial -

Centro- c/200,00m2 - R$ 1.500,00
(negociável) ( Ótimo para Clínica,
escritórtos)

Ref 8-206 - Casa Alvenaria - Czerniewiez -

03 dorrn - bwc - R$440,00

Ref 8-207 - Casa Alvenaria - Czerniewiez -

03 dorm - bwe - R$330,00

Ref 8-208 - Casa Alvenaria - Amizade -

Lot. Champagnat - suíte + 02 dorm - 02
bwc - piscina - R$1.200,00

Ref 8-211- Casa Alvenaria- Centro- 03
dorm - 02 bwe - cozinha e/armários
piscina -R:Donaldo Ghering, 103-

R$880,00

Ref 8-214 - Casa Alvenaria- Ilha da

Figueira - 03 dorm - 01 bwe - R$400,OO

Ref 8-213- Casa alvenaria - Vila Rau - 02
dorm - bwc - R$ 200,00

APARTAMENTOS:

Ref A-1S2 - Apartamento - Térreo - Vila
Rau - 02 dorm - bwe - R$240,OO

Ref A-1S4 - Agua Verde - Apartamento c/
72,OOm2 - 02 dorm - bwe - R$480,00 '

+condommio R$60,OO

Ref A-144 - Ed. San Gabriel - Vila Lenzi -

03 dorm - bwc - R$330,OO + cond. (+1-)
R$55,OO

Ref. Ac159 i Apartamentos novos - Agua
Verde - 02 dorrn - bwc - R$330,OO.

Ref A-162 - Czerniewicz - Ed. Joyce
Adriano - suíte + 01 dorm - bwc - R$
400,00 + cond.

SALAS COMERCIAIS:

C-33- Sala Comercial c/+l- 300,OOm2 -

Centro - R$1.600,OO

C-34- Sala Comercial -Vila Lalau- el
245,88m2- c/bwc - R$880,OO (Próximo a

Marisol)

C-35 -Czernlewlcz - Sala Comercial n° 03
- cl 33,61 m2 cl 02 bwc - R$380,OO e Sala
Comercial n° 04 - c/ 42,36m2 - cl bwc -

R$380,OO ou as 02 salas por R$700,OO

C-37- Sala Comercial-Centro - Edif.Tower
Center - sala 406 cl 87,OOm2 + 02

vaga de garagem el total de 148,89m2 -

R$550,00 + cond. +- R$l 00,00

C-3'8 - Sala ComerCiai - Agua Verde - cl
47,OOm2 - c/bwc - R$440,OO

Ref C-39 - Sala Comercial - Chico de
Paula- cl 200,00m2 - escritório- bwc -

R$900,OO

Ref C-40- Sala Comercial- Jaraguá
Esquerdo- c/ll O,OOm2 -R$400,00

Ref C-41- Sala Comercial- Vila Lalau- cl
+/-70,OOm2 cl 01 bwc - R$300,OO

GALPAo

D-6 - Galpão Comercial - Jaraguá
Esquerdo - cl 200,OOm2 - R$ 380,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R. DOMINGOS DA NOVA, 449
Plantão: 9131-0174

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722
www.girolla.com.br E-mail: girolla@netuno.com.br
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1003 - CASA - CENTRO - 3

quartos, bwc, dep. empregada,
.

garegem. RS 95.000,00. Aceita
chácara ou casa de menor valor.

1031- CASA - CENTRO - PRÓXA
STUDIO 1M - terreno c/309m2 tendo,

•

3 qtos, sala, cozinha, .Iavanderia e

garagem. Tem uma quitinete c/ 1 qto,
sala, bwc, cozinha e lavanderia no

fundos. RS 148.000,00

1114 - CASA - BARRA DO RIO
CERRO -' c/98m2, terreno c/�m2,
tendo 03 quartos, bwc social, sala de
estar e sala de jantar, cozinha,

-

despensa, churrasqueira, varanda e

garagem. ,RS 66.000,00,

1171 - CASA DEALVENARIA -

CIERNIEWICI - c/ 66,13 m2 em

terreno de 357 m2 tendo 1 qto,
bwc, copa, cozinha, sala, despensa e

lavanderia = RS 55.000,00

1213 - SOBRADO
RESIDENCIAL/COMERCIAL -

JARAGUÁ ESQUERDO - de
frente p/ rua principal c/266,20
m2, tendo suíte + 2 qtos, sacada,
sala comercial = RS 130.000,00.

.
1476 - CASA DEALVENARIA - RIO
CERRO 1/- - c/160m2, terreno.c/ .

650m2 - c/ suite + 3 qtos, sala de estar,
sala de jantar, bwc, copa, cozinha,
lavanderia, churrasqueira, garagem RS

I :
, 100.000,00..

1039 - CASA - CENTRO - c/280m2
tendo, O 1 suíte +.3 quartos, salas de estar
e jantar,cozinha mobiliada, churrasqueira,

piscina e garagem p/4 carros. RS
180.000,00 + financiamento.

1007 - TERRENO COMERCIAL
- próximo ao início d.o calçadão c/
461,20 m2 (15 x 31,50t com casa

de alvenaria antiga = RS
180.000,00

i
\l

I

1115 - CASA DEALVENARIA -

PRÓX.POSTO Km 7 - c/290m2,
em terreno de 367,5Qm2 - 02
suítes; 02 dormitórios, cozinha

'

mobiliadà,.churrasqueira, piscina,
dep. empregada e garagem para 2
carros. RS 168.000,00

•

I

1172 - CASA DEALVENARIA -

CIERNIEWICI- c/140m2 em
-

terreno de 443,25 m2 (15 x 29,60)
tendo suíte + 2 qtos, bwc, copa, çozinha,
sala, despensa e lavanderia = RS
90.000,00

1986 - CASA MISTA NO CENTRO DE
GUARAMIRIM - PARTEALTA -c/
200m2, terreno c/ 61 6,87m2 - (17,60 X
34l0) c/3 qtos, 2 bwc, churrasqueira,
garagem 2 carros. RS 60.000,00. Aceita
imóvel em Jaraguá.

1466 - CASA DEALVENARIA
- BAIRRO VIEIRAS - - c/
170m2, terreno c/350m2 - c/
suite + 3 qtos, sala de estar, sala
de jantar, bwc, copa, cozinha,
lavanderia, churrasqueira,
garagem RS 80.000,00..

\

�
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iM, COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA
RUA MAX WILHELM, N° 43, SL. 03 DEFRONTE A PIZZARIA CASARÃO

FONE •

• 372-1122
E-mail: vivendaimoveis@netuno.com.br

Prot.: 82.104

REF 1013 - R: EXP. GUMERCINDO DA SILVA, 555-
CENTRO - APTO 150,00 m': 1 SUíTE, 2 DORM, DEP.
EMPREG, SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA COM
MÓVEIS. R$105.000,00

REF 2039 - R: ANITA GARIBALDI, 117 - CENTRO -

SOBRADO ALV 366 m' - SUPERIOR: 1 SuíTE COM
BANHEIRA E CLOSET, 2 SUíTES, SALA TV, SACADA EM
TODOS OS DORM - TÉRREO: GARAGEM 2 CARROS,
DEP. EMPREG, COPA, COZ COM MÓVEIS, SALA ESTAR/
JANTAR, LAREIRA, ADEGA, BIBLIOTECA E DEMAIS
DEPENDENCIAS, R$ 250_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 M'. R$ 102.000,00

VENDA - REF 3001- VILA NOVA - R: LUIZ
MARANGONI- NO ALTO. TERRENO 4.346,11 M2. R$

160.000,00

GALPÃO. REF 6001-ILHA FIGUEIRA - R: SANTILlA
PURES RANGEL, 59 - GALPÃO INDUSTRIAL COM
ÁREA APROXIMADA 700 M'.TERRENO 750 M2. R$

330.000,00
REF 3015 - ÁGUA VERDE - R: BR 280 - TERRENO

533,00 m'. R$ 64.000,00
REF 3018 - BARRA RIO CERRO- R: ono GEORG -

TERRENO 381,25 M'. R$14.500,OO

REF 2042 - R: ARTUR ERDMANN - CASA ALV, 3
DORM,2 BWC, GARAGEM, LAVAND, COZ, SALA. R$
60.000,00

VENDA - REF 2033 - BARRA - R: FRANCISCO STlNGHEN, 55 -

CASA ALV 70 M': 2 DORM, BWC, SALA, COZo COM MÓVEIS,
.

LAVAND, GARAGEM. + EDíCULA 50 M': CHURRASQ,
BALCÃO EM GRANITO, BWC, FOGÃO DE MESA À GÃS,

ESTILO RUSTlCO. TERRENO 400 M'. R$ 73.000,00. ACEITA

APT,o 3 DORM ATÉ R$ 55.000,00.

REF2001- R: ALBERTO STREBE, 90· VILA NOVA - SOBRADO ALVO
300 m': 1 SUíTE c; CLOSET, 2 DORM, BWC, SALA TV, ESTAR,
JANTAR, VARANDA. LAVABO, COZo ÁREA SERViÇO, DEP EMPREGA c;
BWC, ÁREA FESTA c; CHURRASQ. E FOGÃO A LENHA. PISCINA,
SUíTE PARA HÓSPEDES, PORTÃO ELETRÓNICO, INTERFONE,
AQUECIMENTO SOLAR. TERRENO 900 m'. 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 3044. VILA RAU - R: 1096 - LTO FREIBERGER -

TERRENO 385,00 m'. R$18.000,OO

... t'''''''4l!'''''''''"'''''-------"...-..,.,.,_.-9-���m_�_w�.. ·�····REF·2044···VILA······· ....

,NOVÀ - CASA'
COM 147,00 m'
EM CONSTRU
çÃO, ENTREGA
EM OUTUBRO DE

.

2004: 1 SuíTE, 2
DORM, GARA
GEM 2 CARROS
E' DEMAIS DE
PENDÊNCIAS.
TERRENO

==='--��------
399,00 m'- R$
123.000,00.

�;E�������="'�' P O D E N D O
UTILlZÀR FGTS E

FINANCIAMENTO
u...,............ J__-"======.........� BANCÁRIO.

VENDE
FARMÁCIA EM

FUI\CIaILAM

EXCELENTE

LOCAL.

R$ 80.000,00

REF1014- R:
PROC. GOMES

OLIVEIRA,
1320-ED
ISABELLA -

APTO 95 m': 1

SUíTE,2
DORM,2

BWC, SALA
ESTAR/

JANTAR/COZ,
LAV, SACADA,

PISCINA,
GARAGEM. R$
90.000,00

VENDA - REF 3002 - SÃO LUIS - R: CRISTINA A.
PEREIRA - TERRENO 325 M'. R$ 26,000,00

VENDA - REF 3011- CHICO DE PAULA - R: 454-
JOSÉ POMIANOSKI-TERRENO 445,50 M'. R$

,32.000,00

REF 2043 - R: JOSÉ NARLOCH, 2543 - ANA
PAULA - CASA MISTA COM 100 m': 3 DORM,
BWC, SALA, COPA/COZ, ÁREA SERViÇO,
GARAGEM 2'CARROS. R$ 50.000,00

REF 3000 - VILA NOVA - RUA 1031- ALBERTO
SPÉZIA - TERRENO 399 M'. R$ 32.000,00

REF 2032 ILHA FIGUEIRA -DR: NEREU VASEL, 267 - 2
CASAS RESIDENCIAIS. UMA Cb.SA MADEIRA: 5 DORM,
DESP, SALA, COPA, COZ, BWC, ÁREA SERViÇO,
GARAGEM. OUTRA CASA ALV PRÉ-FABRICADA NOVA
75 M': 2 DORM, BWC, SALA, COZ, ÁREA SERViÇO,
AMPLA GARAGEM. TERRENO 618 M'. R$ 75.000,00

REF 2040 - CZERNIEWIEZ - R; MAX DOERING, 27-
CASA EM MADEIRA 200,00 m'. TERRENO 1.500,00

m'. R$130.ooo,OO

REF 6002 - JGUÁ ESQUERDO - R: JOÃO JANUÁRIO
AYROSO, 2740 - GALPÃO 400,00 m'. TERRENO

1.296,00 m'. R$ 270.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�ADOI 19 de junho de 2004

�

CORREIO DO POVO 158
r

Apartamento tipo 02
- Área 1 48, 18m2

PRC n t ap r e s ea • ••

- 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

luções

Apartamento tipo 01
, ' 2

J
- Area 96,60 m

PROJETO

construtivas

I

... conforto, funcionalidade, segurança e beleza em localização privilegiada.

,

\
I,
",

\, i
I.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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iliócriD Jardim Jara li
FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582 / PLANTÃO: 9997-9471

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se
e-mail: 'imobiliaria@iardimiaragua.com.brCRECI N9 572-J

- Sobrado em alvenaria cf área
de ,120,00m2 e terreno de

300,00m2• RS 50.000,00 á vista

OFERTA DA
SEMANA

- NOVA BRASILIA -
.

CENTRO - ótima casa cl 350m2, 2 suites + 2 qtos, 2 salas, cozinha
-rnobiliada.Z bwc.área de serv.e garagem pi 2 carros.Terreno cf
700m2• Próx. Duas Rodas. R$ 250.000,00. CENTRO - Ed. Jaraguá - apartamento cl área 183m2, suíte + 2 qtos

e demais dependências. R$1 00.000,00 NEGOCIÁVEIS.

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa de Alv.cl área de 160,OOm2, 5 qtos,
2 salas, cozinha mobiliada, área de serviço, garagem e terreno cl
500,OOm2• R$ 85.000,00.Aceita-se permuta de imóvel c/menor
valor.

BARRA DO RIO CERRO - casa nova, cl área 197m2, suíte + 2 qtos
e demais dependências. R$ 95.000,00 negociáveis.

CENTRO -Ed. Gardênia, suite+zqtos. cozo sala com sacada, bwc,
área de serviço, dep. de empregada e garagem. R$ 75.000,00

----_._-_._�._--_.�-_.. _- .

__
--

Xá 23 anos,
garantindO' 80'ns negóciO's

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, aptotodo reformado cl cozo mobiliada.
RS 110.000,00 (aceita-se casa de maisor valor)

CZERNIEWICZ -Terreno cl área de 13.501 ,40m2, cl 32,75m2 de
frente e 98,5m2 de fundo, pi o Rio Itapocu. Aceita-se Propostas.

VILA NOVA - Terreno cl 392m2• Rua Artur Gumz. Localização
Privileqiada. R$ 55.000,00

TRÊS RIOS DO SUL - Sobrado cl área de 68m2, 2 qtos, coz., sala,
bwc,sala de serviço e garagem.Terreno cl 300m2• R$ 21.000,00
negociável. + R$ 12.000,00 financ.CEF, prestação R$ 147,00

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 cobertura. Imperdível: somente 04 unidades

LOCAÇÕES
CENTRO - SALA COMERCIAL - Cf área de 300,OOm2• R$
1700,00 ( negociáveis). Rua Reinoldo Rau

CENTRO - (Próximo Beira Rio) - Apartamento Ed. Dianthus, apto
701, cl suíte + 2 qtos, sala cl sacada, coz., bwc, área de serviço,
garagem cl piscina. R$ 750,00 + R$1 50,00 condomínio.

'

CENTRO - Apartamento Ed. Riviera, Cobertura Duplex, cl suíte +
banheira hidra + 2 qtos, sala ampla cl sacada, cozomobiliada, bwc
social, área de festàs cl churrasq., área de serviço, dep. Empregada,
garagem pi 2 carros. R$ 1.300,00 + condomínio.

CENTRO - Apartamento Ed. Bérgamo, apto 102, cl 3 qtos, 2 salas cl
sacada, coz., dep. Empregada cl bwc, área de serviço, garagem. R$
550,00 + R.$ 95,00 condomfnlo.

CZERNIEWICZ - Rua 13 de Maio, 411 (frente Panificadora Pão de'
v

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 JOÃO - nova,2 qtos,sala cl sacada.R$ 380,00 + cond.
R$55,00

'

CENTRO - Ed. Caetano Chiodini cl 3 dorm. 2 bwc, cl garagem. R$
380,00 + R$ 60 cond.

CENTRO - Ed. Haiss cl 3 darmo + dep. empregada, 2 bwc, garagem.
R$ 400,00 + R$ 55,00 cond. \

'

CENTRO - Ed.SantaTerezinha,3 dorm.,+ dep.empregada,2 bwc,
cl garag'em. R$'430,00 + R$ 55,00 cond.

CENTRO - Ed. Savi cl 1 'suite + 1 dorm., cl garagem. R$ 330,00 +

55 cond.

VILA LALAU'_ Ed.Terezinha,apto 2,cl 2qtos,sala cl sacada,cozinha,
área de serviço, garagem. R$ 280,00 (disponível1 0106/04)

VILA LALAU - casa nova cl 1 suite+2 dorm., toda murada cl cerca
de alumínio. R$ 600,00.

CENTRO - Sobrado com piscina, suíte G/ 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 Angelon i. R$ 1.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LOTES· FINANCIADOS
La *Loteamento Grün Garten, bairro Amizade. Aprovado pela PMJS. Prc;mto para construir.

*Loteamento em fase de conClusão nos bairros: João Pessoav II

Financiamento ·direto com a.lmobiliária
Entrada + saldo em 90 meses.

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

215-0606 Consulte-nos e reserve s,eu lote!

Ret:l0l -

Alvenaria, 155m2, com 3

quartos, piscina.
R$ 120.000,00

Ref. 125 - CENTRO - casa

alvenaria, 110m2, com 3
quartos e demais dep. R$

100.000,00

Ret. 1'29 - ILHA DA
FIGUEIRA - casa alvenaria,
148m2, com 3 quartos

R$ 85.000,00

Ret. 128 - RIO MOLHA -

sobrado alv., 230m2, 06 qtos.
R$ 100.000,00

Ret. 116 - CENTENÁRIO - casa alv.

sobrado, 210m2, 01 suíte + 2 qtos.
R$ 150.000,00

Ret. 503 - CENTRO - terreno

cf lOOOm2 cf 1 casa

R$ 250.000,00

Ed. Aléssio
Berri -

Centro - 1
suíte + 2
dorm.

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

Ret. 112 - VILA RAU - casa

mista, 3 qtos, terreno cf
450m2, R$ 40.000,00 + 3
terrenos 450m2 cada R$

25.000,00 cada

Ret. 118 - BAEPENDI - casa

alv. 400m2, com 1 suite
master + 3 suítes. R$

220.000,00

Ret. 103 - TIFA MARTINS -

casa alvenaria,tI!i pavimentos,
212m2•

R$ 80.000,00

Ret. 104 - VILA LENZI - casa

cf 173m2, 3qtos, 2 salas,
copa, coz., bwc, lav., churrasq.

R$ 68.000,00

Ret. 124 - BARRA - casa

alvenaria, 96m2, com 3
quartos e demais dep.

R$ 45.000,00

S ' Lot. Zangue�ni, área de 391,OOm'.
1046, NEREU RAMOS, í.ot. Zanguelini, área de 321,00m'.
1053 ,AMIZADE, Lot. Versalles. Rua 1116. Terreno c/450m'

R$ 14.000,00
R$ 12.000,00
R$ 27.000,00

1054: CHICO DE PAULA, Rua Arthur Breithaupt Valor a combinar

1055, NEREU RAMOS, Rua Maria Madalena Lopes Santana, área de 11.470,00m' (ótimo p/ indústria) R$ 85.000,00
1056 ' NEREU RAMIOS ' Rua Maria Madalena Lopes Santana, área de B.B20,00m' R$ 70.000,00
lÓ57, JARAGUÁ 84, Rua José Lescowiez, c/325m' R$.15,000;00
CASAS
2000, VILA RAU, casa de alv. d 117,00m' e terreno d 2.407,00m'. Próx. a llnerj, ótima localização.
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. c/202m' Terreno de 450m'

• 2031 - CZERNIEWICZ - ótima localização, d 155,00m'
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv., e/176m', terreno d 450m'

2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L. Santana, sobrado c/186m' e terreno c/350m'

R$ 145.000,00
R$ 116,000,00
R$ 125.000,00
R$ 45.000,00
R$ 70.000,00

2071 - NEREU RAMOS - R. Julio Tlssi, d 210m' e terreno e/450m'. Aeeilo apto menor valor. R$ 95.000,00
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno d 345m' e eontr. d 163,00m'. R$ 43.000,00
2101 ' CENTRO, R. Guilherme Weege, ótima localização ,'imóvel resid., d comercial. Sobrado d 700m' e terreno d 570m'. Valor a combinar.

2118, VIEIRAS, Rua' Roberto,Milker. R$ 120.000,00

v

(Aceita imóvel de menor valor em Jguá ou Praia]
2124, ÁGUA VERDE, Rua Frederique b. Henque, terreno d 367,50m' e construção d 175m'. R$ 110.000,00
2142, VIEIRAS, R. Guilherme Koeler, Cosntr. 140m' masi um aedieula de 80m' e terreno com 650m'. R$ 80.000,00
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 d vários imóveis. terreno d 20.000m' R$500.000,00
2165, ESTRADA NOVA, R. Felix Richert. Construção de BOm' e terreno de 435m'. R$ 24.000,00
2170, BARRA DO RIO CERRO, R. Augusto Hanemann, casa em alv., cf 200m' e terreno c/.345m'. R$ 62.000,00.
2185, VILA LENZI, Rua Francisco Piermann, casa alvenaria c/160m' e terreno c/ BOOm'. R$ 110.000,00'

troca por imóvel em Brusque ou Jaraguá do Sul

2188, BARRA RIO CERRO, R Natátia M.R., Andreata, const, 144,50m' e terreno 450m'. R$ 166.000,00
2189, VILA LALAU ' R Rodolfo Hesse, const. 160m' e terreno 720m', com piscina., R$ 180.000,00
�190 ' AMIZADE, tot, Versalles II, const, 92m', terreno 450m'. R$ 70.000,00
2192; JARAGUÁ 99, R Elisa W. Mass, const, 121,5m' + edicula 21m', terreno 345m'. R$ 65.000,00
2194, TIFA MARTINS, R João Augustinho Fabiano, casa' madeira 49m' e terreno 322m'. R$ 25.000,00
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'�
consírução 199,70m'. R$120.000,00

2205 ' JARAGUÁ ESQUERDO, R João J. Ayroso,
sobrado res';eoml. c! 380m2, terreno 1.117m2 R$
340.000,00

2188 ' BARRA RIO CERRO, R Natália M.R. Andreata, const.
144,50m' e terreno450m'. R$166.000,00

2197, VILA '_ENZI ' R Francisco Pirmann, terreno c/ 442m' e construção 199,70m'.
2199, CENTENÁRIO, R Fidelis Stinghen, terreno c/350m' e casa de alv., d 77m'.

2202, SCHROEDER, casa alv., c/95m', terreno 665m'. Rua Alemanha.

2203, TRÊS RIOS DO NORTE, Construção c/170m' e terreno c/ 524m'.

R$ 120.000,00
R$ 45.000,00
R$ 85.000,00

R$ 48.000,00
R$ 115.000,00

3051 ' CENTRO, Riviera.

3055 ' VILA LALAU ' Ed. Vitória Régia, Rua Pedro Avelino Fagundes.
3058 ' CENTRO, Cristiane Monique.
SALA COMERCIAL

4007', JOÃO PESSOA" Recreativa, Cond. Dona Benta, campo de futebol de areia, terreno 1.702m'.

lil!iQr--"!j
.

.

9009 ' SCHROEDER ' R. Bom Pastor, c/ área de 4.078m'
.

9011 ,JARAGUA 84 -ferreno com 30.000m' e contrução de 140m'

R$ 115,000,00
R$ 70.000,00
R$ 83.000,OÓ

R$ 200.000,00j""",--_._---_.,

2201- NOVA BRASILlA, R José Ernmendoerfer,
casa em alv. c! 155m>' R$14O.000,00

2207, CENTRO, R Tufie Mahfud, casa alv. cf 355,42m2
e terreno c/336m2. R$ 200.000,00 (ACeita imóvel de
menor valor) R$ 18.000,00

R$ 90.000,00
9013 ' CAMPINHA ' Massarandubo, com área de 242.500m' (com 02 casas de madeira, ranchos, nascente) R$ 65.000,00
9017 ' SCHROEDER', Rua 108 Bracinho, cf área de 26.000m' R$ 25.000,ob
918 ' BARRA RIO CERRO, Rua Pedra Branca, c/ área 105.000m', 8 lagoas, excelenle inveslimento R$ 75.000,00

,
'

, '_ '4008 - GALPÃO - JARAGUÁ DO SUL - OllMA LOCALIZAÇÃO -

.' ,

construção de 750,00m2 e terreno de 4.000,00m2• R$ 280.000,00.
3055· VILA LALAU, Ed .

. Vitória Régia, Rua Pedro

Avelino FagunOes.
R$ 70,000,00 AMIZADE - Sala comercial

CENTRO - Sala comercial pi escritório ou consultório
VILA LENZI - Quitinete

2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nieoehelli - casa 2165, ESTRADA NOVA, R. Felix Riehert. Cons-

alv.:C/176m2, terreno c/450m2• R$ 45.000,00 trução de 80m2 e terreno de 435m2• R$

24.000,00

OIILIARIA '. R: Guilherme Weege, 166 • Edifício lergamo • Centro
18/06/04, 16:52

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA • VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: Ih30 às 12h. 13h30 às l1h30

• Aos sábados: Ih30 às 12h
.................,.�..._

REF: 3306 - RIO DA LUI - TERRENO C/ 430.00M2 RS 13.000,00.
ENTRADA DE 5.000,00, PARCELANDO O RESTANTE•..

REF 3263 - CENTENÁRIO - VARIOS LOTES RS 26.000,00
CADA UM OU ACEITA PARCElAMENTO DIRETO COM REF:3281 ,ILHA DA FIGUEIRA, TERRENO C/l.119.80
IMOBILIÁRIA. M2. RS20.00,00

REF: 2454 - CHICO DE PAULA, CASA ALV. C/81,OO
M2, CONTENDO 3 QUARTOS, SALA, BANHEIRO, COZINHA,
LAVANDERIAJERRENO Cf 344 M2.RS 50.000,00

REF 3241- NOVA BRASILlA - TERRENO 478,35.
RS 39.000,00

ALUGUEL - CHICO DE PAULA, CASA ALV.

CONTENDO; 3 QUARTOS, 2 BANHEIROS, SALA, COPA,
.

(OZINHA IMBUTlDA, LAVANDERIA, SALÃO
DE FESTAS, GARAGEM. RS 650,00 (NEGOCIÁVEl)

REF: 2490- SAOLUII -CASAALV. C/195M2CONTENDO
1 SUíTE, 2 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, 2

BANHEIROS, GARAGEM PARA 2 CARROS. TERRENO C/360M2. REF 3256 - BARR� RIO CERRO - TERRENO 390 M2. REF 3289 - BARRA RIO CERRO - TERRENO 378 M2.

RS 110.000,00 RS 21.500,00 . RS 26.500,00

I CASA NOVA

I,·

REF: 2482, ÁGUA VERDE, CASA ALV. 168M2 CONTENDO
1 SUíTE C/ HIDRO, 2 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA,
GARAGEM, ÁREA DE SERViÇO. TERENO C/570M2 RS
145.000,00

REF: 2493 - CENTENÁRIO, CASA ALV. C/ 162 M2, 1 SUíTE,
1 DORMITÓRIO, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO,
CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARÁ 2 CARROS COM PORTÃO
ELETRÔNICO. RS 94.000,00.

REF: 2485, CASAALV. 72M2 CONTENDO 1 QUARTO, SALA REF: 1()Ó1- NOVA BRASíLIA - ED.LEUTPRECHT

COZINHA, BANHEIRO, GARAGEM, LAVANDERIA. TERRENO ',APT. C/I 05 M2 CONTENDO 2 QUARTOS, SALA,

36�M2 RS 35.000,00 BANHEIRO, COZINHA, GARAGEM. RS 68.000,00

REF 2480 - VILA LENII- 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 2416 - VILA LENII- CASA ALV 250 M2, 1 SUíTE,
4 DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS
'5.000,00 .

REF: 2491 - VILA RAU - CASA ALV. C/464 M2.
CONTENDO: 2 DORMITÓRIOS, SALA, BANHEIRO,

.

COZINHA, GARAGEM. RS 42.00,00
REF 2411- VILA RAU - ASA ALV 80 M2, 3 DORM, BANH.
TERRENO 420 M2. RS 46.000,00

i REF: 2494 - BAEPENDI, CASA ALV. C/ 286 M2,
i CONTENDO 1 SUíTE, 2 QUARTOS, 2 ClOSETS, SALAS,
I BANHEIRO, COPA, COZINHA, LAVANDERIA,
I CHURRASQUEIRA, SALÃO DE FESTAS, GARAGEM P/ 3

1 CARROS. oTERRENO C/ 330,00 M2. RS 180,000.00
,

REF 1002 - ILHA FIGUEIRA - APTO 108,34 M2, 1

REF _ 3271 _ JGuÁ ESQUERDO AO LADO QUARTEl P.
SUíTE, 2 DORM, BANH, GARAGEM, SACADA, CHURRASQ. REF 1126· CENTRO, ED. ESMERALDA APTO COM 105,73
INDIVIDUAl., COM ElEVADOR. SEM ACABAMENTO 1 SUITE, 1 DORM, SALA, BANH, COZINHA, 1 GARAGEM E

M.' TERRENO 6.832,11 M2. RS 150.000,00 INTERMO, SISTEMA DE CONDOMINIO. VALOR: 80 CUBS DEMAIS DEP. RS 80.000,00

o

,
i �

;
I
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

i •
\,

RESIDENCIAL JADE
Rua Jorge Lacerda, nO 398 '

Fase de acabamentos internos
1 ôu 2 aptos por andar

'

• 2, 3 ou 4 dormitórios·

, EDIFíciO DIAMANTE
Rua Cabo Horry Hüdlich, prox. Angeloni

Fase de estrutura
• 2, 3 ou 4 dormitórios·

VENDAS EXCLUSIVAS:

311-1500
9975-1500

........................

F1tESIDENCIALisMERALDA
i Rua João Picolli, ao lado nO 449

I Fase de postilhamento Eliane na fachada

i e revestimentos internos/pintura
i 2, 3 ou 4 dormitórios

, BEST PLACE RESIDENCE
RU!l JO,ão Picoll!, ao lado n� 276

, ,

,'1
Fase de reboco externo/interno

-,
", ,

1 apto por «lndor 1

",

4 suítes com ar split/ôquecimenfo solarI

ROYAL PALACE CONDOMINIUM
Rua GuilhermeWeege • Fase de estrutura

2, 3 ou 4 dormitórios

• ,Além desses empreendimentos, a Futuro possui 2 lançamentos na planta: o
AMETISTA LOFT RESIDENCE na Av.Mal. Deodoro da Fonseca, com 1 ou 2' dormitórios
c/ Lofts Planos ou Duplex e o RESIDENCIAL PEDRA RUBI, na Cabo Harry Hüdlich,
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
Clarice Koch, e no Edifício Topázio; totalizando 77 apartamentos para ,sua
escolha.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Realizando seu sonho imobiliário
FONE/FAX (047) 275-2990' f PLANTÃO: 9136-2991

E-mail: dejaimoveis@netuno.com.br
'CRECI 001770-J - DEFRONTE AO FÓIWM - JARAGUÁ DO SUL - SC
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Vende-se belíssima construção bairro são Luís rua: José Narloch 1067
com sala comercial- Construção térrea com; 01 suite, 02 quartos,
02 bwc, cozinha churrasqueira, garagem, parte superior com 02 suites
03 quartos, bwc, sala, biblioteca cozinha, sala para televisão, sala de
estar, sacada na, frente e fundos, churrasqueira, lavanderia,
garagem, total área construída 620m2 valor R$ 300.000,00
NEGOCIAL ACEITA-SE CASA NAS PRAIAS DE BALNEARIO CAMBORIU
/PICARRAS e na cidade de JARAGUA DO SUL.

! .

Vende-se uma cobertura no edifício Morada do Sol, contendo 02 suites, 01
dormitorio, 02 bwc, sala em três ambientes, copa, cozinha, lavanderia,
dispensa, ambiente para empregada com todo piso em porcelanato,

- mobiliado, terraco medindo 49,00m2, garagem para 2 carros- valor R$
220.000,00-NEGOCIAVEL-ACEITA-SE TROCApOR APARTAMENTO EM MEIA
PRAIA BALNEARIO CAMBORIU ou ENTRADA +PARCELAS NEGQCIAVEIS.

Vende-se casa madeira loteamento casa nova Jaraguá 84, com 03
quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia, ao preço ,de R$ 29.000,00
NEGOCIAVEL�

Sevende, uma casa em alvenaria próximo a UNERJ no bairro Waldemar
Rau, o terreno e de esquina medindo 370,00m2, a' construção com

110,00m2 Oêquartcs. sala, cozinha.garagem, churrasqueira, ao valor
R$75.000,00-NEGOCIAVEL-

.

Vende-se casa em alvenaria no loteamento Papp com 01 quarto, sala,
cozinha, bwc, garagem, com um excelente acabamento, fica cozinha
mobiliada, com belíssimo terreno medindo 364m2 ao valor
R$75.000,00- NEGOCIAVEL-

Vende-se apartamento. condomínio Jardim das Mercedes, bairro Vila Nova com 02
quartos, sala, cozinha, lavanderia, bwc, garagem, super negociável entrada R$
30.000,00 + 62 PARCELAS R$330.00

Vende-se apartamento em Barra Velha frente para mar com 01 quarto sala, copa,
cozinha, garagem, todo mobiliado ao valor de R$37.500.00-NEGOCIAVEL-

Vende-se um apartamento no condomínio amizade com 03 quartos, banheiro, sala,
lavanderia, copa, garagem, todo reformado ao preço de R$ 55.000,00- negociável-

Vende-se uma casa de f1]qgeira nQ bairro Ilha da Figueira nova com 02
quartos, sala, cozinha, g�ragem, medindo 49,00m2, terreno medindo
480 m2 ao valor R$ 32.000,00-NEGOCIAVEL-

Vende-se uma casa em alvenaria com sala comercial ,i com uma

suite, 03 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, churrasqueira,
garagem ao valor R$110.000,00-NEGOCIAVEL <'

Vende-se uma casa em alvenaria a 150ms do CAIC, com 136,00m2,
toda murada semi-nova, com 02 quartos,' banheiro, cozinha, copa,
sala, dispensa, ao preço de R$ 60.000,00-

Vende-se uma casa em alvenaria no bairro Ana Paula com 01 suíte, 03
quartos, sala, cozinha, copa, lavanderia, toda cercada em alumínio
quadrado preto, ao preço de R$ 70.000,00 negociável-

Vende-se uma casa mista no início do bairro Ilha da Figueira, com 03

quartos, sala tv, sala estar, cozinha, lavanderia, bwc, medindo 106,00
m2 com construção de alvenaria semi nova medindo 80,00m2 com

churrasqueira, 2 quartos, garagem, bwc inacabado terreno medindo
495,00m2 ao valor R$ 90.000,00-NEGOCIAVEL-

Vende-se casa em alvenaria nova Vila Lenzi, com suite, 02 quartos,
sala,cozinha ,lavanderia, garagem, medindo 80,00m2,. terreno
medindo 650,00m2 ao valor R$ 65.000,00-NEGOCIAVEL-

Vende-se 02 casas em alvenaria no mesmo terreno no bairro São Luiz,
sendo a lQ casa com 03 quartos; sala, cozinha, bwc, garagem, 2Q
casa 02 quartos, sala, cozinha, lavanderia, bwc, garagem ao valor R$
45.000,00-NEGOCIAVEL-

Vende-se uma casa em alvenaria nova' na praia de Piçarras toda
mobiliada, com uma suite, 02 quartos, cozinha ampla com sala,
sacada, churrasqueira, medindo 95 m2 com distancia de 500ms da

praia próximo ao hotel candeias toda murada com grade ao valor R$
48.000,00-NEGOCIAVEL-

Vende-se apartamento no Edifício morada do Sol com 1 quarto, sala cozinha, bwc,
sacada, garagem, ao valor R$ 52.000,00-NEGOCIAVEL-

Vende-se um belíssimo apartamento em meia praia todo mobiliado com moveis
novos 02 quartos, sala, cozinha. lavanderia, bwc, garagem ,com distancia de 150
m2 da praia ao valor R$110.000,00-NEGOCI.A:VEL�
Vende-se urrlJapártamento no edifício M�rada do Sol com uma suite, 01 quarto,
sala, cozinha, bwc, garagem, ao valor R$ ,75.000,OO-NEGOCIAVEL-ACEITA-SE
TROCA CO� CASA PROXIMO AO CENTRO.

Vende-se 03,easas no bairro Ilha da Figueira no loteamento Borba no

mesmo terreno 1 mista 2 em alvenaria o valor R$ 98.000,00- todas as
tres - NEGOCIAVEL-

I
L:

Vende-se 03 salas .cornercials no ·centro comercial, Edifício Market-Place
medindo 12,00m2 cada ao valor R$ 25.000,00-cada-NEGOCIAVEL-

Vende-se terreno No bairro Rio Molha, próximo a Prefeitura Municipal, medindo
15,00ms. frente e fundos, nos lados direito e esquerdo em 26,00ms. Com uma

área total de 390,00m2 ao valor R$ 30.000,00-NEGOCIAVEL-

; Vende-se terreno na rua, Oreste Bortolini rua sem saída ultima residência com

área do te'rreno de 2.8535 m2, casa medindo 60,00 m2 ao valor R$ 75.000,00
NEGOCIAVEL-

I
I
I
!II, Vende-se belíssimo terreno na Ilha da Figueira de esquina rua: Nossa Senhora

I Aparecida com pequena casa em alvenaria com sala cozinha ampla ,bwc, garagem
I

, varanda, terreno medindo 580m2-ao valor R$ 45.000,00-NEGOCIAVELI BARBADA

illl Vende-se um terreno localizado na Rua João Planinscheck, comercial e
residencial, medindo 17 ,50ms de frente e fundos, lado direito e lado esquerdo em
58,50ms, ao preço de R$100.000,00-L

Vende-se terrenos na rua Ângelo Rubini medindo 20,00ms frente e fundos com
25,OOms lado direito e esquerdo área total de cada terreno 500m2, ao valor de
R$ 70.000,00 cada NEGOCIAVEL-

Vende-se terrenos na vila Lenzi rua Erich Aben com projeto de uma nova rua, que
terá acesso ao bairro Jaraguá Esquerdo próximo AO-Esdádio do Juventos ao valor
de R$15.000,00 NEGOCIAVEL-
Vende-sa'terreno no bairro Ilha da Figueira próximo ao parque Aquático. krause,
medindo 15,00ms frente e fundos com 25,00 ao lado direito e 31,00ms lado

esquerdo com área total 410,OOm2 ao valor R$20.000,00-NEGOCIAVEL-

Departamento Jurídico Deja Imóveis

I
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Corretores de "Imóveis

Janetel�
Cei.: 9973.8386 --Eli

r; 6&.."11 "6 i
Cei.: 9962.5878

uá de Sul - se

Tel.: 47 372.2690

COD 123 - CENTRO, -easa em alvenaria c 293m2, 4
quartos, garagem para 3 carros e demais

dependências. Rua: Coronel Procópio Gomes de Oliveira.

COI) 216 - VILA LALAU, terreno c/ 410 ,25m2,
edificado c/ 2 salas comerciais. Rua:' Bernardo
Dornbusch.

CORREIO DO POVO 21 C

A 'HOE'L,A�JA QAHPEA

VENDE:

• CASA de ALVEN�RIA C! 91,00 m2,contendo 03 quartos.sala.cozinha.bwc,
garagem. Terreno cf 3QO,OO m2.Localizada na Rua 1 086,próx.Ao C.T.G,8(lirro
Vila Rau. RS 28.000,00.

• BONITO LOTE PLANO Cf 567,00 m2 (21 X 27) com toda a infra-estrutura

necessária, contendo fundamento de 56,00 m2 (7 X 8). Localizado na Rua

Bandeirantes, Bairro Bracinho em Schroeder. RS 12.000,00.

• CASA de MADEIRA C! 70,00 m2, contendo 03 quartos, sala-cozinha. bwc,
varanda. TERRENO C! 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 BairroVila Rau RS 40.000,00.

* * * E bonito sonhar alto; é. bonito ser caprichoso,
é nec;essário ser humilde e estudioso * * *

Fone Plantão: 9993-6992 Fernando ou 9602-5407 Fabrício.

E-mail: imobgarcia@yahoo.com.br

R: João Planinscheck, 302 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul

PROTOCOLO N° 89504

\

w,:N.H)1 :NEÇOCJA1(
CO,}(OSCO! .

ENTREGA DAS CHAVES: AGOSTO/2004

•MS'B·.,Ll4""AJ
__

�:as
1 __ .COM

Rua João Marcatto, 265 • Ed. Mônaco • Sala 04 • Ao lado MIME Reinaldo
Para você morar bem! II LOCAÇÃO: 'SOBRAbO ALTO PADRA-OI �� i .

i Meira: Casa com 03 dormitórios, 'garagem pI 2 carros com . .....�.
.

.

i.;.. I. phurrasqueira/bwc e de.mais dependo A.mplo terreno tOdO. (H Â. ...... PAIfIJNA'Tiá) J
•f ·

( (1Ali i murado. R$ 500,00.Em frente DG WEG - Rua asfaltada I � u
.

l.:L\#SlaenCla JYLateus I ���d�:;:�i�;mO�a�':"iIÓ'ioS e demais depend R$ 230,00 I, SU íTE MASTER (CLOSET • BANHEIRA) • 01

'Sul'te + 02 Dormitórios i entro: Apto. no ?alçadão - 1° andar- com 03 dormitórios,. sala I DORMITÓRIOS (TODOS COM SACADA). SALAi i e estar, sala de jantar, 02 sacadas, dep. de empr. cLbwc,
I . sacada cf churrasqueira I �ragem .. R$ 530,00. . ,.. íNTIMA COM LAREIRA � 01 SALAS. ESCRITÓRIO

i.c/h 'Id r'o merr orrnel I lia Lenz.I: Sala, COZinha. 02 dormitórlos, demais I • LAVABO E DEMAIS D EPEND ÊNCIAS.
i . acabamento de pnmelra i ependências.R$ 380,00

�dª ª�rC.,ja""'ií��roaçptlstrutO� I pE:i::�:?E�:::: �:::�o:�:;:�::o::"wc I Fu���·�����l����E:;t����:CA
:NUlSSA CO(j(1([(j)A II r R$150�OOO,OO (NEGOIÁVEIS - ACEITA IMÓVEL

e cesso TERRENO AHIZADE i COMO PARTE PGTO - ESTUDA PROPOSTAS).
!

R$13.000,OO COH ESCRITURA
PRONTO PARA CONSTRUIR
� a�1'S - P�OJE10 II

PE�SONAL'2ADO DA QASA' II
mÉ 100 H2 II
JoAo PESSOA II

CASA RS 35.000,00 I
;

02 DORNf1ÓR"OS E DEHAfS
!

i

DEPENDÊNCfAS. !I
I II----��------------------------�l------------

TERRENO PARA SUA INDÚSTRIA?
NÓS TEMOS VARIAS OP�ÕES. AMPLOS,
PLANOS, PRONTOS PARA CONSTRUIR

PREC:ISA DO PROJETO? NÓS FAZEMOS.

L.Gi·...E ...A I

lr�--�·----.,--------�--=-------_·_--�-
SUA OPORTUIDADE DE ADQUIRIR SUATÃO

SONHADA CHÁCARA.
FICUEIRA - CARIBÂLD I - CORUPÂ
ÁGUA CORRENTE, PASTAGEM, PLANTAÇÃO.
VALORES BAIXíSSIMOS, FACILIDADE DE
NEGOCIAÇÕES. ACEITANDO TROCA•.

.. -.1,....

� 5 t,\
l'i ,i'
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R E
Jhwers
E N C E

PRéDIO
· IubulaçãQ água quente
· Chuffas'CIueffa na sa'Cada
· Completo sistema
ae segurança

· Opção garagem
cl dep. Privativo

ÁREA DE LAZER
· Sala de jogos
· Sala de ginástica
· Sàuna c1 ambiente de descanso
· Ambientes decorados e mobiliados
· Salão de fe�tas cl churrasqueira e bar
· Piscina adulto e infantH
· Home Theater
· Playgreund

constru
Aua Marechal Deodoro da Fonseca, 972' - Jaraguá do Sul se

Tel. 47 275 3070
Fi!maLp65 6

18/06/04, 16,53
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

RESIDE'NCIAL MONISE

CONFORTO, FUNCIONALIDADE, SEGURANÇA E

BELEZA, EM LOCALlZAÇA-O 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[antar,

cozinha, área de serviço,
.

sacada cf churrasqueira e

uma vaga de garagem.

.

ApartamentoTipo 02:
Área 148,18m2•

Contendo 03 dormitórios (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.
Marina Apto'
novo, contendo

q � 03 dormitórios

o? (sendo 1 suíte),

1 ""r sala, cozinha,• '�. lavanderia
-'" ---- banheiro social,

sacada c

L...,.. --'-_.......J churrasqueira e

garagem. RuaMarinaFrutuosoesquina
c/Rua Paulo Schiochet - Centro (Práx. .

Angelonij.

Aluga: Galpão ind./comercia I c/
escritório, área total de aprox.
286m2• Rua 25 de Julho, 1430 (Vila
Nova) Aluguel: R$ 800,00

-+ Apartamento, contendo 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem. Resid. Maguillú (Centro). Aluguel: R$ 300,00

-+ Apartamento, contendo 03 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem. Residencial Garcia. Aluguel: R$ 350,00

-+ 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

,

-+ Apartamento, contendo 03 dormitórios e demais dependo Condomínio Amizade. Preço:
R$ 55.000,00 . ,

-+ Apartamento, contendo 03 dormitórios (sendo 01 suíte), e demais dependo Rua
Waldomiro Mazurechen (Centro)

-+ Apartamento, contendo 02 dormitórios e demais dependo Rua Domingos da Nova

(Centro). Preço: R$ 78.000,00
-+ Apartamento (prédio em construção), contendo 03 dormitórios e demais depend., cl

área 137,60 m2. Rua Exp. Cabo Harry Hadlich esquina cl Ferdinando Pradi - Residencial

Raphia (Centro). Forma de pagamento: Entrada + saldo em até 32 vezes (parcelas
corrigidas pelo CUS).

-+ Casa mista, contendo 03 dormitórios, em terreno cl área 436 m2. Rua Joaquim
Francisco de Paula. Preço: R$ 48.000,00

-+ 2 Casas em alvenaria, em terreno cl área 660 m2. Rua Luiz Gonzaga Ayroso (Jaraguá
Esquerdo). Preço: R$ 48.000,00

-+ Casa em alvenaria, contendo 03 dormitórios e demais dependo Rua Martin Sthal (Vila
Nova). Preço: R$ 110.000,00

-+ Terreno cl área aprox. 469 m2. Rua José Picolli (Estrada Nova). Preço: R$ 12.000,00
-+ Terreno cl área aprox. 350 m2. Rua Otto Georg (Jaraguá 99). Preço: R$ 13.000,00
,-+ Terreno cl área aprox. 342 m2. Rua Sernardina S. Muller (Vila Lalau�. Preço: R$

25.000,00
-+ Terreno de esquina, cl área aprox. 352 m2. Rua Santa Julia (Ilha da Figueira). Preço:

R$30.000,00
-+ Terreno cf área aprox. 1.018 m2. Loteamento Flamboyant (Jaraguá Esquerdo). Preço:

R$ 55.000,00

Vende: Res.

Imperial - Apto
c/03 dorm.

(sendo 1 suíte),
e demais dep.,
com área

privativa de
i� 152m2. Rua
I
Felipe Scnmiat,

, 234 (centro).
Vende: Casa em alvenaria, 5
dorm. (sendo 1 suíte).e demais dep.
RuaMarina Frutuoso, 769 (Centro)

FODe:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ed. Karine - Centro - Rua João Picolli,
473. Apto 2 dorm., bwc, coz., sala, área
de servo e garagem. àrea total: 70,22m2•

"

J'

Ed. Jacó Emmendoerfer- Centro - Rua

Domingos da Nova, 334. Apto 103
COBERTURA cf 1 suíte,3 dorm., bwc,
salas estar e jantar, coz., área de serv.,

churrasqueira, garagem e piscina.

Compra - Vende - Aluga - Administra

371-1500eREel - 643 - J

Centro Médico Odontológico - Centro
- Sala comercial cf 40m2 e , vaga na

garagem. Rua Guilherme Weege, 50. R$
35.000,00 ou R$S.OOO,OO entro +

50x600,OO +cub

Edif. Catarina Ersching - Centro - Apto
cf , suíte + 1 qto., e demais

dependências,' vaga na garagem. Rua
Adolfo Fiedler, 85.

•

BAEPENDI- Rua Afonso Bartel- Casa alv. cf 1 suíte e 1 dorrn.c/
acesso ao bwc, sacada, salas de estar e jantar,coz.mob.,bwc,área
de serviço e garagem Área total:300,OOm2.área constr.: 1 40,OOm2

COND.JARDIN DAS MERCEDES - Vila Nova - Apart.303 bloco

�,._/ 2 Jorm., bwc, sala,coz.,área dê: serviço e gar.
I

'

VILA NOVA - Sobrado de Alv.- R: Adão Norosthny, 213 - cf 1

suíte,3 dorm., copa, cozinha, 2 salas, lavabo e bwc. Área de
,

festas cf churrasqueira e garagem. Área total: aprox. 406,OOm2

ILHA DA FIGUEIRA - R: Bertoldo Drews - Lot. Divinópolis. àrea
total de Sal ,98m2•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SDN
compra - vende - troca

financia - novos e usados

;l�!:�4��Revendedora exclusiva da região
�;;�::i" de Rebo�ues Pirâmides

Tempra compl. 95

Escort XR3 88
Gol 90

Santana Quantum Cl d.h. 90

Opala Comodoro compl. 89

Éscort Hobby 1,6 93

ssccn Ghia 89

Kombi stander 92

Uho Mille 92 branco

Ford Landal em couro 80

Gol MI1.6 97 azul

F-i000 c.dupla, MWM, compl., 94
DªI. R�y GLi.8 90

Chévette Junior 92
. L-200 Gl, couro, rodão, 99 azul
. Prêmio CSl 1.6 86

Opala Diplomata 6cc 2ompl. 90

Moma 00

Fiesta.4p 95

Go11.8 96
Chevette RElíQUIA!!! 80

Titan 02

Tel: 371-7212

grafite G
amarelo A'
branco' G'
vermellía 'G
verde met. G
branco A

verde G
branca G

G
azul GNV

G
cinza D
cinza A
vermelho G
O R$ 37.500,00'
verde A

bordô G

azul. G

azul l,G
brodô' G
branco G
Azul' G

Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau
Cei: 9963-7641

Jruppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183

branco
brhnco
verde água
,azul

Rua Erwíno Menegotti)530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul

CELTA - vende -se

2003, 2 portas. R$
16.300,00. Tr. 9962-

.
3664.

CHEVETTE - vende
se ano 79, em bom

estado.R$1.000,00.
Tr. 275.-0516 ct
César.

,ffi ;\1\

CORREIO DO POVO '. RDERNO
CLASSIMais

CORREIO DO POVO 25 O

�
�oros

pneus novos,

completa. Tr. 376-
1678 ou 9993-5946 .

VECTRA - vende-se
CD 1998, branco, ar
digital, teto-solar,
ASS, computador de
bordo, air-bag duplo,
controle de som no

CHEVETTE - vende- volante, controle de

se, verde metálico, fração, freio a disco

álcool em bom nas 4 rodas, R$
estado, ano 91.R$ 23000, tratar

2.500,00 de entrada 99750078
+ 15xR$241,OO:

.

KADETT - vende-se
GS ano 90, cl teto,

.

vinho. R$ 7.100,00 UNO-vende-se1.0,
financia e troca .. Tr. ano 92, 2 portas,
370-3574.

branco. Tr. 371-7542.

UNO - vende-se, 95,
1.5, vermelho, ótimo
estado. R$ 7.800,00.
Fazemos negócio
com Fiesta, Uno ou

Kord Ka, 1.0, 98/00.
Tr.': 99919-0686 ou

OMEGA GlS - vende 9135-5854.
- se ano 95, 2.2,
completo.R$ iI'l

UNI:J - vende-se CS
14.800,00. Tr. 9962- .

3664 ano 92, ótimo estado.
R$ �300,00 ou

R$1.900,00 de
entrada + �px çl� Rj
215;boou trQca-se.Tr.

370-3574 ..

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia

Motos acima de 1998 -

financ. em até 30x 51 entrada

. ·.ftua�ritz.:BarteJ, ·99 '"Baependi
Jaraguá do Sul- se

370-4224
CLASSIC

MONZA - vende-se,
EFI 650, 93,. 2p, .

UNO - vende-se,
bordô, v.e., todo Fire, 2p, 02.Tr.: 9903-
original, d.h. R$ 7156c/LuisPaulo.
8.500,00. Tr.: 371-
5157 ou 371-5615 a

noite cl Cristiane.

MONZA - vende-se,
�----------------------------------�

90, em ótimo estado.
R$ 5.300,00. Tr.: 371 _,

2001 ou 9916-8927 cl
Frank.

Compra - vende - troca: ,financia
,

. Celta 1.02p 2001

Corsa 1.0 4p 1999
Palio 1.0 2p 2000

G{)jt8l� 1997
Saveiro 1.8 20010,

, Corsa pick-up 1.6 2001
Vectra 4p cOlnpleto 1997
Qmega GLS 2.0, c(lmpl.(-t�t�) 1'994

IInoMille 4p 2001

'f0t��a Coro,laJ:ler�,a compl.·1993

1·····················································
.

COMPRE-
9952·3524
FONE/FAX: 310-5218

S-1 O -vende-se 2.5,
ano 97, diesel, ar

.

Ednaicionado:bco.
couro, trio eléVCD, 4

VEíCULOS
Rua Erwino Menegotti, 869,

Vila Rau - Jaraguá do Sul - se

Celta 5p/limp./desemb./ ar q./

Kombi ST 1976 G
Corsa Sedan, cínza/desenib. tras/aq

Vectra GLS 1995 Escort GLX 16v/Arcond ./DH/TE
Galax 500 1978 G

Gol1.85m 1984 G ASTRA - compra -se Fiesta 1.0 limp./desemb./ar qte
-_.�_.�_ .._--"--------�--,�._---.� .. _ .. _- •.. _ .. _ .._-- acima do ano 2000.
Uno 1.3 CS 1985' G Tr. 9981-4588. Polo Classic Ar cond./DH2003 G

2001 G CARAVAN - vende-
Vectra GLS completoL 1987 A se ano 78, 6 cilindros, �

1981 A turbina cl Rodas 17.
GoI1OOO special 2p

1977 G R$ 6.000,00.Tr.9953-
9966.

2003 Prata, G

2001 Cinza G

1997 Prata G

1997 Prata G

1997 . Vermo G

1997 Preto G

2002 Branca G

Fone: (47) 371-3898

FlORINO - vende-se

furgão 1.5 IE, ano 95

longa, ótimo estado,
aceita-se troca e

financia-se.Tr. 276-
0397 cl Lourival à
noite.

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADOR

,

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

TEMPRA-compra-se
financiado, no negócio
um monza 84 4 portas
para o valor da entrada.
Tr. 273-i3242.

do Sul- se

llPO-vende-seano 96,
1.6, rT)pi 4 p., vinho

metálico, rodas esp.R$
8.500,00 financia e

troca.Tr. 3703574.

..
BRASíLIA - vende
se ano 77, ou troca

por moto, R$
2.700,00. Tr. 9962-
3664.

BRASíLIA - vende
se 79 reformada de
lata, motor, toda
documentada. R$
2.700,00. Tr. 371-
9878 cl Fidélis.

FUSCA - vende
se80, verde, aro 14,
.R$ 3.000,00. Tr.:
376-3666 cl Paulo

GOL - vende - se

1.8, álcool, cor vinho,
ano 88. R$ 5.000,00.
Tr. 276-0169 ou 9142-
4084.

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

MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P O R T A DOS

AlFA 164 95 4O.<XXl km grafite
AlFA 164 95 �� ilZUl
MAf03JES C ZD 94 a:uo verde

CIVC EX 97 aJt Cl:J'Tli3b branoo

PEU3EOT 100 ss 1.0 a-q ItHaz. ilZUl

PEU3EOT:m XS 97 a:uo\rtitd branoo

PEU3EOT 4<l5 ffi 4p'a;!a:tas prata
PEU3EOT 4<l5 8RE'AO< 94 � preta
APPlAlJSE 94 4p'd'.ti7fu'16J branoo

O:IARADE ffi 4p!o:t;5 preto

NACIONAIS

f.1<XXl

&10

CJr'fiAa

R.J&'A

ss� aru

97 �bal:a

00 4p'4atab:xj. baro

83 100)+ CD baro

ESPECIAIS

R.J&'A

KCMlI

VARIANT

e6 PI cx:x..ECQ\WX'R

ro Lri:n d:ro�
70' Lri:n d:ro� ,

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678

POR TELEFONE: 371 1919
POR FAX: 276-3258
PESSOALMENTE:
Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 246
PORE-MAIL;

correiodopovo@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

CUO .: vende-se,
Hatch, 00, 1.6 RT,
prata, airbag duplo,
d.h., a.c., CO original,
controle satélite de
som, t.e. 5p, trava pf .=_I!'crianças, rodas de -

liga leve. . R$ BIZ - vende - se
21.000,00. Tr: 370- ano 99, modelo
8928. 2000, cor. ve r-
.. melhaR$ 2.600,00
HONDA CIVIC - mais multa R$
vende-se.anc s? EX,- 190.00 ..Tr. 273-

" c o u r o,+ a I a rl]1 e r
• 0681.

ALFA ROMEO 145 -

vende-se, 99, 1.8,
completo, em

perfeito estado todo
revisado. R$
21.500,00. Tr.: 275-
1427 cf Bettina.

ALFA ROMEU -

vende-se 164, ano 95,
40:000 Km origjnal,
raridade completo

.

VR. R$ 22.000,00. Tr.
3761678 ou 9112-
9188.

ALFA ROMEU -

vende-se 164, ano 95,
GNV, completo,
Àirbag, teto, etét.,
couro, CD, azul,
hidramático. Tr. 376-
1678 ou 9112-9188.

BESTÁ OU TOPIC -

compra-se cf serviço
em bom estado.
R$.16.000.00.
Tr.9142-6629.

hidram., teto, som,
trio, branco.Tr. 376-
1678 ou 9112-9188.

L-200 - vende-se,
cabine dupla, 95, a.c.,
4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de
menor valor no

negócio. Tr: (47)
9102-0009 cf
Santiago.

MERCEDES BENZ -

vende-se C 220, ano
94, completa, verde
metálica, meco 4
cilindros. Tr. 376-
1678 ou 9112-9188.

SUZUKI - vende-se
Suzuki Swift SO 1.6
16V 4p, compl., gas.
R$ 12.000,00 ou ou

troca-se por terreno
de maior valor. Tr.:
370-7986.

TRAILER - vende-se

pi comércio de
cachorro quente, em
bom estado e ótima
clientela no centro.
R$ 6.000,00. Tr. 371-
9086 ou 9135-2230 C/
Sr. Gil.

I Fone: (47)
370-8622

Classe A 99 S-10 C. dupla 98

Palo classic 99 Blazer 2.2 97

Uno Mille 99 Blazer 2.2 96

Corsa Sedam 99 'Ranger 2.3 98

Goll.0 01 S-10 2.2 96

Gol 1.0 99 Courier 1.3 00

Gol 1.0 97 Saveiro 1.6 99

Gol 1.6 95 Saveiro 1.6 90

Gol. LO 93 Fiorino 1.5 96

Uno Mille 97 Golf 1.6 02

Uno Mille 91 Renaul Clio 1.0 02 I

Escort SW 98 Vectra 2.0 97

Tempra SX 97 Vectra 2.0 95

Parati 1.0 98 Corsa 1.0 98

Audi A3 98 Corsa 1.0 95

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

Escapamento - Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus
AUTORiZAdA:
GM,VW,
FiAT' FORd

CBX 200 - vende
se strada, vermelha,
98, impecável.
Aceito troca. Tr.
9103-7895 ou 9103-
2613.

FALCON NX 400 -

TITAN - vende - se
vende - se ano

2000, com alarme.
Aceita - se troca.
Tr.9955-4945.

2003, com partida
R$ (400,00. Tr.

9953-2627.

TITAN - vende-se
CG 2001, prata. R$

TITAN - vende - se

3.500,00._Tr.9973- 2003, R$ 4.200,00 ..

5205. j;!�W ;,. ,,;1r.i9953 - 2627..

CBX STRAOA -

vende r. se, ano'

1997. Tr. 371-3542.

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

Dicave BLUMENAU
322· 8800

ITAJAí
348·8460

.

JOINVILLE
435 '! 3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

SÁBADO, 19 de Junho de.20Q"

ti
PEUGEOT

I .c::::::;T

III1DII

(1)Atenção: as concessionárias.Eurovia do Estado de pernambuco (Imbirimbeira.Afogadose Semlnovos de Recife; e Piedade, Jaboatão dos Guararapes) não funcionarão nos dias 20 e 27/06/2004. (2) O Cllo Sedan O Boticário a ser premiado, não é o veiculo exposto na Concessionária, mas veiculo semelhante que será
posleriormente entregue aos ganhadores. (3) Veja o regulamento oompleto da Promoção nas Concessionárias Renault participanles.(4) Taxa de juros válida para toda a linha Renault O km, exceto Linha Masler e Kangoo Express, nas seguintes oondições: Financiamento pelo Banoo CDC (Crédito Direlo ao Consumidor) com
entrada de 50% do vaiara vista, mais saldo financiado em 12 vezes com 0% da juros + IOF + R$ 2, 15 por lamina do Boleto Bancário. Financiamento renaultatravés da Cia. De Crédito, Financiamento e Investimento Renault do BrasiL Crédito sugjello a análise e aprovação de cadastro. Taxa de abertura de Crédito TAC não inclusa.
As taxas poderão ser alteradas se houvermudanças significativas noMercado Financeiro, sem prévio aviso. (5) Preço a vista do Clio Sedan O Boticário 1.0 16V 2004/2005, com IPVAGraluito e Pintura metálica inclusa.Nãoestá Incluso.ovalorde frete. (6) Preço a visla doClio Sedan O Boticário 1.6 16V 04/05 com IPVAgraluito e
Pintura melálica inclusa. Não está inclusoovalordefrele. (7) Preço a vista do ScênicAulhentique 1.616V 04/04 com CD PlayerComando Satélile Gratuito, cor sólida. Não estão inclusos os valores de frete, pintura metálica e demais opcionais.( 8) Preço a vista doClioAuthentlque 2 Portas 1.0 av 04/04 com trvas e Vidrosa Elétricos
Gratuitos, semAlrBag Duplo, cor sólida. Praça vélido somente para aquisição do veiculo pela Internet, com frete incluso ptodo o Brasil. Não estão inclusos os valores de Pintura Metálica e demais opcionais. (9) esses itens srão instalados pela Rede deConçessionárias Renaultem seu veiculo. Condições válidas somente na rede
de concessionárias participantes, de 14 a 30/06/2004, e Iimlladasaos estoques distribuidos nas Concessionárias renault. Para sua maior comodidade. consulte-nos sobre as disponibilidades individuais de cada Concessionária e Informações adicionais. Fotos para fins publicitários. Alguns itensmostrados e/ou mencionados são
opcionais e/ou acessórios e/ou referem-se a versões especificas. Modelos, códigos e valores estão sujeitos a alterações conforme politica de comercialização da Fábrica.A Renault reserva-se o direito de alterar as especlücações de seus veiculas sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags
salvam vidas. .'

.

'. �,"':._.,.

,.
I
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SÁBADO, 19 de Junho de 2004

__
carro Ploneer, cf

..... • MP3, modo 4650,
cf controle, novo,

'113 - compra- na caixa.' RS
s.e,- de .preferência 585,00: Tr: 376-
financiado. Tr: 2206 ou 9111-'
372-0108. 9968 cl Alexan

dro.

-

Saldos de confecções, pontas de estoque, roupas prontas e tecidos
em rolo, retalhos ou residos de malharia. .

PREFERÊNCIA LOTES ACIMA DE 200KG
CAMINHÃO
vende-se MUNK CARRETINHA _

��� �
�. 1513,79, pam5 w��se2000.R$

toneladas. Tr.: 1.200,OO.Tr.:371-
-------------------------.., 9973-9781. 8898.

Contato: Fred/ Carlos. Tel.: (11) 6096-9188 ou (11)9401-4595

o
r-,

5 MB_B 1313 -

COMPRA -SE -

l v e n d e - s e carros R$1.500,00
..ê c a � i n h ã o: paga - se

i turbinado, bau financiado. Tr.
.g alongado 70m2, 371-9717 com

• Ate.ndemos frotas e particulares i ��3�t6°5��O,�� _Iva_n.--
9962-0131 MOTOR - vende-

- li! convertedora de se _ _ I:.
se de opala, 4 cc,

.... gasolina cl 1 anos
- Mais de 2,mil veículos convertidos de garantia. Tr.:

APARELHO DE CD 273-1623 ou 275-
- vende - se para 0712 .

.

carro 2000 CDR,
digital, com frente
destacável, valor
a combinar. Tr.
9142-6629.

RODAS - vende
se, TSW, aro 16"
modelo VX1,
furação 4x100,

----.

c'om pneu Pirelli
APARELHO DE CD P7000 195x45.
- vende - se para Tratar: 372-3235
carro

_
Pioneer ,cf Gláucia.

.

4150, com

controle. Tr. 371-
7260.

REGIÃO NORTE em:

Pfraguã do Sul- Fone: (47) 372-1777 / Rua Barão do'

'li'io Branco, 230 - centro .

.�r

GRANDE FLORIANÓPOLIS em: I
São José - Fone: (47) 258 - 0036 / Rua Abelardo Manoel APARELHODECD
Peixer -150 - Barreiros ..

- vende-se para
�----------------------------------�

RODAS - vende
se, Bina, aro 16
modelo parchi,
com pneus. Tr.
371-7260.

BUR�
c,� �&

� �
�_ �

�. O

�CROMOART d
O CRIAÇÃO & FOTOLITO r::

�� Õ
'"

o
S

,\....
.

.

,

. .,
!,

&.
Freios
ri �Ú/(eIr;
�

..

FAÇA SEU TE T�ii�,
DE FlUiDO DE FRE�g

GRATUITOI 71
�

371·7398
í

,k i k a 'r @ n e t uno . c o m . tif,(
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 86'$'
Jaraguá do Sul - Santa Catarin,a

. -

. \... { .

;
'.

Bobinas e Folhas de Papel para
.

Presentes, Papel Kraft, Bobin�,Qe�
Papel HD, Plásticos, Sacolas �

z

Plásticas, Pratos de Papel,�,;l
.�

Bandejas, Fitas 3M, Suporte '!i'

"11

de Papel, Etiquetas, Rede parai' ,

frutas, Material de ezpedente, ,

,
e embalagens em geral t

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



\ 370m31 13 �373-0806
, 373-1881(A.UTOMOVEIS) .

FIESTAGl4P PRATA 2000
Astra GL compl. azul 99 G

RENAUlT CLlO 1.0 8V 4P COMPl. BEGE OKM CorsaWagon GLS 1.6 compl. prata 99 G Clio 1.0 compl. 01 verde
PALlOFIRE4P BRANCO 2003 Goll.08v4p branl 99 G Palio 1.0 4p 99 cinza rnet.
PALIO WEEKEND 1.3 ElX CINZA 2002

Clio RN compl. - v.e. Saveiro MI 1.6 c/ a.c. 99 marrom meto
RENAUlT CLlO 1.0 16V COMPl. PRETO 2001 verm ho 00 G
GalGIII, 16V 4P + RODAS AZUL 2000 Corsa super 4p cinza 9,7 G Courier 1.3 v.e/t.e 98 bordo meto
GOlGI1I4P BRANCO 2000 Gol1.0 16v compl. prata 00 G Ka compl. 1.0 98 bordô
PALIO WEEKEND 1.0 PRATA 1999
GOl4P 16V PRATA 1999 CorsaSedam v�e 03 G Corsa com opc, 95 branco

KAl.0 PRATA 1998 Fiesta 4p c/ som azul 03 G Voyage 1.6 A 93 cinza met.
IPANEMA Sl/E 4P AZUL 1995

Estort Hobby 1.6
Escort XR3 + teto solar 93 azul met.

ASTRA GlS, COMPLETO CINZA 1995 vermelho A
MONZAGlC/TRIO 4P AZUL 1994 Ford Ka Prata 99 G Chevette DL 1.6 G 93 verde musgo
GOll.0 BRANCO 1994

EscortGL4p cinza 97 G
Gol 1.6, gasolina 93. verde

ESCORT HOBBY 1.6 'CINZA 1994 Escort Europeu 1.6 G 93 cinza met.
OMEGA CO 3.0 AUTOM. BORDÔ 1993 Goll0001 vermelho 96 G
ESCORTXr3 CONVERSíVEL PRATA 1988 uno sx apc/»pc. bordô 99 G

'Saveiro 1.6 G 91 amarela
KADETTGl CINZA 1996 Escort 1.6 Alcool 89 prata met.
TIPO IE 1.6 COM'PlETO CINZA 1995 CorsaSedan prata 99 G

Suzuki swift 1.6 SD 94 brancaCl001ÍIZ '

PRETA 2001 Kadett GL cornpl. Cinza 96 G
CG 125TITAN AZUL 2000 Tempra 16v compl. 93 vinho
CBX 200 STRADA ROXA 1997 Palio EX4p branco 01 G Tipo 1.6 MPI 4p completo 97 vinho met.
- CG 125 TITAN PRETA 2004 Escort Hobby verde 96 G Santana 1.8 gaso. 4p 89 prata Met
·C100BIZ PRATA 2003
CBX 250 TWISTER VERMELHA 2002

Goll.8 branco 96 G Gol Plus 86 prata
CG 125TITAN AZUL 2000 GoIGIII16v verde 01 G Fusca 13001 81 azul met.

<'

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

Siena Fire 02 Azul
Gol Plus 4p 01 cinza G Gol CL 1.8 89 Bege

FIAT Palio 1.0 4p compl. 98 verde me

Goll.6Ml2p 97 G Tipo 1.6, 4p compl. 95 preto
Corsa sedan 1.0, ve.te.iaq.dt 01 cinza Fiorino 1.5 básico 01 branco

Fiesta 4p 98 prata G VW Gol 1.0 GIII 2p 01 branco

Goll.6 97 Branco G Corsa Wegon 01 cinza Gol1.6 I.t., d.t., a.q. 95 cinza mel

Uno 1.6 R compl. 91 prata
Gol LO GIII 00 branco

. S-10 96 branca G Gol 1.0 GIII 4p 00 bege
Fiesta 97 vermelho G Palio Weekend cornpl. 99 azul Gol1.6 92 bege

GM Astra Flex Power elegance, 4p 05 grataGoll.0 01 cinza G Sundown Palio 98 preta Astra GL 1.8 4p compl. 99 ranco

Corsa Pick-up 1.6 96 vermelho G Ranger STX compl.
Astra GLS 2p, 18, compl. 99 azul mel.

97 verde Astra GL 2p 00 marrom

Gol4p 99 verde G Kombi furgão 96 branca
Corsa wagon 1.6 00 prata
Corsa wa�on 1.6 99 preto

Ka 02 branco G Tempra IE 8v, compl. 93 .

preto �anema L 1.8 4p GNV 96 prata
-102.2 cabo Estendida, compl. 97 cinza me

CG 96 G Pampa L 1.6 93 branca Celta 4p 1.0 I.t., d.t .. , a.q., a.c. 04 prata

CG 00 verde G Escort Zetec GL 1.8 97
Celta 1.0 I.t., d.t., a.q., rodas de liga leve 01 grataprata Corsa 4p 1.0 limp., desemb., a.q., t.e. 01 ranco

Vectra GLS compl. 94 bordô G Opala Diplomata 88 cinza
Corsa Sedan desemb. 98 branco
Omega Suprema GLS 94 prata

Blazer 2.2 compl, 00 prata G F-250 XL completa 03 prata FORD Fiesta 1.0 4E I.t., d.t., a.�. 00 vermo Mel
Fiesta 1.4 C X 4p+ comp . arbag duplo 99 cinza

Rural4x4 75 branca G
Escort Hobby 95 Preto

RENAULT Clio 4p compl. 03 Preto

V Vq;)torantim I Finanças
.

\

FIAT Tipo 1.6 4p cf rodas magnésio 96 Vinho R$ 8.900,00
Meriva 03 grafite -1.8 cornpl.: R$ 35.000,00 Mercedes C280 4p G

Uno2p Fire 02 Azul R$12,800,00 Celta 2p 03 vermelho - c/ a.c. R$ 18.500,00
BMW3251A4p Cinza G

Palio ép 98 Branco R$11.600,00 Fiesta 01 cinza- a.q., d.t., t.e., alarme R$ 14.500,00

FORD Courier 98 Vermelha R$11.500,00 Corsa 01 prata- sedan R$17.500,00 Ford Ranger 2.5 CD Vermelho O

Escort hpbby 1,-6 '94 branco R$ 6.800,00 Gol 99 branco - 8v 4p c/ opc. . R$ 13.800,00 Ford Ka 1.0 Vermelho G

GM KadeUGS 90 Bordô R$ 7.100,00 Ternpra 95 preto - 2.0 8v, compl. R$10.500,0 VW Fusca 1300 Branco G

Monza 4p (-ar) 95 Azul R$ 8.800,00 Corsa 00 preto- 4p, c/ opc. R$ 14.500,00 VW Fusca 1300 2p Branco G 1977

CorsaWagon 98 Branco R$14.000,00, Gol 00 branco-4p R$ 16.000,00 GMCorsa1.0 Azul G 1995
Corsa 4p a.c. 00 Branco R$15.500,110 Gol 99 branco R$ 13.700,00

OmegaGLS 93 Grafite R$13.000,00 Logus 96 verde - CU1.8 c/ opc. R$ 9.500,00 VWGo1G1111.0 16v4p Bege G 2001

VW Gol4p 00 verde R$15.500,00 Escort Europeu 95 vermelho -1.6 R$ 9.500,00 Ford Escort Euro G 1993

GolMI 97 Branco R$10.500,00 Elba 95 verde - 4p c/trio - unico dono R$ 9.500,00 GM S-1 O CS 2.2 compL 2p Verde GNV 1995

Saveiro 1.6 91 Prata R$ 8.000,00
Santana 95 bordo - GLS, completo R$ 13.800,00 VWGolCL 1.6 Branco A 1991

Parati1.6 91. Prata R$ 7.500,00 Omega 93 azul- GLS, compl., GNV. R$ 15.500,00 Ford F-4000 MWM Amarelo O 1978
GoIGLalc. 88 branco R$ 5.500,00

Uno 1.0 93 prata R$6.000,00
D-20 92 gabinada, diesel, compl. R$ 31.000,00 VWSaveiro 1.6 ccmpl. Branco 2000

Fusca 79 Bege R$2.500,00 Biz 01 verde - c/ partida R$3.500,00 Honda C100 Biz Preta G 2001
MOTO· biz 03 preta R$3.500,00 Titan 04 preta-c/6.000km R$4.500,00 Yamaha XT 600 Preta G 1995

CG 01 Prata R$3.200,00 I

Com ra-se carro 1.0 acima do ano 95 Barraca pI camping completa

Corsa Sedam MFI 1.0 Cinza 2002 R$ 23.000,00
Clio RN 1.6 16v Sedam Prata 2001 R$ 23.800,00
Clio RN 1.0 Prata 2001 R$ 17.800,00
Uno Branco ·2001 R$ 11.300,00
Blazer DL compl. Azul 1999 R$ 27.800,00
Escort SW a.c., d.h. Verde 1998 R$ 16.800,00
Fiesta 4p Cinza 1997 R$ 11.300,00
Gol MI Branco 1997 R$ 11.500,00
Gol I Vermelho 1997 R$ 10.800,00
Palio EDX a.c. Cinza 1997 R$ 11.500,00
Uno ELX 4p Bordô 1996 R$ 9.300,00
Mercedes C180 Cinza 1995 R$ 28.500,00
Gol1.0i Bege 1995 R$ 9.500,00
Escort 1.0 Hobby Branco 1994 R$ 7.500,00
Monza SLE compl. Azul 1993 R$ 8.500,00
XL 350 Azul 1989 R$ 3.500,00
Titan KS Azul 2003 R$ 4.306,00

'-- Biz vermelha okm R$ . 4.300,00.

'.
I

LD veíeulos 373 ..4047

FIAT UnoELX Azul 95 R$ 8.200,00
UnoCS 88 R$ 4.500,00
UnoS 1.3 Branco 91 R$ 6.400,00
Palio ED cJ opc. Vermelho 99 . R$10.900,00
Tempra 8v compl. 4p Vermelho 95 R$11.400,00
Prêmio CS 1.3 alc. Branco 86 R$ 3.200,00
Un01.6R Vermelho 91 R$ 6.800,00

FORD Fiesta 1.0 2p Prelo 98 �$10.800,00
Fiesta 4p c/ar vermelho 95 R$ 7.900,00
EscortGL bordo 93 R$8.300,00
Escorthobby Azul 95 R$7.300,00
Verona LX cJ OH azul 92 R$ 7.300,00

GM Monza GL compl. 4p Azul 95 R$ 10.500,00
Monza Classic compl. 4p Prata 89 R$ 6.500,00
Kadett GSI MPFI Preto 94 R$ 9.800,00
Kadett GLE SI bordo 96 R$ 9.300,00
ChevetteSL Dourado 88 R$ 3.900,00

VW Logus GL Bordõ 94 R$ 8.900,00
Quantum GLl2.2 Bordô 95 R$12.500,00
Go11.0 4p cJ trio Branco 99 R$12.900,00
Gol MI4p8v Branco 99 R$13.500,00
GolGL Prata 92 R$ 6.900,00

'i

,

310-30
\��J�(.ilê.s

Av. Pref. waldem"�� Gr�bb�, 4142 - Centenârio - Jaraguá dO�

Gal MI 97 prata

Tempra compl. Único dono 97 prata

Uno 4p 96 prata

Logus 94 verde

Uno 2p 93 branco

Escort Guarujá compl. 92 cinza

Chevette + rodas 87 branco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Golf 2.0 eompl. Cinza 98
Fiorino Furgão 1.5 Branca 97
Moto titan 125 97
Pampa Vermelha 94
Hilux Sw4, diesel Cinza 93
F-l000 diesel Cinza 92
Caminhão 7110turbinado c/ baú Amarelo 89
Monza, álcool Verde 86
F-l000

.

Amarela 86
Eseort Prata 86
Saara Verde 99
Santana GlS eompl. Azul 92
Piek-up Corsa eompl. Branca 96
Blazer Deluxe eompl. Prata 98
Parati álcool Prata ' 96
Uno 2p Branco 97
Parati aleool Bege 84
Savero Diesel Bege 89
Saveiro 1.8 gasolina Bordo 96

4rduíno
Veículos 371·4225

R: 28 de Agosto - ar,
Guaramirim Veículos Z18-I64'(em frente a Rodo-

ferroviária) Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Fiesta 1.0 4p Zetec Rocan preto 01 G

Celta Impecável' 01 R$ 14.500,00
Fiesta Gl 1.0 Zetec Rocan 4p branco 00 ,G

Uno completo 4p 99 R$ 11.900,00 Corsa Sedan 1.0 4p wind branco 00 G
Fiesta vermelho 4p impecável 98 R$ 10.700,00

Gol GIII 1.0 4p 8v977 Gol c/ rodas, 1.6 96 R$ 10.500,00
branco 00 G

995 Uno Mille cinza 91 R$ 6.500,00 Ranger 2.3 2p cj GNV preta 97 G
001 Pajero 2.8 GlSB eompl. 98 R$ 55.600,00
993 Corsa Chumbo 98 R$ 10.900,00 Golf GLX 2.0 4p cinza 95 G

995 Palio ED .e/ ar, 97 R$ 10.700,00 Quantum 1.8 4p básica branca 95 G
991

S-10 GNV 96 R$ 17.500,00

978
Kadett, cinza 92 R$ 6.500,00 �CBX 750 Wind cinza 90 G
Versalies Cinza 92 R$. 7.500,00

000 Uno 1.5, vermelho 91 R$ 6.500,00
Gol1.6 MI vermelho 97 G

001 Pálio 97 R$ 9.900,00 Palio 4p compl.-ar 1.0 Fire vermelho 02 G
995 Moto Titan KSE c/ 6.000km 03 R$ 4.500,00

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375-2018 - 9993-5854 - 9973-3034 - centro/Coru á

l:OMPRA
VENDE
TROCA
FINANCIAfaliRTilL

VElcUlOS
371-4570/376-2895

RUA SERNARDO DORNSUSH, 1654 - SAEPENDI . JARAGUÁ DO SUL· se
Celta 41l cl a.c.
Celta 2p
Celta 2p cl a.c.
Celta 2p,
VT • Shadow 600ec
Gol 16v Plus 4p. Compl.
Gol Mll.0 2p
Astra GIS Sedan compl.
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diésel
Vectra GLS compl.
Pampa 1.6L
Gol Mll.8 CL
Parati 1.6 MI cl a.c.
Ranger 6ec compl.
Palio 1.0 4p a.c.
Slazer 2.2 eompl.
Omega GLS 4.1 cornpt.
Passat 2.0 4p compl.
Kombl STD
Gol Plus 1.0
S·10 2.5 D eompl.
Kadett lIte 1.8
togus GL 1.8
Kadet SLE 1.8
Monza Classic 2p
SavelroCD

prata 03 G
prata 03 G
vermelho • 03 G
branco 02 G
pretã> 02 G
vermelho 01 G
branco 01 G
branco 00 GNV
azul 99 G
branco 99 D
branco 91l G
branco 97 G
verde 97 G
branco 97 G
prata 97 GNV
bege 98 G
branco 96 GNV
verde 95 G
preto 95 G
branca 95 G
branco 96 G
Branco 96 D
cinza 94 G
prata 93 G
vermelho 93 G
azul 91 A
branca 91 D

Gol 8v 4p Vermelho 2002

Parati 1.6 álcool, a.c., D.h. Branco 2001

Gol Special Branco 2000

Gol GIII 4p t.e., alarme Branco 2000

Santana 1.8 compl. Vermelho 1999

Siena Azul 1998

Gal MI Vermelho 1997

Ka trava, alarme Preto 1997

Palio 2p v.e., t.e. Preto 1997

Golf GL compl. Azul 1995

Pampa Azul 1994

Go11.6 Marrom 1988

I

I;)

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280 - I<m 53 - Guaramirim (47) 373-0127
8.120 carroceria R$ 64.000,0003/03

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

8.120 01/01 carroceria / branca R$ 55.000,00

vw 23.220 6x2 03/03 carroceria / branco R$117.000,00

8.150 00/00 carroceria R$ 53.000,00

A vista ou R$ 40.000,00 entro + 35xR$662,00 fixo

311-0802
311-8281

Exp, Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Celta 4p, a.c.
Corsa sedam compl,
Corsa Classic
Gol 1.6 power d.h., Trio
Corsa sedan milênio, acjvte
Gol GL
Gol Power 16v, d.h., Trio
Palio Weekend ELX compl.
Fiesta Sedan cj opc.
Parati Summer compl.
Siena Fire cj opc.
Scenic RT 1.6 compl.
Astra GLS compl.
Palio EX 4p trio
Gal MI
S-10 cabine dupla cornpl.
Uno EP 2p trio
Gol CL 1.6
Palio Fire 4p

Prata
Prata
Azul
Branco
Prata
Prata
Branco
Prata
Bordô
Bordô
Branco
Cinza
Prata
Verde
Branco
Cinza
Azul
Branco
Branco

04
03
03
03
02
02
02
02
02
01
01
01
99
99
98
97
96
91
o Km

89,

VEíCULOS

Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3727
Bairro Vieiras

310-2381

Palio Young 01 R$ 11.500,00
Uno Smart 4p 01 R$ 11.900,00
Clarus GLX cornpl. 98 R$ 18.000,00
Gol CU 1.6 cj a.c. 96 R$ 11.000,00
Omega Suprema 96 R$ 16.000,00
Tipo 1.6 IE cornpl. 95 R$ 8.900,00
Asia Towner furgão 95 R$ 6.800,00
Monza 90 R$ 5.500,00
D-20 88 R$ 17.800,00
temera completo 95 R$ 10.500,00
Tipo cj teto completo 95 R$ 9.000,00
Courier completa 99 R$ 13.800,00
Trailler Angola cj 1 eixo 90 R$ 6.500,00
Trailler TurisCar

.

89 R$ 7.500,00
Honda Twister 02 R$ 6.500,00
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D'ECORAÇAo: CORES

o poder das cores

-no seu dia-a-dia
Uma das formas mais econômicas de investir com retorno imediato é usar a psicologia das cores aliada a

i energização de ambientes (Feng Shui) com o objetivo de proporcionar bem-estar aos usuários. Pouca gente tem
I noção do poder das cores. Exagero de padrões, cores e desenhos podem poluir visualmente um ambiente.
I Aconseqüência das pessoas verem as cores preferidas é a mudança do modo de encarar as coisas e ficar mais
[ otimista: ver "a vida com outros olhos".O mais importante é o tipo de atmosfera que o proprietário pretende criar.
Atualmente as pessoas estão em busca de paz e relaxamento, apesar da tecnologia e automação.Veja a seguir
como "casar" cada cor ao seu ambiente e descubra o poder de cada' uma delas.

Para uma sala de relaxamento,
branco é a pedida ideal e sugere
calma. Para quebrar a
monotonia plantas e objetos de

decoração são bem-vindos

,

I
t

Lilás eVioleta
Se for em tons mais claros podem
ser usados em todos os ambientes.

II i Já em tons escuros, deve-se estudar:. ,

como ficará seu efeito na
.

decoração. Se for uma cor .

predominante na casa, poderá
cansar. Estimula a prática espiritual.
Nas casas, o melhor local para uso é

,
em locais de meditação e oração.

I Em excesso, pode trazer depressão
-, I e ansiedade.

t,

Branco
o branco é muito usado para dar uma sensação de amplitude e claridade para
espaços muito pequenos e escuro. Mas cuidado: um ambiente todo branco,
dependendo da pessoa, pode trazermuita calma e, para outras, frieza, tristeza e

impessoalidade.O branco nos passa também uma sensação de limpeza até
exagerada. O branco só é branco quando recebe uma luz intensa direta. É
considerada uma cor neutra que pode ser usado em qualquer ambiente.Tome
muito cuidado quando o branco aparece em demasia em um ambiente, pois nos
passa uma sensação de infinito. Se isso acontecer, "quebre" o branco com quadros
e móveis bem coloridos e ale res.

Vermelho
Muito cuidado em seu uso. Por ser uma cor muito energética e vibrante, p�de
provocar excitação e nervosismo, quando aparecer em excesso nos

ambientes.Bm pequenas doses, traz aos ambientes um ar de glamour e até'
exótico. Em demasia, cai para na vulgaridade. Deve ser usado com muito
cuidado e em pequenas doses, pois é uma cor estimulante. No quarto de
casal, ativa a sexualidade. Na sala ou cozinha estimula o apetite e a fala. Em
excesso, provoca brigas, confusões e explosões de humor.

Preto e Cinza .'

São cores que devem ser usados
em pequenos detalhes,
principalmente quando
queremos fazer um "efeito
especial", tanto dentro, como fora
da casa.Quando usadas dentro
da casa, podem fazer contrastes,
principalmente com o branco. É
opressivo, depressivo e

angustioso. Em geral,é usado em
pequenos detalhes na decoração
da casa.

Em meio aos móveis brancos a cor preta
realça, mas deve ser usado apenas como

um detalhe, como no exemplo 'acima

Verde
É uma cor muito usada tanto da decoração como na pintura,

t dependendo do gosto. No chão, nos lembra a natureza. Não ihcide
muita luz,mantendo a cor original. Em locais abertos complementa
madeira e jardins.Muito cuidado em usar a cor verde em locais que
predomina o vermelho, polsterernos um local multo quente explosivo.
Deve-se usar nos banheiros para elevar a energia deste local. Para casas

,

com problemas de saúde, o verde é um ótimo remédio.

11

A colcha, com detalhes cor

laranja misturados ao branco,
sem excesso servem para
alegrar o quarto

Laranja
É uma cor que nos lembra
sabores agradáveis, sendo
muito usado em cozinhas,
pois abre e estimula o apetite.
Pode ser usada na sala de
jantar. Em tons mais escuros,
sugere estabilidade. É
considerada uma cor quente.
Em pequenas doses, estimula

.

os sentidos, a Criatividade e a

comunicação.Ótima cor para
ser usada nas áreas da casa

que quer se estimular o
diálogo, como sala de visitas,
de jantar e cozinhas. Em
excesso, pode provoca r

conversas demais, rebeldia e

abrir demais o apetite.

Azul
Pode ser usado em grandes áreas sem tornar-se

cansativo,mas deve ser combinado com outras
cores para evitar a monotonia.Tons mais escuros
transmitem autoridade. É uma cor calmante e

traz tranqüilidade aos ambientes.Muito cuidado
em locais cujas paredes são pintadas de azul
claro, pois irá provocar sono em excesso e calma.
Já, para quem é muito agitado, pode ser usado.

Amarelo
É muito usado para esquentar ambientes frios e
escuros. Auménta a sensação de iluminação dos
ambientes Em pisos, provoca sensação de
avanço; Em grandes áreas e superffcies pode
incomodar por causa da incidência de luz. É uma
cor alegre. Estimula a comunicação, atividades
mentais e abre o apetite.Deve ser usado no
quarto de estudo ou na criança. Na cozinha em

doses equilibradas. Em excesso, provoca muita
conversa, pensamentos acelerados e confusos,
provocando preocupação.

Florisval Enke Junior
Arquiteto, deslgner de Interiores e paisagista
Contato: (47) 9992 4577 • lunlorenke@hotmail.com

CASA EM PRIMEIRO LUGAR
Da Redação/GB Edições

Tirando manchas de tecidos encorpados,
como por exemplo o algodão

,

Pode ser de caneta, graxa, algum tipo de molho ou mesmo

suco de alguma fruta, não importa.As manchas nas roupas
deixam qualquer de cabelo em pé, especialmente quando
o tecido manchado é Justamente o da sua roupa predileta.
A boa notícia é que para determinados tipos de manchas,

.

há soluções bem mais simples do que você imagina. A má,
é que para algumas não há remédio mesmo.Veja abaixo se

alguma destas manchas está tirando seu sono!

Barro

Espere secar e passe uma escova para retirar os resíduos.
Depois lave o local com uma solução de água quente e

vinagre,misturados em partes iguais.

Molho de Soja
Coloque imediatamente sobre a mancha nabo cru ralado.
Ela desaparecerá na hora!

.

Café
Assim que sujar, enxágüe a região com um pano seco e em

seguida passe um pano molhado em água quente. Se não
sair, esfregue uma pedra de gelo até a.mancha
desaparecer. Para uma mancha antiga, passe um pano
embebido em glicerina líquida e deixe agir por meia hora.
Lave com água quente e sabão e enxágüe.

Caneta
Use removedor, álcool ou água sanitária.Antes da
aplicação, calce a mancha com algodão só no local sujo
para não espalhar a tinta a aumentar a marca.

Gordura
Faça uma massa de maionese com água e aplique na

mancha. Deixe secar por algumas horas.Quando estiver
seco, aplique talco. Espere mais um pouco, coloque
detergente e lave com água na seqüência. Atenção:
Gordura quente queima a fibra do tecido e não há
como remover a mancha.

Graxa
Retire o excesso com uma lâmina e dilua a mancha com

uma substância gordurosa (óleo de cozinha ou margarina
por exemplo) e passe benzina.

Carvão

Esfregue miolo de pão fresco.

Cerveja .

Passe um chumaço de algodão umedecido com álcool,
lave com água morna e sabão.

Ferrugem
Aplique sal e suco de limão, deixe ao sol por meia hora e

lave como de costume.
.

Tipos de Manchas

Compostas: São causadas por substâncias densas como o �

ketchup e tinta. Elas formam depósitos, mas não penetram

Absorvidas: Formam-se com líquidos como tintas, vinhos,
café etc., que, ao serem derramadas são absorvidas pelas
fibras

Entranhadas: As que secam ou se fixam são provocadas
por alimentos ou lama que foram pisados ou trazidos
pelos sapatos.
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VI U so como essa soma e

. importante na Hora de

. produzir seus impressos?

370
"

.GráficaCP
graficacp@terra.com.br
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