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DIA DAS MÃES

Floriculturas ficam cheias e

vendem o triplo do normal

• PAGINA4
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AMANHÃ: • Domingo nublado

com alguns períodos
...........

::. de melhoria e chuva '

,�. a qualquer hora
,', ,'.,

• Sábado de sol,
nebulosidade variada'
e pancadas isoladas
de chuva

Vítimas são espancadas em assalto a empresaI . '.

Foram momentos de

terror: a família Stringari e

seus funcionários, que

trabalham numa fábrica de

conservas em Gua

ramirim, foram espan

cados por dois assaltantes

que invadiram a empresa

ontem por volta das onze

da manhã. A mulher do

dono da fábrica, Lucilene,
de 25 anos, apanhou tanto
que foi trazida para o

Hospital São José e ontem

à noite passava pela
avaliação de um neuro

cirurgião por causa das

pancadas na cabeça. Os
assaltantes levaram o cofre
e fugiram no carro de um

amigo que estava visi

tando a família. A Polí'2'ia",,�
diz que tem algumas pistas
deles. • PAGINA6·' Esta é a casa da família Stringàri. Nos fundos funciona a fábrica de conservas invadida pelos assaltantes

PREFEITURA ATERRA RIO
Um dia depois de ter

denunciado o aterro feito
por dois vizinhos no Rio
Jaraguá, a reportagem do
Correio do Povo flagrou
ontem máquinas da própria
Prefeitura aterrando a

margem do Rio do Cerro II ,
em frente à Sociedade
Alvorada. A explicação'do
supervisor da obra é de que
estavam sendo retirados
palanques que foram
doados à Associação de
Piscicultores e foi feito' o
aproveitaménto de restos
de concreto e barro para
Conte .

.

r o no que avança em
direção à BR-416. A
gerente de Meio Ambiente
Daniele Tironi, reconhece�
que houve" derro e

operaçã "

•� PAGINA 4 Máquina da Prefeitura joga entulho dentro do Rio Cerro II para conter a água que avança na e?trada
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PARA SORTUDOS

Segurança faz manual para
tentar prevenir a violência ,

;, �

COMO DIMINUIR O RISCO DE ASSAlfO

Com o estranho nome de "Manual do Sortudo" a

Secretaria de Segurança lança nesta segunda-feira uma

cartilha para orientar as pessoas como evitar situações
de risco. Ilustrado pelo cartunista Ziraldo, o manual
ensina, por exemplo.a escolher trajetos e como agir em
lugares de grande movimen_to, como bancos,
rodoviárias e lojas, Ensina também como proteger a

casa,especialmente quando em viagem. • PAGINA 3

ABANDONO

Prédios 'fantasmas' abrigam
problemas em Jaraguá do Sul

A reportagem do Correio do Povo percorreu várias
construções que foram abandonadas no centro da
cidade. Muitas delas serv.em de moradia para
andarilhos, que deixam colchões, bebidas e muito
lixo. Boa parte das obras estão paradas porque as

construtoras faliram. Os donos não foram
encontrados para 'dizer o que vão fazer com os

esqueletos. Também na Prefeitura não há infor
mações sobre providências. • PÁGINAS

371-4311
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OPINIÃO

Combatendo a estiagem
I Banho de sangue

I � Os números são extrema

mente trágicos. Pelos dados
oficiais, somente nos últimos
sete dias cerca de 420

'II pessoas morreram no Iraque
- a maioria policiais e

II militares do Exército ira

I quiano - e mais de 1,7 mil
ficaram feridas, entre elas
centenas de crianças em

estado grave. A infra-estru
tura do país árabe está se

riamente comprometida,
contribuindo de forma deci
siva para agravar ainda mais

,a situação de miséria,
insegurança e indefinição. A
catástrofe humanitária re

quer da. comunidade inter

nacional atenção especial e

dos Estados Unidos a

reflexão sobre a guerra.
Sob o pretexto de livrar

a 'população de uma

ditadura sanguinária, a

maior potência m ilitar e

econômica do mundo ini

ciou Ul1:1.a guerra covarde

OPINIAO

contra o Iraque - à revelia
do Conselho de Segurança
da Onu e sem o apoio da
maioria dos países. Segundo
a Anistia Internacional, em

dois anos de guerra, cerca de
120 mil iraquianos morreram
e mais de 300 mil ficaram
feridos nos bombardeiros dos'
Estados Unidos ou nos

conflitos entre as tropas

Vietnã - conflito entre os

dois países que durou dez e

matou mais de 1,5 milhão de
vietnamitas e 58 mil militares
estadunidenses. Os horrores
da guerra deixam seqüelas
permanentes e as feridas, às

vezes, levam décadas para
serem cicatrizadas. Os
bilhões de dólares gastos na

guerra não foram suficientes

� É praticamente difícil se fazer um

prognóstico do futuro do Iraque, mas é

possível prever o fruto da violência diária

invasoras e a resistência. O
número de militares estran

geiros mortos é de apro
ximadamente dois mil. O
caos instalado denuncia a

insensatez.

Recente pesquisa nos

Estados Unidos revelou que,

para a maioria da população,
a guerra não valeu a pena.
Muitos acreditam que o país
se envolveu em um outro

para evitar a tragédia e toda
a tecnologia militar não

impediu a destruição do

Iraque nem os ataques da
resistência.

Se o Iraque de Saddam
Hussein era marcado pelo
autoritarismo, perseguições
e violência, a ocupação
militar pelos Estados Unidos
e aliados, certamente, agra
vou a situação. Não há como

FIM DE SEMANA, 7/8 de maio de 2005

negar que a ptimeira eleição
democrática no país em mais

de 50 anos é um avanço.
Todavia, cabe à população
de cada nação decidir seu

destino. Qualquer inter

venção, como foi o caso, é

um desrespeito à soberania
do país e às leis inter

nacionais, relegando a ca

pacidade da sociedade de
encontrar seu caminho.
A guerra do Iraque não

valeu a pena. Assim como

a do Afeganistão, do
Kosovo, do Vietnã, da
Coréia. Todas promovidas
pelos Estados Unidos,
fundamentadas na luta em

favor da liberdade e da
democracia. O banho de

sangue é reflexo da intole
rância que alimenta a

cultura do ódio. É pratica
mente difícil se fazer um

prognóstico do futuro do

Iraque, mas é possível prever
o fruto da violência diária.

II ! '01 :��er�o::o Estado, dentro das responsabilidades constitucionais, vai envidar todos os

'I esforços a favor da preservação, mas trabalhará a favor e não contra os catarlnenses"
, I

.

I: • Do govel'nador Luiz Henrique, ontem em Florianópolis, ao explicar aos representantes doGoverno Federal porque acha melhor
oferecer Incentivos fiscais do que implantar áreas de proteção ambiental em Santa Catarina.

'-,--.,-'---,--"�-'--'

� Fatos
g

. ,:

Modelo descentralizado
de se no projeto Brasil

, ' .

Com o. presidente lula espumando
("mlnha arttculacac política está no

fundo poço") com as derrotas desta se

mana na Câmara e no Senado, o PMDB,
que é fiel da balança nessas votações e

tem pendido para a oposição, segue o

caminho em direção à candidatura

própria à Presidência da República. Só
que rachado: enquanto a parte mais

"fisiológica" do partido, constituída pelo
baixo clero Congresso, se alinha à
candidatura Garotinho, o PMDB "de raiz"

representado por MichelTemer (que teve

o mandato ampliado na presidência do

partido) e quatro governadores peso
pesados (Luiz Henrique, Germano
Rlgotto, Roberto Requião e Jarbas

Vasconcelos) segue em direção oposta.
Se por um lado Garotinho está em plena
campanha, o outro lado ainda se articula,
mas na semana que-vem começa a agir
praticamente. Os quatro governadores se

empenharão na construção do projeto
"PMDB para o Brasil': Entre os conceitos do

documento, estará com certeza o fortaleci
mento da Fede, ação, alicerçado no modelo
de descentrallzação de Santa Catarina.

" CORREIO DO POVO
Illi:�for

Francisco Alves
Editor-Chefe
Fernando Boncl

ssoas
Fernando Bond

Injustiças
Parte do dqcumento dos governadores para o

projeto "PMDB para o Brasil" deverá se basear
no contexto das palestras que o governador
Luiz Henrique 'tem feito país afora mostrando a

necessidade de reestabelecimento do sistema
federativo. O número mais impressionante
apresentado pelo governador catarinenses
nesses encontros é o de que 65% do que é
arrecadado no Brasil vai para a União. Aos

municípios, onde estão os problemas
cotidianos do cidadão, só chegam 13%. O

projeto peemedebista pregará, com ênfase, a
descentralização do poder hoje concentrado
em Brasília e a sua irrigação pelos Estados.
Assim como hoje ocorre em Santa Catarina,
através das Secretarias de Desenvolvimento

Regional.

Jaraguá e o BIO
A assessoria do prefeito Moacir 8ertoldi já ,

confirmando a agenda do presidente do
Banco Interamericano de Desenvolvimento

(BID), Enrique Iglesias. Ele vai estar em

Florianópolis na próxima terça-feira para
participar do 2° Encontro de Estudos Políticos,
promovido pelo Laboratório de Inteligência

. Política (UPo) do Instituto Virtual de Estudos

Avançados - Vias.

Notado
Presença comentada no ato de filiação de
Maurício Peixer no PSDB, em Joinville: o

deputado federal Paulo Bauer (PFL). Parece
bem à vontade no ninho tucano.

I
Sensacionalismo
Simplesmente repugnantes as fotos de
menores apresentadas pelas televisões e

que faziam, parte do álbum do cabeleireiro
de Jaraguá do Sul preso anteontem pela
Polícia. As fotos de crianças apareciam com,
os órgãos genitais e rostos protegidos, mas
com relação aos adolescentes os editores

optaram por imagens nuas e cruas. Um

descuido. Ou não?

Bate-chapa
o secretário-geral do PSDB catarinense,
Marcos Vieira, vai encontrar sérias
resistências por parte de integrantes do
diretório local se quiser enquadrar o pessoal
numa chapa única para a eleição do dia 19

do mês que vem. A candidatura do atual

vice-presidente Antônio Eckert à sucessão

de Célio Bayer está posta e já tem apoio de
20 a 25 tucanos. Em Jaraguá, tem tudo para
acontecer um bate-chapa no ninho.

Lista regional
A listei lança às sete meia da noite da

próxima quarta-feira, no Hotel Perthenon, a
lista Jaraguá e Região 2005 .

Filme antigo
A nova "Jorgina"chama-se Maria Auxiliadora

Vasconcelos, é presidente do Sindicado de
Auditores Fiscais do INSS (Sinsera) e faz parte
da quadrilha que causou um rombo de R$ 3

bilhões na receita previdenciária.
fbond@ibest.com.br

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251·200 1 Caixa Postal19 I Centro 1
Jaraguá do 5ul- se 1 Te!. 47371-19191 Fax 276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br 1

comercial@jornalcorreiodopovo.com.br

Fotolito: Cromoarte 1 Impressão: Gráfica e Editor,a CP

Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 1 CEP 89256-500

Vila Baependi 1 Jaraguá do 5ul- se 1 Tel,47 37-0-7919

cromoarte@terra.com.br I graficacp@terra.com.br

Luiz Henrique da Silveira

Nos dias 7 e 14 de março
do ano passado, escrevi dois
artigos cujos títulos eram:

"Água da Chuva � Benção
Desperdiçada" e

IIÁgua da
Chuva 2". Neles, lembrava
a importância de algo que,
há mais de três mil anos, já havia sido'
percebido pelo senso comum de nossos
longínquos antepassados: "devemos armazenar
água durante. a estação chuvosa para que ela
possa ser usada quando mais se precisa dela ,

durante o verão".
E lembrava, também, que foi o "progresso",

exportado pelo colonialismo, que rompeu o

milenar tripé água da chuva, dos rios e do
subsolo.

Encerrei o primeiro e iniciei o segundo artigo
com uma conclamação para que todos se

unissem em torno dessa idéia, mobilizando os

agentes econômicos envolvidos para que,

juntos, encontrássemos os melhores caminhos
para viabilizar esse projeto.

No final do ano passado e início deste ano,
o campo catarinense sofreu uma das mais

severas estiagens de toda a sua história,
atingindo 60 mil propriedades, um quarto do
total de estabelecimentos rurais catarinenses

Pior do que isso, aproximadamente 4,mil!
propriedades rurais apresentam' problema '

crônicos de abastecimento.

Apesar disso, nunca, jamais, em tempo'
algum pensou-se na mais simples e barata das

soluções para combater e minimizar os efeitos
das estiagens: financiar a construção de
reservatórios para captar as águas de chuva,

Mesmo sabendo-se que a região Oeste é a

que tem 'a maior densidade pluviométrica de
todo o Estado, e que é lá também onde,mais

.

se sofre com a estiagem, pouco ou nada se fez

para evitar a catástrofe que as'solou milhares
de irmãos catarinenses este ano.

Imprevidência semelhante vitimou Q ícone

maior do nosso estado � a ponte Hercílio Luz,

Depois de décadas de abandono e falta de

manutenção, hoje, se nada for feito, ela corre

o risco de desabar. E porque nada foi feito ao

longo de tanto tempo, o nível de deterioração
é tal que a solução que estamos perseguindo
.. � �. R$ 100 ilhõ d aislllexigtra, no rmmmo, nu oes e re ,,,

Decorridos pouco mais de treze meses

desde que publiquei aqueles dois !lrtigos, o

Governo do Estado acaba de lançar o

Programa .Água da Chuva, no qual vai investir
R$ 6 milhões até o final deste ano para
financiar sistemas de captação e

abastecimento de água nas propriedades
rurais.

Nem bem foi lançado, em menos de uma

semana mais de 100 propriedades do Oeste

catarinense já haviam sido' cadastradas para
beneficiar-se deste Programa, que,
certamente, será a redenção de toda uma

região sofrida, castigada e, pior, esquecida,
Felizmente, essa benção divina não será maIs I
desperdiçada!

O governador Luiz Henrique da Silveira escreve aol

sábados nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Sera.

, 54 da Constituição Federal e
05 ArtigoS í

d S I
14 da LeiOrgânica de Jaragua o u

o

'b rn que os parlamentares
- desde

pr�1 le ção -"firmem ou mantenham
adlpoma ,

d d'
,

om pessoa jurídica e íreíto
contrato c

ibli
I' utarquia empresas pu icas,

púb ICO, a '
, '

, dade de economia mista ou
saCie "d'

sa concessionaria e serviço
empre

I'
n

púb ICO",
,

guardiões da lei, vereadores,
como • bri

-

d tados e senadores tem a o ngaçao
epu "

d tentar para esses preceitos constt-
e � ais evitando assim irregularidadestuClon ,

_

incompatíveis com a funçao.
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�
. Perguntinhas

Se não existia nenhuma irregularidade
no Diretório do PT de Jaraguá do Sul,
então por que haverá, nos próximos
dias, eleição para escolher o presidente
para um mandato tampão? Se o

'presidente interino, Leone Silva, estava
regular no cargo, por que o partido não

esperou até setembro, quando
acontecem, em todo o país, eleições
para a renovação dos diretórios

municipais, estaduais e nacional?
O PT insiste que não havia irre

gularidades, mas não explica o porquê
da eleição antecipada.

� Mudanças
Informações de bastidores asseguram
que a reforma administrativa prometida
pelo prefeito Moacir Bertoldi (PL) fará

., mudanças radicais. Uma fonte próxima
ao governogarantiu que a proposta - a

ser enviada à Câmara nos próximos dias
- fará cortes profundos ria estrutura.

Disse que Bertoldi vai aproveitar para
eliminar dezenas de cargos em

comissão, adequar outros e substituir

alguns comissionados.
Nas mesas de apostas, os jogadores
'estão céticos, mas jogam as fichas nas

substituições.

POLíTICA

� Informações
Na proxrma segunda-feira, os

vereadores dos partidos de oposição
reúnem-se para analisar as

informações recebidas da Prefeitura de

Jaraguá do Sul sobre as transferências
de RS 100 mil para a Associação dos

Amigos do Esporte Amador e de RS 115

mil para funclonários federais e

estaduais cedidos para a Prefeitura.
O pedido de informação partiu depois
que o governo encaminhou à Câmara

projeto propondo os repasses. Tem

gente apostando que a resposta da
Prefeitura não vai convencer.

131J

'� Democracia
A Prefeitura de Schroeder faz na

próxima quinta-feira, às 14 horas, no
salão de festas da Igreja da Paz, a lo
primeira audiência pública para discutir' ;;,�
o PPA (Plano Plurianual) da cidade para
o quadriênio 2006/09.
A iniciativa merece todos os elogios. É
uma demonstração de respeito à

população, que quer participar das
decisões, e não, apenas pagar por elas.
Os que insistem em decidir tudo nos

gabinetes, têm vida curta. Implantar o
orçamento participativo é exercitar a

cidadania. iJ1

AçÃO PREVENTIVA

Governo lança na segunda uma
cartilha com dicas de segurança

CAROLINA TOMASELLI

�'Manual do Sortudo
será dlstribuido de

graça através das

secretarias regionais

FLORIANÓPOLIS - O Governo
do Estado lança segunda-feira o

Manual do Sortudo, uma cartilha
com uma série de ações e dicas de

, segurança para a prevenção em

vária,s s��wa.çõ�.s cotidianas.Corn
textos e ilustrações do cartunista
Ziraldo Alves Pinto, oManual do
S�rtudó foi elaborado pela
Secretaria da Segurança Pública
e Defesa do Cidadão e traz em 34
páginas situações de risco que
poderiam ser evitadas.

Entre as dicas do Manual do
Sortudo estão a escolha de trajetos,
evitando locais onde há risco de
�alto; como se comportar em locais
de grande movimentação, como
saída de bancos, terminais
rodoviários e lojas; como agir no
trânsito em caso de' situações de

�o,Tarnbémsugere como proteger
a casa, tanto quando se está nela
comquando em viagem. A cartilha
tr 'daz am a uma relação completa de
telefones de emergência.

OManual do Sortudo também
or;ienta os pais a' ensin

,

ruo ar as cnanças a
se manter seguras, como não
conversar ou pegar carona com

estranhos' d, an ar sempre com os

Ti '

LJuiz Henrique
L ,FLORIANÓPOLIS - O governador
VlZH '

F I
d

,ennque propôs ao Governo
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b'
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assos Ma' P

Ab I
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e ardo Lu '
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ugestao f, ,

C '
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entro Ad '

,

aud'" mllllstrativo em
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deB' d'

o secretário nacional

Caplob,lversidade e Florestas, Joãoo lanco
Ibarn ' representantes do

aedoss tSa e ores produtivos denta Cat '

Desen I
arma, o secretário de

vOVlment U bBarb o r ano Bráulio
, osa, a senad Id IdepUtad D

ora e i Salvatti,
Pree,

Os ederais e estaduais e
leitos. "A -

Viment _

Çoes de desenvo]
o sao ma' fipolícias" firm

IS e cazes que as
, a Ou o governador.

Benedet: "Segurança também depende da colaboração de todos"

colegas e amigos; carregar um cartão

com nome e telefone dos pais; e

gritar por socorro se for agarrado,
entre outros.

Segundo o secretário Ronaldo

Benedet, a cartilha foi elaborada

pensando na segurança das famílias
catarinenses. Apesar das ações de
combate ao crime do Estado, os

índices de criminalidade vêm

aumentando a cada dia, corno
admite o texto de apresentação do
manual. "Como se sabe, Segurança
Pública não depende somente dos

.agentes do Estado, mas também da

contribuição e da responsabilidade
de todos nós", disse Benedet.

A cartilha será distribuída

gratuitamente em todo o Estado
através das Secretarias de
Desenvolvimento Regional; clubes
de serviço, associações comunitárias
e empresariais e _ escolas. "Vamos
distribuir oManual do Sortudo por
toda Santa Catarina, pois nosso

objetivo é que a sociedade seja nossa
parceira no combate à violência",
explicou o secretário da Segurança.

O lançamento oficial acontece
a partir das 16h, no-auditório do
Centro Administrativo do governo.
O governador Luiz Hehrique, o

secretário de Segurança Pública e

Defesa do Cidadão, Ronaldo

Benedet, e o cartunista Ziraldo já
confirmaram presença.

A reportagem sobre o

assalto em Guaramirim

_

está na página 6

propõe incentivos fiscais em vez das reservas
"O Governo do Estado, dentro

das responsabilidades constitu

cionais, vai envidar todos os esforços
a favor da preservação, mas

trabalhará a favor e não contra os

catarinenses", disse. "É fundamental
que, antes de qualquer decisão do
Governo Federal, se faça uma

profunda pesquisa socioeconômica
das áreas", acrescentou. Ele

entregou a Capobianco dois
relatórios considerados "bússulas
neste processo": 'o Levantamento

Agropecuário de Santa Catarina e

o Inventário Florestal de Santa
Cat�rina.

Luiz Henrique lembrou que o

sistema de incentivos já foi adotado
pelo Governo Federal no passado e

que, associado à política de

desenvolvimento, como créditos de
longo prazo e juros baixos,

Governador em audiência com representantes da biodiversidade

certamente irá aumentar ainda
mais as áreas cobertas com

araucárias no Estado. "Este

procedimento é muito mais eficaz
na proteção do queapenas estatizar
as áreas", concluiu.

Moradores da Vila Amizade
fecham rua PiITa pedir calçada ,�

GUARAMIRIM
moradores da Rua Cláudio

Tomaselli, no Bairro Vila

Amizade, vão fazer uma

mobilização hoje, das 10 às 11h,
período em que a rua será

fechada para p edi r que a

Prefeitura construa calçadas no
trecho, sem acostamento. Na
�emana passada, a estudante
Cleide Zedunec,' 19 anos, foi

atropelada quando voltava da
faculdade e morreu na hora.

A Vila Amizade pertencia
ao município de Schroeder e foi
anexada a Guaramirim em'

2003. Os moradores do bairro

sempre sofreram com a falta de
infra-estrutura e falta de
assistências das administrações
mun ic ip a i s. Segundo o

vereador Evaldo João [unckes,
que está organizando a

mobilização, as policias
rodoviária e militar vão

, acompanhar o protesto ao longo
da rua, uma lateral da BR-280,
trecho de difícil acesso e 'onde

, 'j�

Os ocorrem acidentes violentos 'P

com freqüência.'
fi

ABAIXO-ASSINADO - Já ,b

na segunda-feira, são o s >"

moradores da Comunidade
Laura de Borba, no centro de r;

Guaramirim, que p e dem
, b

melhorias. Uma comissão vài íI

protocolar, na Prefeitura \! na ,�
Câmara de Vereadores, um

,

( J
-ofício 'com um abaixo-assinado
dos moradores pedindo
providências urgentes para

'-1recuperar a pavimentação
asfáltica da Rua Agostinho !

Valentim do Rosário, principal
via da comunidade.

Desde setembro do ano

passado, os rno r adores
reclamam que a' r u a ,es,t�
"instransitável", desde que f�i
danificada por uma forte chuva,

-

segundo uma nota enviada à -

'imprensa por um membro da

comissão, Osni Mota. "Já faz
oito meses e a Prefeitura até

agora não tomou nenhuma
providência", disse.

Moradores vão fechar a rua por uma hora. Eles pedem calçadas--------------------------------------�-----------d

Projeto contra nepotismo na
comissão de Legislação e Justiça �

}ARAGUÁ DO SUL - O projeto
-

contra o nepotismo foi lido

quinta-feira na sessão da Câmara -

de Vereadores e encaminhado
para a Comissão de Legislação,
Justiça ,e Redação Final, que
define se atende os preceitos
constitucionais para ir à votação.
A vereadora Maristela Menel

(sem partido) preside a comissão,
o vice é o líder do governo, Ruy
Lessmann (PDT) e Pedro Garcia

(PMDB) é o terceiro integrante.
O projeto acrescenta um artigo

à LeiOrgânica, estabelecendo que
"os cargos de provimento em

comissão e a designação para o

exercício da função de confiança
ou gratificada, no âmbito do Poder

q
, Executivo e do Poder Legislativo 11
Municipal, abrangendo a admínis- ti
tração pública direta, indireta e ,2
fundacional, não podem ser

dos nor côni
,)

ocupa os por conjuges, comp-
anheiros e parentes, consangüíneos,

n

afins ou por adoção, até o tercefro'q
grau" do prefeito, do vice-prefeito, 9

I"do procurador-geral e dos,
secretáriosmunicipais, vereadores b
ou titulares de cargos que lhes 11

sejam equiparados. b
A lei, entanto, não se aplica'

aos servidores concursados,

quejpoderão ocupar cargos 'd;e\
confian-ça mesmo se forem

parentes do prefeito, secretários
e vereadores, conforme o

parágrafo primeiro do projeto.
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CORREIO ECONÔMICO
As razões da queda industrial
Apesar do crescimento da indústria em 13,51% com relação a

fevereiro, empresários catarinenses ainda fazem análises sobre as

razões da queda com relação a março de 2004, em 6,7%. Os
executivos catarinenses apontam como fatores negativos neste

trimestre a carga tributária, o câmbio, as taxas de juros, o custo das

matérias-primas e a demanda reprimida. Além destes problemas
de ordem interna, também é preocupante a entrada indiscriminada
de produtos da China - principalmente têxteis -, o preço
internacional do petróleo, as restrições aos produtos brasileiros pela
Argentina e o menor crescimento da economia mundial.

No Brasil
Depois de dois meses de queda,
a indústria brasileira voltou a

crescer em março e

praticamente recuperou as

perdas deste ano. O Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) divulgou ontem
que a produção industrial
brasileira cresceu 1,5% em

março contra fevereiro.

Contraponto
Em março, as vendas, em
relação a fevereiro,
aumentaram em todos os

segmentos de atividade

pesquisados. As principais
influências vieram das
indústrias têxteis e do material
elétrico e de comunicação, que
apontaram maior demanda em

relação ao mês anterior e mais

dias trabalhados. O número de
dias úteis maior ajudou a elevar
também o indicador horas
trabalhadas na produção -

6,94% a mais em relação a

fevereiro.

Novo perfil
O desempenho da indústria no

primeiro trimestre teve um

padrão bem diferente do
verificado.ao longo de 2004.

Segundo o coordenador de
indústria do IBGE, Silvio Sales,
enquanto em 2004 a expansão
foi liderada sobretudo pelos
setores de bens de capital (má
quinas para indústria) e bens de
consumo duráveis (como auto
móveis), este ano bens de
consumo semiduráveis e não
duráveis (como alimentos,
bebidas e medicamentos)
apresentam crescimento acima

da média.

No bolso
Os salários líquidos da
indústria catarinense
evoluíram positivamente em,
março, com aumento real de

5,18%. Maior acréscimo
'

ocorreu em produtos de
matérias plásticas, em função
de uma grande empresa ter
retornado das férias coletivas
concedidas durante dez dias
de fevereiro.

j"
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Pensamos
em rechear

sua vida de
agradeciment

I

E o que deseja a

do Colégio

LOTERIAS

Megasena

AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE

Máquina da Prefeitura aterra
rio que avança sobre estrada

MARCIA BENTO

� Desta vez a

desculpa é que o rio
estava avançando em

direção à 5(-416

}ARAGUÁ00 SUL-Desta vez não
foibriga entre vizinhos.Máquinas da
Prefeitura estavam na manhã de
ontem aterrando amargemdoRio do
Cerro II, em frente à Sociedade
Alvorada.Aexplicação do supervisor
da obra é que eles estavam retirando

palanques que foram doados à

Associação de Piscicultores e

aproveitaram os restos de concreto e
barro para conter o rio que estava

avançando em direção àSC-4l6.
A Sociedade Alvorada está

desmontandoocampode futebolpara
a construção da nova sede. Por isso
doou os palanques do alambrado.As
máquinas da Prefeitura foram
chamadas para fazero sérviço. Depois
de, tirar os postes, as máquinas
aproveitaram para arrumar o

'

estacionamentoquevaiserusadopelos
visitantes daWillterfest, durante o fim
de semana.

Oentulhoque sobrou foicolocado

nasmargens do RioCerro II e depois
empurrado para dentro d'água. O

o morador Ruy Utpadellembra que o rio ficava mais afastado'da estrada e por isso concorda cornca \

diretor de operações da Secretaria de
Agricultura, Delírio Antônio

Schwartz, disse que a medida foi

preventiva: "Não queremos que o rio

mude de curso e chegue na estrada".
Ruy Utpadel, de 68 anos, mora na
região desdecriança e concordacom
a atitude: "Quando eu era criança o
rio ficava uns cincometrosmais longe
daestrada. Com aerosão da curva, ele

chegou a ficar na beirada do asfalto".
A diretora daGerência de Meio

Ambiente, Daniele Tirone, admitiu

que houve um erro de operação. Ela
garantiu que amanhã asmáquinás da
Prefeitura vão estar no local para
recolherparte do aterro. "O plano de
recuperação ainda está sendo

elaborado", disse.Ontem ela afirmou

que todos os aterros em 'riosdevem ser

autorizados pelaFatma.
Na edição de ontem, o Correio

doPovomostroumais dois casos de
aterro no Rio Jaraguá. Em um deles,
o dono de dois terrenos no final da
rua Centenário alega quê perdeu

220metros quadrados comae ;

causada pelo rio. Luiz An�
Laurindo disse que a erosàol
causada por um aterro feito
margem oposta. "Vou cootin,

aterrando, porque esta área émil
e eu pago impostos sobre ela",@
Laurindo já foi notífícadrj
Gerência de Meio Ambiente,
outro aterro foifeito com auto ;'
da Fatma nos fundos da emplt'al.
Pedras. O Ministério PúbliCllt'ii
avaliando a denúncia:

Floriculturas de Jaraguá do Sul faturarn mais com Dias das Má
}hRAGUÁ DO SUL - As

floriculturas da cidade estão

aproveitando o Dia das Mães

para ganhar mais dinheiro, A
procura por flores é tanta agora

que os comerciantes estão

trabalhando dobrado para
atender melhor a clientela, que
até triplica em alguns pontos de
venda. Considerada um presente
perfeito para a data, as rosas

continuam sendo as preferidas
pelos filhos.

Na floricultura "Boutique
das Flores", no shopping, a

gerente' Michele Krüger
aumentou o estoque de flores

plantadas em 200 vasos. No
meio da semana já havia 20

entregas agendadas para

domingo. Neste dia a floricultura
abre às 8h e não tem hora certa

pata fechar. A intenção é

aumentar as vendas em até 30%
em relação ao mesmo período do
ano 'passado.

Na Florisa, uma das maiores

floriculturas da região, o

movimento ontem àtarde età

intenso. O proprietário
AndersonNasato contratou sete

pessoas em caráter temporário e

espera triplicar as vendas. "Este
ano batemos o recorde em

pedidos de rosas: 10mil botões"
informa Nasato, que vai

trabalhar durante todo o final de
semana para atender os

retardários. Segundo ele, este

ano as orquídeas estão bem

cotadas, assim como as rosas

importadas da Colômbia e Chile,
vendidas a R$ 5,00 a unidade.

O estudante José Guilherme
Scaburi, '12 anos, foi pes
soalmente comprar um vaso de
flores para a mãe. Contente com

a compra, José Guilherme
comenta que gosta de dar flores
no Dia das Mães porque é "um

presente bonito, que as mães

sempre gostam". Junto com as

flores, vai um cartão per
sonalizado.

As rosas,especialmente as vermelhas, ainda são as preferidas

dOI�
Aproximi!ldamente 1.200 mulheres que fazem parte ooter
Clubes de Idosos de Jaraguá do Sul foram homenagead,as ai Oi
à tarde pela Prefeitura com festa no Parque MunlCI� pa(i
Eventos. Ecas receberam como presente uma canec

ve�t;
tomar sopa e assistiram shows musicais e de dança. O

e

iaJi
foi organizado pelo Centro de Convivência e secretar
Desenvolvimento Social.
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PRÉDIOS FANTASMAS

Este é o esqueleto da Rua Expedicionário Carlos Ferreira ...

... e estas são as camas de andarilhos no primeiro andar Em vez de lojas lixo e camas no interior do que seria um shopping

da cidade.No prédio tem uma placa
comonome e telefone da construtora
de São José responsável pela obra .

Mesmo fechado, o prédio tem camas

emuita sujeira espalhada.OCorreio
tentou contato com a construtora,
mas o telefone mudou e o novo

número não está na lista telefônica.
O prédio ao lado do shopping
também está abandonado. Uma
placa indica que uma agência de
leilão de Joinville está com a posse.
Na agência ninguém soube informar
se já tinha sido vendido.

o

NaRuaCoronelProcópioGomes
outro prédio que está abandonado é

onde funcionava a indústria de
motobombasFamac, quemudoupara
Schroeder.O prédio foi vendidomas
até hoje nunca foi utilizado.

Os prédios da fábrica de

refrigerantes MaxWilhelm, na rua
de mesmo nome, também estão

abandonados. São duas con

struções. O primeiro fica do lado
direito da rua. Está em péssimas
condições de conservação, com
janelas e 'portas quebradas. Várias

tapumes foram colocados para

impedir a entrada de pessoas. Nos
fundos funciona uma distribuidora
de frutas e verduras. Na segunda
construção, do lado esquerdo da

,

rua, o prédio está ainda pior.
Praticamente em ruínas, com o teto

caindo, janelas podres, portas
arrancadas. Nele moram várias

pessoas, que têm até um varal

improvisado.
OCorreioprocurou aPrefeitura,

mas não foi atendido na Secretaria

indicada, de Obras.
·

Sociedade Alvorada promove 17° Festa de Inverno

]ARAGUÁ DO SUL - Muita
comida típicaalemãe bailes animados
rporbandas tradicionais da região são
as atrações da 17°Winterfest, ouFesta

· de Inverno, que acontece até
· .domingonaSociedadeAlvorada, no
Rio Cerro 1, uma das mais antigas
SOCiedades deTiro de [araguádoSuL
AWinterfest é conhecida como "a
mais autêntica festa das tradições
germânicas" .

A festa começou ontem a noite,
com jantar típico alemão: marreco

k recheado com repolho roxo e o
famoso schwtzauer (sopa de sanguedemarreco) e apresentação do grupo ,

de danças folclórica "Grünes TaU".
: ;
d

O ponto alto da festa é o desfile

i
as SOCiedades e grupo de idosos, que

ARQUIVO/CORREIO

Preparação de, comidas típicas para a festa do inverno

acontece hoje, a partir das 14h30.
Amanhã, Dias das Mães, a festa

começa às 10 horas com mais um

desfile das Sociedades convidadas e

prossegue commuita dança e comida
típica nas dependênciasdoAlvorada.
A BandaMontanari encerra a festa
combaile a partir das 19h30.

,

Presidente da Funai mediará conflito em Ibirama
FLORIAN°

L '
OPOLIS - O governador

, UIZ H '

,
ennque sugeriu ao

presldent o

M"
e naCIOnal da Funai,

ercloGo ,_

,
rnes, a cnaçao de uma

comISsão i t di o

Ifi
n er ISClp inar para dar

maosimp _ '

E
asses com os índios.

sta Com' -

issao, formada porrepre'entc antes de diversos
segmentos I íd,

envo Vias na questãosera eoord d
'

D
ena a pelo secretário de

esenvol '

Ib' Vlmento Regional delrama Ald
COm b:' O·Schneider, terá

00 jetiv' o

Um I
o negociar emBrasília

a 80 uçã
'oeu _

ao quanto à área de
paçao das tribos.
Recente

destr '
mente os índios

Ulram p dBa arte a estrutura da
Tragem D

lbira uque de Caxias, emma, em protesto contra a falta

FLORIANÓPOLlS/NEIVA DALTROZO/SECOM

Presidente da Funai vai analisar pedido de formação da comissão

de cumprimento de um uma de l6eoutr�de l2quilômetros
compromisso, por parte do Estado, de extensão, além de construção de
assinado em 1988. Eles pedem, há uma ponte, algumas casas, unidade
17 anos, a abertura de duas estradas, de saúde, entre outros benefícios.

mM;; ; 4WAf&i.tWii tidE&! iaMiZ #&@

FOTOS, RAPHAEL GÜNTHER

Construções abandonadas no centro da cidade

... Os prédios estão
mal conservados e

.são usados como casa

'por alguns andarilhos

}ARAGUÁ00SuL-A reportagem

doCorreio do Povo constatou�ue
existem várias construçoes

, abandonadas no centro da cidade.
'.
Na lista entram prédios que foram
déixados pelametade por empresas

,

que fecharam ou faliram e também

construções com apartamentos
, residenciais e até umshoppingcenter.
,

Na Rua Expedicionário Carlos
Ferreira existem dois prédios
abandonados� O primeiro é onde

� funcionava a Malharia Lael e está

, fechado há cerca de 10 anos. Já no

segundo prédio abandonado da
· rua, a construção parou no

t esqueleto.O prédio tem vigas, pisos
I e até uma escada, mas a obra está

, parada há cerca de três anos.

Entulho de construção, como
, madeira e ferro, foi jogado na

) escada entre o segundo e o terceiro
, andar, impedindo a subida até os '

, andares superiores. No primeiro
· andar, a equipe de reportagem do
( Correio encontrou uma cama

'improvisada, cercada por latinhas
de cerveja e garrafões de vinho.

Outra rua com prédios
abandonados é aMarina Frutuoso,
noCentro.Oprimeiro é o local onde

.

estava sendo construído oShopping,

Jaraguá, que seriaoprimeiro shopping(

As correntes impedem o acesso para o interior da antiga Famac

Malharia Laez está fechada há 10 anos. O lugar está fechado'
'

Investimentos :garantem
ainda mais seuurança par.··
a Regional de Criclúma.·

Nos últimos <lois anos, o Governo investiu R$ 2,5 milhões na ârea
da segurança em toda a Regional de Criciúma. Os recursos foram
aplicados em obras e ações importantes, entre elas a modernização
da frota das Polícias Civil e Militar; a reforma do Presídio Regional
de Criciúma e melhorias em delegacias, corno a de Urussanga. Além
disso, está em fase de implantação" em Cricuima, a Central de Poltcia,
que vai agilizar os trabalhos de investigação criminal, com atendimento
da população 24 horas por dia,

.

Secrellria de Estado ila
Segurança Pública e
Dele. dICldadlo
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I TERROR

III Assaltantes levam cofre e eS�,�"�cam as vítimas
'I'

'

que estava' acontecendo. Quando
MARIA H ELENA DE MORAES

me aproximei, umdos ladrões estava

espancando omeu pai [coronhadas
da cabeçal. Mandaram todos deitar
no chão e fugiram levando o cofre",
resume a vítima.Amãe dele, Roseli,
também estavana fábrica. "Só pensei
em rezar. Não pude fazermais nada",
lamentaStringari.

'

Ainda de acordo com a vítima,
emais oito funcionários da Indústria os ladrões ficaram menos de 15

.... Homens invadem
fábrica de conservas

e roubaram cofre.
Foi ontem às 11 h

GuARAMIRIM - A famíliaStringari

e Comércio de Conservas GM,
localizadanaRuaJoãoSotterCorrea,

.

no Bairro Amizade, passaram por
momentos de terror durante assalto
ocorrido ontem, por volta de llh, na
empresa que funciona nos fundos da
casa dos Stringari. Os dois ladrões,
além de levarem o cofre que estava
no escritório, bateram nos donos da

empresa e nos funcionários, roubaram
o carro de um amigo dá família que
estava no local e ainda a carteira de
um cliente com os documentos eR$
30. A mulher do dono da fábrica,
Lucilene, de 25 anos, foi levadaparao
HospitalSãoJosé, emJaraguá do Sul.
Ela foi duramente espancada pelos
assaltantes, chegando a desmaiar. O
valor roubado não foi informado.

Ontem à tarde o marido de

"Lucilene, José LuizStringarí e Jaime
Damião (que foi roubado emR$ 30 e

mais documentos) foram até a

delegacia prestar depoimento. De
acordo com José Luiz, os ladrões
entraram .pelo portão, que estava

apenas encostado e foramdireto para
o escritório, onde trabalha amulher
dele. "Euouvi os gritos dela e fuiver o

,
I

minutos e, para fugir, roubaramocarro

de um amigo da família, que foi
abandonado no Bairro Poço
Grande.Foi o próprioJosé L\úz quem
chamou apolicia assimque os ladrões
saíram. "Eles mandaram a gente ficar
deitado por mais uma hora, mas no
momento que percebi que haviam
ido embora corriparachamar apolícia
e os bombeiros", informa,

A delegada Jurema Wulff está
trabalhando no caso, mas até o final
da tarde de ontem ninguém havia
sido detido. Ela disse que a polícia
está trabalhando com três indícios,
mas não revelou quais são paranão
atrapalhar a investigação. O que se

sabe até agora é que a ação foi feita
por dois homens com menos de 30
anos.Um deles é negro e baixinho e

I

o outroalto e claro.
A vizinha da família, Florinda

Timm:, 62 anos, disse que ouviu os

gritos. "Subi no sofá e vi os dois
homens. Eles também me viram e

mesmo de longe" me ameaçaram.

Fiquei com muito medo e não
,

consegui fazernada", contaFlorinda,
quemora ali há cinco anos.

Ladrões entraram pelo portão da frente da casa, que estava encostado

Atentado violento ao pudor. É este o processo que está sendo movido
contra o cabeleireiro preso anteontem. Márcio Paulo Vieira de Campos,
de 55 anos, foi detido em casa com um álbum com mais de 200 fotos
'com adolescentes nus e sendo bolinados por ele. Márcio estava sendo

investigado desde 2004, quando foi denunciado por abuso sexual de
menores por pais e professores de escolas onde ele supostamente
escolhia as vítimas.
O cabeleireiro atraía as vítimas com dinheiro e presentes. Ele escolhia
adolescentes pobres. O delegado Uriel Ribeiro fez o pedido de busca e

apreensão e de prisão preventiva. No apartamento onde Márcio mora,

junto com outro cabeleireiro, foi encontrado o álbum de fotos. '

O advogado de Márcio, Flávio Laube, disse ontem por telefone que neste

primeiro momento não vai discutir se o cliente é culpado ou inocente.
"Primeiro queremos revogar essa prisão preventiva, que só- deve ser

usada quando o acusado tenta fugir, não trabalha, essas coisas que'
podem por em risco as investiqaçóes" disse. Segundo ele, Márcio mora e

trabalha no mesmo local há oito anos, bem em frente ao Fórum. No
início da tarde de ontem Laube pediu a revogação da prisão prev��tiva.

Pagamento dos professores foi regularizado
FLORIANÓPOLIS - A suplemen-'

tação complementando o salário
de professores que tiveram

problemas na atualização-de sua

carga horária em várias regionais
foi depositada quinta-feira no

Besc, pela Secretaria da Fazenda.
Com o depósito, a Educação fica
em dia com o pagamento dos

professores. ''Nãohánenhummotivo

justo para paralisações e alunos sem
aula", avisa o secretário de Estado
da Educação, Ciência e Tecnologia

JacóAnderle.A diferença no salário
de alguns professores se deve ao

número excessivo de mudanças na
cargahorária neste semestre, justifica
Elizete Mello, diretora do
Desenvolvimento Humano da
Secretaria.

Hoje a escola é obrigada a se

moldar aos horários do professor, o
que provoca grande tumulto no

sistema, explica Elisete. Segundo
ela, a secretaria está organizando
o sistema para que o professor se

adapte [o'horário da escola, como
ocorre na rede privada. "Para
evitar esse tipo de complicação é

preciso que a carga horária possa
'

ser planejada de um ano' para o

outro, sem alterações de última
hora em que não há tempo hábil

para entrar na folha", cornple
menta.De acordo com a diretora,
qualquer defasagem em salários,
a partir de agora, deve ser

resolvida na própria' escola e

Gerência Regional.
.
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Carro usado na fuga foi abondonado em PofçôG�ande:�ntem mesl1'll

A Casa da Cultura de
Guaramirim expõe, até o dia 23,
pinturas em tela de tinta óleo dos
alunos que fazem parte do Ateliê

Magia das Cores. O ateliê foi criado
em novembro do ano passado
para atender crianças a partir de I

sete anos, que queiram aprender a

arte de pintar em telas. A

exposição pode ser visitada das 8

às 12h e das 13 às Úh.,As,telas
estão à venda entre R$ 190 e RS
220. Informações 373-4269.

CORREIO TV 1--1-------------"-----------
Coral da Scar
o pessoal do Coral da Scar recebeu um agradecimento todo especial do cantor e

compositor Guilherme Arantes, que se apresentou na noite de quinta-feira na Praça
Ângelo Piazera, em homenagem ao Dia das Mães. O coral fez "hora extra" para
ensaiar "Terra, Planeta Água'; um dos maiores sucessos de Guilherme Arantes, e valeu
a pena: a canção emocionou a platéia (foto). O maestro Luiz Fernando Melara veio de
Curitiba especialmente para dirigir o coro, que mais uma vez mostrou o seu alto nível.
Nota dez.

'

Cowboys do'Asfalto
Na esteira do sucesso da novela "América" uma grife
catarinense começa a ampliar suas vendas. É a "Cowboys
do Asfalto'; que tem um "saloon" junto ao Posto Santa Rosa,
na BR-l 01, altura do trevo de Itajaí. Botas, chapéus, coletes,
acessórios e até discos produzidos em Santa Catarina têm
saído muito para o Brasil inteiro, já que ali param
camioneiros de todo o país. A "Cowboys do Asfalto"
montou sua loja sobre rodas na temporada passada em

Balneário Camboriú, com grande sucesso, e está ampliando
negócios com franquias pelas estradas brasileiras. E no

resto do país produtos com a marca de "América" já no

mercado estão fazendo sucesso. Encabeçando a lista dos
mais vendidos, as botas (da Azaléa) seguidas de bolsas,
cintos e chapéus, tudo em estilo country .

Grande teia
Em entrevista à revista online "Sci Fi Wire'; o diretor Sam
Raimi disse que a Sony Pictures planeja fazer um total de
seis! filmes com as aventuras do Homem-Aranha. Às voltas
com a produção de uma refilmagem de "Uma noite

alucinante'; que ele rodou originalmente em 1981, Raimi
disse que, se o convidarem, e ele ainda estiver tão

apaixonado pelo personagem,como está agora, "ninguém
poderá me deixar de fora dos filmes': Raimi disse ainda que
o terceiro filme do herói, ainda em pré-produção, irá tratar
de como Peter Parker (Tobey Maguire) lida com seus

sentimentos em relação à morte de seu tio Ben. Thomas
Haden Church, de "Sideways - Entre umas e outras'; fará o

próximo vilão.

Guerra nas Estrelas
A jornalista Maria Cândida (foto) está em São',
Francisco, nos Estados Unidos, em uma visita
exclusiva para a TV brasileira no rancho do George
Lucas. A reportagem contará com eritrevistas com

o diretor e com os atores do histórico episódio 3 e

último Star Wars que estréia dia 20 de maio em
,

circuito mundial. Além de tudo, Maria Cândida tera

o privilégio de assistir em primeira mão o filme que
os fãs esperam ansiosamente. 'A matéria vai ao ar

em breve no Domingo Espetacular.
.
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DESFALQUES

ESPORTE

Xoxo e Falcão desfalcam a
- ,

Malwee hoje contra o Vasco
juLlMAR PIVATTO

A comissão técnica

��cidiu, no final da
ta�de de ontem,

óupar os craques
í
fJARAGUÁ DO SUL - A

álwee enfrenta o Vasco da

�ma hoje com dois desfalques
e lima dúvida. Xoxo sentiu a

lesão na quinta-feira e não joga.

O craque Falcão vai ser

po�pado hoje para estar em �oas
I condições na segunda-feua,
I contra a Intelli. A dúvida é o

:
técnico Fernando Ferretti, que

; foi internado na quinta-feira
I co)n um problema na coluna, e
ainda não sabe se vai dirigir a

equipe no jogo de hoje. A

partida será às 19 h, no

WolfgangWeege, e os ingressos
custam R$ 7.

O ala Xoxo fez uma

ressonância magnética ontem à

noite para saber a gravidade da
lesão. "Temos cinco jogos fora
de casa e vamos poupar estes,

jogadores (Xoxo e Falcão)",
disse o diretor de futebol Cacá
Pavanello. Falcão, que até

1 ntem estava confirmado,
também serápóúpado, mas joga
na segunda-feira, às 20h 15,
contra a Inte ll i/Penal tv,

Fãlcão treinou ontem, mas a comissão técnica resolveu poupá-lo no jogo de hoje

também em Jaraguá d'o Sul.
A comissão técnica da

Malwee aproveitou o amistoso

que o Vasco fez contra a

Carinhoso, em Corupá, na

quinta à noite, para conhecer
..

um pouco mais o adversário. "O
Vasco não é um time de ponta,
mas a gente sabe que eles vão'

complicar. Principalmente
porque vão jogar na retranca",
disse o supervisor técnico
Kléber Rangel. Para ele, todo
mundo que enfrenta um time

grande, como a Malwee, vem
com uma motivação extra: '"O

jogo promete ser duro. Eles têm
um time muito unido e por isso

devem çomplicar".
O time do Vasco perdeu os

últimos seis jogos que disputou
na Liga Nacional. O técnico

Marco Bruno terá os retornos do

pivô Michel Souza e do ala
Reinaldo. Eles foram expulseis
contra a UCS, mas já cumpriram
suspensão automática.

Lori Sandri faz mudanças no

Paraná para o jogo de hoje
,

DA REDAÇÃO - O técnico do
ParanáClube, Lori Sandri, já tem
definida a equipe que enfrentará
oJuventude, hoje, pela terceira
rodada do Campeonato'
Brasileiro. Com um elencomaior
e; Com a volta de Renaldo o

treinador aproveitou para fa�er
�Ig�mas mudanças na equipe.
on deve promover a estréia de

dois jogadores: o lateral-direito
Neto (ex-Inter de Limeira) e o
volante Rafael, (ex- [oinvillc) na
qUlpe. '

O treinador testou ainda o
i DzagUeiro Aderaldo, no lugar de

a S'I
'I

1 va. Mas o jogador foi a

TlU gamento ontem no Superiornbunal d J '

I
e llstlça Desportivape aexpulsã '"

'

I
o no pnmelTO Jogo dotuano I

d
,seu ex-c ube, na Série B

/ste ano. Uma punição podetrar a chance de estréia do
zagueiro O p'
J

' araná enfrenta o

B����t)ude hoje, às 16h (deSI la .no Pinheirão
COR ..

C .
lTIBA - O técnicouca e o

C "

novo comandante do
OrttlLa. Ele
:::::----_

a c e rt o u o

Clássicos regionais abrem a

terceira rodada da Série B

compromisso em reunião com os

dirigentes do time paranaense
na tarde de ontem. O novo

técnico, que substitui Antonio

Lopes, se apresentou ainda no

coletivo da tarde de ontem. O
técnico já dirigiu Grêmio, São
Paulo, Flamengo, Goiás, Paraná
e Criciúma.

ATLÉTICO - A CBF alterou
o horário da part ida entre

Botafogo e Atlético-Pk, dia 29
de maio.O confronto, válido pela
sexta rodada do Campeonato
Brasileiro, será disputado às

18h 1 O (de Brasília) e não mais às

16h, a pedido da emissora que
detém os direitos de transmissão
da competição. Esta partida no

Estádio Luso-Brasileiro será a

primeira que o Botafogo fará em
casa com portões abertos. O

zagueiro Baloy sofreu uma

contratura na panturrilha direita
e foi cortado da viagem a Santos.
Com isso, o Rubro-Negro viajará
com 19 atletas para enfrentar o
time da baixada santista, hoje, às
18h10.

DA REDAÇÃO - Quatro jogos
abrem hoje a terceira rodada do

Campeonato Brasileiro da Série
B - dois deles clássicos regionais.
No Estádio da Ressacada, em

Florianópolis, o Avaí, enfrenta o

Caxias tentando a reabilitação da

derrota, de 4 a 3, diante do
Grêmio. O time gaúcho tem

quatro pontos, está invicto e tem

o atacante Flávio, artilheiro da
Série B, com três gols. Na capital
federal, o Gama recebe o Vila
Nova. O time de Brasíliatem três

pontos, assim como o Vila e, na

rodada passada perdeu por 2 a 1

para a Anapolina, enquanto o

Vila Nova foi derrotado por 2 a O

pelo Vitória, em Salvador.
Os clubes paulistas também

estarão em campo. No jogo dos
sem vitória, Marília e São
Raimundo se enfrentam no

Estádio Bento de Abreu Sampaio
Vidal, no interior de São Paulo.
Ambos têm um ponto, ocupando
as últimas posições. Em Porto

Alegre, o Grêmio, com três

pontos, faz seu primeiro jogo no

Estádio Olímpico, após cumprir
suspensão contra o Ituano, com
apenas um. No meio da semana,
jogando em casa, o tricolor foi
eliminado da Copa do Brasil ao
perder para o Fluminense por 1 a

O.
A liderança da competição

está com o Santo André e a

Portuguesa, com seis pontos. Com

quatro pontos, cinco equipes
dividem a te-rceira colocação:
Caxias, Vitória, Bahia, Sport e

Santa Cruz. Avaí e Criciúma têm
três pontos cada.

A rodada será completada
amanhã com mais três partidas.
Às 16 horas, a Portuguesa entra
em campo contra o Santa Cruz,
no Arruda, enquanto Paulista e

Guarani se enfrentam em

[undiaí. Em Maceió, o CRB
recebe o Sport Recife. Confira os

jogos: sábado (16h) Avaí x

Caxias-RS; Marília x São

Raimundo; Gama x Vila Nova e

Grêmio x Ituano. Domingo (16h)'
Santa Cruz x Portuguesa-Sl':
Paulista x Guarani e CRB x Sport.

LINHA DE FUND

r

JULIMAR PIVATTO

Carinhoso
Na próxima semana, o diretor de futebol da Malwee Cacá
Pavanellci vai para Brusque para assinar o acordo para que o

time da Carinhoso represente a cidade no Estadual da 1 a Divisão.

A partir de então, o time já começa a sediar os jogos em Brusque.
No amistoso de quinta-feira, quando a Carinhoso venceu o Vasco

da Gama por 5x3 em Corupá, foi apresentado o novo uniforme
da equipe. Hoje a Carinhoso joga em Videira contra o time da
casa e o destaque é a volta do goleiro Tiago, que estava seis
meses sem disputar um jogo oficial. Segundo o técnico Renato

Vieira, ele voltou bem no amistoso e agora só precisa pegar
ritmo de jogo.

.

"

Bicicross
A equipe Duas Rodas de
Bicicross participa, neste fim
de semana; da 1 a e da 2a

etapa do Campeonato
Brasileiro. As provas
acontecem em Paulínia (SP).
Quem também viajou foi o
atleta de Schroeder Carlos

Miguel Strelow, terceiro
colocado em 2004. Neste

ano, quatro cidades recebem
as oito etapas: Betim (MG)
nos dias 18 e 19 de junho,
João Pessoa (PB) em 24 e 25

de setembro e a final será
em Jaraguá do Sul, nos dias
12 e 13 de novembro.

Apresentado
o Criciúma apresentou
ontem a nova contratação
do time para a Série B. O
meia Neném, de 23 anos,

que estava no Guarani de

Palhoça fez exames físicos e,

à tarde, já treinou com os

demais jogadores. Hoje, às
15h, o Tigre fará um

amistoso com o Próspera,
também de Criciúma, que
disputa a Série Bl do

Campeonato Catarinense. O
técnico do Criciúma, José
Luiz Plein vai usar os

jogadores que ainda não

participaram do Brasileirão.

.,

)

Na areia
o atacante Romário vai

disputar a 1 a Copa do
Mundo de Futebol de Areia

organizada pela Fifa. Mas,
com uma lesão, ele deve
desfalcar o Brasil na estréia,
amanhã contra a Tailândia.
Romário garantiu que joga a

segunda partida, contra uma

seleção européia, que será
conhecida hoje em um

torne1o classificatório.

Definido
, Motivados com a classificação
na Copa do Brasil, o
Figueirense joga hoje contra

o Goiás, em Goiânia, com
apenas um desfalque. O
zagueiro Eloy está
machucado e será substituído

pelo reserva imediato
Bebeto. O resto do time será
o mesmo que venceu o

Corinthians na quarta-feira,
no Orlando Scarpelli.,

,

julimar@terra.com.br

Amanhã
16h - Internacional x Flamengo

18hl0 - Fluminense x Cruzeiro

18h 10 - Atlético-MG x Brasiliense

Fone/Fax: (47) 370-8655
. �!���JNaldemar Grubba 1612 - Vila Lalau - Jar...d..ã do Sul· se

.... , , ,. " .. , , ,� , , .
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As atrizes Clara Carvalho, Nathalia Timberg
e Rita Elmor no restaurante Allegro

Maurício Girardi e Ana Lúcia Volpato

Colou grau em

Administração,
nossa amiga
Franciene

Fagundes.
Votos de muito
sucesso e

realizações!

CÜlliM • ChWfJl4 7JUsUe4
é�" 7l'��.NI

7),. ;4le%tl"�Jft 10",,,1.1iiG..-_ \.':Jt.tt s,tfof.

!(:<41) 422"1211·5 ou 43340,"2,)
, IIlt.\I\�,Q(JtI\,N'

ft alume�aU. 178 ' Sala 610 �Centro· Ed. Med Clinicas· Jolnvilla • se

de Vinhos no restaurante Aflegro

<'

Casam-se neste sábado dia 7, Elemar Lopes
e Criatiane Evangelista. Felicidades!

Wilson da
academia Impulso
no lançamento do
novo mix do RPM

mento ortodôntico, todos os
lizados aqui mesmo na

instalações, que além de

zadas, no centro da cidade,

OrtoMdis

FIM DE SEMANA, 718 de maio de 2005

/� juventude se valo amor falha, a amizade
acaba; a esperança secreta da mãe a tudo
sobrevive. "

Oliver Wendell Holmes (1809-1894),médico e poeta americano.

EM DIA I,r------
.:. JOVEM GUARDA
Joinville comemora os 40 anos da Jovem Guarda na próxima sem'.
Na sexta-feira, dia 13, Jerry Adriani, Martinha e Os Vips, irão re

�
sucessos que embalaram os anos 60 e 70, mas que aindan
contagiam velhas e novas gerações. Neste dia, na Sociedade Harm
Lyra, o show é reservado para convidados; dia 14, sábado, paraopú

�

em geral, no Clube 31 de Julho (rua Pernambuco,_ao lado do Ang
da rua Ministro Calóqeras) às 22 horas. Os ingressos para sábadopo�
ser adquirldosçna secretaria do Clube 31 de Julho, Discolândiae
Açougue do Lalinho (mercado municipal) a RS 15,00 .

•:. EMPREENDEDORES

Jaraguá do Sul irá receber cerca de trezentos participantes de
Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, no mês,de julho, quandose�'
o 6° Encontro Catarinense de Jovens Empreendedores e o 20 Enc
Sul-Brasileiro de Jovens Empreendedores, com organização local
Núcleo de Jovens Empreendedores da Acijs e Apevi. Os eventos e

confirmados para os dias 8 e 9 de julho, na Estância Ribeirão Gra

.:. DESIGN
Acontece nos dias 10, 11 e 12 de maio a Semana Acadêmica D

.

- Univali, em Balneário Camboriú.O evento contará com pales
exposições oficinas e desfiles. No dia 10 de maio, abertura comd
da Gasoline e Rouparia Ayia Napa, às 22 horas .

•:. CURSO SUPERIOR
O SENAIISC abriu no dia 2 de maio, inscrições para seis cu

superiores de graduação e tecnologia. São 270 vagas noscu

superiores de graduação em tecnoloqia em Alimentos de Ori�
Animal e Vegetal (em Chapecó), Processo de Produção Meei'

(Jaraguá do Sul), Gestão da Produção Industrial (Jaraguá do�

Pomerode) e Mecatrônica Industrial, Redes Industriais e Gestão

Produção e Serviços Industriais' (Joinville). O vestibular está mar

para o dia 19 de junho. Informações no site www.sc.senai.br ou�
telefone 0800 48 1212 .

•:. AMÉRICA
Jaraguá -do Sul está sendo palco da exposição fotográfica "Am"

sem Fronteiras'; de Cláudio Guimarães. A exposição retrata,em,

fotos das 1200 que foram produzidas, uma viagem em quefo
percorridos 17.400 quilômetros de carro pela Patagônia Argenlinl
Chilena, passando pela Carretera Austral Chilena (estrada quein
em Puerto Montt, seguindo para o sul do território Chileno) et
como limite meridional a cidade de Ushuaia, ponto extremo

Américas e cidade mais austral do mundo. Além das fotos a expo(
conta com informações, mapas e um banner no qual es..t� estam�

na forma de mapa todo o roteiro percorrido e fotos ligadas ao

onde foram feitas. A exposição está aberta à visitação no 5ho��
Center Breithaupt até o dia 09 de maio e no Centro UniversitáriO
Jaraguá do Sul - UNERJ de 10 a 25 de maio de 2005 .

•:. ANIVERSÁRIO
O Núcleo de Automecânicas da Acijs-Apevi comemorou 10 anal

atividades. Houve o lançamento de um novo folder de divulgaçãOI
apresentação das atividades durante a reunião plenária. Fundado nodi

de abril de 1995, com apenas três empresas, conta atualmente com

empreendimentos nucleados, segundo o coordenador Odair Frell31

núcleo é um dos mais ativos e organizados. Parabéns a todos os int€9ran,

<2cqt'tl
t/<?/tl/(1ifl

,\i'/lotlliV

,1> Il.8.'"'

DRb\MS

Passanuma lojaOBoticário.
lávo<iencontra estalemuitas outras opções

para presentear quemwcê ,sta.
.
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CORREIO DO POVO

�

.... PARCEIROS DA
. R,CIMÓUEIS

-

A A TODAS AS MAES .

-

Lll DIA DAS MAES
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2 CORREIO DO POVO SÁBADO, 7 de Maio de 2001

Residencia

o Edifício:
t 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
tAPARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
t 02 SALOEs DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
tAMPlA ÁREA AJARDINADA
I PLAY-GROUND
I PORTÃO COM PORTEIRO ElETRONICO
I PROl AO CLUBE A, BAEPENDI

OPORTUNIDADE
.,:'

.

REF. 5014 - GALPÃO RUA MAX
,

'.

,.

WILHELM COM:,;t.998iOMM2,

TEHRENO' COM·�l'.S�5�O.oM2 '

,;'
,.

':!"" : -, �::\:,
..

, ;�\'�; ��(" ,:':
o'_

:

Ref. 3822 - Vila Lenzi para NOVA

BRASILlA - Apt,os de 02 dormltéres
.

bwc, sala, copa, cozinha, lavandea
garagem R$ 60.000,00 negociável. ,

SÃO LUIZ· Galpão
com 270,OOm2 +

sobrado com

120,OOm2, terreno
com 630,OOm2
R$ 150.000,00
aceita, terreno, carro,

parcelamento.

I�

Geminado em Barra do Sul com 01 suite, 02
dormitórios, demais dependências, Beira Mar,

localização privilegiada. R$ 55.000,00

REF. 2402 - VILA LENZI - Terreno com 500,00m2
próximo antigo Salão União R$ 23.800,00 aceita-se

entrada + direto.'

:REF.1757 - CENTRAL - Terreno com 1548,00m2
.ruaprestdente Epitácio Pessoa, valor negociável.
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CENTRO· Apto cf 1 suite + 2qtos,
bwc, coz., lav., gar., chur. na
sacada, semi mobiliado.

R$159.000,OO (Aceita Proposta)

CZERNIEWIC� - cf 2 qtos,
2 bwes, sala, eoz., lav., gar.

Toda murada. R$ 72.000,00 neg

CENTENÁRIO· terreno de

6.000m2, lateral Waldemar Grubba.
R$ 150.000,00

BAEPENDI . casa alv., cf 1 qto, sala,
eoz., bwe e lav. Terreno c/330m2.

Todo murado.

R$ 65.000,00

Baependi - terreno cf
18x45m = 810m2. R$ 75.000,00

aceita automóvel

Rio Molha- casa alv., cf sala
comercial na frente. 3 qtos e

demais dep. R$ 49.000,00 + pare.

CORREIO DO POVO 3

João Pessoa - Terreno de 3370m2•
Com muitas palmeiras por

De R$ 78.000,00 Por R$ 68.000,00

Centenário - casa alv., cf 1 suíte, .

qto, sala, eoz., lav., ehur., Toda cf
massa corrida e gesso no teto.

Terreno cf 350m2. R$ 110.000,00

CENTENA'RIO. casa nova cl 2 qtossala c
'

Terre� oz., lav., ehur. egaragem.
o com 300m2. R$ 58.000,00

Centenário - Terreno todo murado

e cercado, 350m2

R$ 35.000,00

CENTRO· casa alv., e/4 suites + 1

qto, 3 salas, eoz. e demais dep.

R$ 380.000,00 negociáveis

Sobrado el 5 qtos e demais dep.

repartidas. Rua Alwin Otton si na.

Centenário. R$ 108.000,00
Área central - terreno el 510m2•

R$ 38.000,00
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376-0015
Barra
A imobiliária da Barra

barrasul@netuno.com.br
RUA ANGELO RUBINI, 1046

BARRA DO RIO CERRO - casa alvenaria cl 195,82m2 cllaje, terreno c/403,75m2,
3qtos, sendo 1 suite, banhetro social, sala, copa, cozo lavanderia, churrasqueira,
garagem, toda murada, portão não eletrônico, Rua Faustino De Marchi, s/n" no
lado da Malwee - R$ 115.000,00, ou R$ 80.000,00 entrada saldo até 6 meses,

aceita carro até R$ 30.000,00

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/245,OOm2 e c/laje, sendo 97,34m2 averbada, terreno cf
552,75m2, 4qtos, sendo um suíte, quartos com roupeiro,3 banheiros, sala de jantar, sala
íntima, copa, coz, sala TV, lavanderia, escritório, garagem p/3 carros,dependência de

empregada. churrasqueira, salão de festas, piscina com 54,OOm3, toda murada. Rua Pe.
Aloísio Boeing, 423 - R$ 130.000,00 - aceita terreno na Barra ou no São Luis, como parte

.

de pagamento.

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. com 180,00m2,
sendo 99,40m2 averbada, terreno cl

525,00m2(15x35), 3qtos, sala, copa, coz. 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

até R$ 40.000,00 no bairro São Luis ou apartamento

BARRA DO RIO CERRO-casa alvenaria sobrado com

laje 260,00m2, terreno com 594,00m2(23,60x25,17),
4 qtos, sendo 2 suites uma com banheira e closet,
sala, copa, cozinha semi-mobiliada, 4 banheiros,

lavanderia, 3 garagens, churrasqueira, murada, Rua
Adolf Volkmann, 44 - R$150.000,00 aceita carro até

R$ 20.000,00

BARRA DO RIO CERRO - casa de alv com forro com

90,00m2, terreno com 360,OOm2, 2qtos, sala, copa,
coz, banheiro, lavanderia, garagem, murada, Rua

Herbert Enke, 233 - R$ 65.000,00

Parótmõvels
371-2357

Corretor de Imóveis

CRECI4936

vilson@parcimoveis.com.br

R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207
Jaraguá do Sul I SC

A CRIANÇA E DEUS

I

Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus: dizem-me que estarei sendo enviado a Terra amanha ...
Como eu vou viver Ia, sendo assim pequeno e indefeso? .. ,

E Deus disse: Entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando ·e tomara conta de

você.

Criança: Mas diga-me aqui no Céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu

seja feliz. Serei feliz lá?

Deus: Seu anjo cantara e sorrira para você ... a cada dia, a cada instante, você sentira o amor do seu anjo e

será feliz.

Criança: Como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam?

Deus: Com muita paciência e carípno, seu anjo lhe ensinara a falar.

PARA LOTEAR

TRÊS RIOS DO NORTE - terreno cf 30.000m.
Ruas prontas, totalmente plano.

R$ 450.000,00

Criança: E o que farei quando eu quiser Te Fala?

Deus: Seu anjo juntara suas mãos e lhe ensinara a rezar

Criança: Eu ouvi que a Terra há homens maus: Quem me protegera?

Deus: Seu anjo lhe defendera mesmo que signifique arriscar sua própria vida.

Criança: Mas eu serei sempre triste porque eu não Te verei mais.

Deus: Seu anjo sempre lhe falara sobre Mim, lhe ensinara a maneira de vir a Mim, e Eu estarei sempre dentro
de você.

Neste momento havia muita paz no Céu, mas as vozes da Terra já podiam ser ouvidas.

A crinçã, apressada, pediu suavemeríte:
Oh Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me por favor, o nome do meu anjo.

E deus respondeu: Você chamara seu anjo de ... MÃE!

Chácara com 50.000m2,

construção 400m2 no 2° Braço.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.
R. Epitácio Pessoa, 415 - Jaraguá do Sul

Rua Roberto Ziemann, terreno
Comercial/Residencial com 524m2 sendo 24m
de frente para a Roberto Ziemann. R$ 75.000,00.

Sobrado em alvenaria, com área de 440m2 e

terreno de 1120m2, 3 dormitórios e uma suíte, 3
banheiros, hidromassagem, piscina, quadra de

jogos, canil, churrasqueira, excelente
localização, loteamento Sampiero, Bairro

Jaraguá Esquerdo. R$ 600.000,00

Ed Erica -

Centro,
apartamento
com 1 quartos,
sala/copa com

varanda, bwc,
cozinha e

lavanderia.
R$ 57.800,00

CENTRO - Ed.
Schiochet, apto
com suite mais
2 dorm.,
cozinha e

quartos
mobiliados.

R$ 130.000,00

Apto novo,
com suite mais
dois
dormitórios e

demais

dependencias,
180m2 de

Apartamento 202
Ed Amaranthus
com 183m2 de
área privativa e

306m2 de área
total, excelente
vista para o pôr
do sol, com
acabamento
interno.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
R$ 155.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Menegotti Ltda.
Http://www.parcimoveis.com.br e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

IMOIlIllARIA

MENEGOTTI Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro (47)371-0031� FILlADf:A
A

C�E�lt;.:50'J1/'h .' ;�:.-
-

1-,
l' ,�.�',.,' :

Associação das rmobruartes .... ,. ,,\"de Jaragua do Sul
.

'., ... � � .

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

= =VENDA= = 5607 APARTAMENTO - CENTRO - R. COL. PROC. GQMES DE OLlV. N°.
1320 - APARTAMENTO NO EDIFíCIOISABELA, TODO MOBILIADO, COM 01 SUíTE + 02
QUARTOS, SALA, SACADA, 02 BWC, LAVANDERIA, GARAGEM PARA 02 CARROS. O
EDIFíCIO POSSUI 02 ELEVADORES, SALÃO DE FESTAS, CHURRASQUEIRA,PISCINA,
SALA DE GINÁSTICA E PARQUINHO. VALOR DO CONDOMíNIO: R$ 70,00. Área do

terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias 132.11 m2 Preço venda: 99,000.00

= =VENDA= = 5612 TERRENO - CHICO DE PAULA - RUA N; 765 FRANCISCO
HEMPCKEMAIR. TERRENO 20,00M X 24,00M = 480,00M2. Área do terreno

480.00m2 Preço venda: 22,000.00

= =VENDA= = 5590 CASA - SAO LUIS - R. JOãO FRANZNER,746
CASA DE ALVENARIA COM 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA E
GARAGEM. TERRENO COM 364,00 (14 X 26) Área do terreno 36�.00 m2 Área

.Benfeitorias 92.14 m2 Preço venda: 70,000.00

= =VENDA= = 5609 CASA- ILHA DA FIGUEIRA - RUA RODOLFO SANSON, 67
CASA 130M2 COM 4 QUARTOS, 02 BANAEIROS, GARAGEM DEMAIS.

DEPENDENCIAS - TERRENO 420M2 Área do terreno 420.00 m2 Área Benfeitorias
1,.25.00 m2 Preço venda: 96,000.00

= =VENDA= = 5615 CASA - BARRA DO RIO CERRO - R. RICARDO
MARQUARDT,164. CASA EM CONSTRUÇÃO, DE ALVENARIA COM 01 SUíTE + 03
QUARTOS, 02 SALAS, 02 BWC, LAVANDERIA, DESPENSA, CHURRASQUEIRA E
GARAGEM PARA 02 CARROS. TERRENO COM 487,00M2 : FRENTE: 17,25M -

FUNDOS: 21 ,30M - LADO DIREITO:25,33M E LADO ESQUERDO: 25,00M
Área do terreno 487.00 m2 Área Benfeitorias 183.00 m2 Preço venda: 110,000.00

==VENDA== 5614 SITIO -NEREU RAMOS - RUA LUIS SARTI. SITIO COM AREA DE
25000M2. CASA DE ALVENARIA E EDICULAS NUM TOTAL DE 150,00 M2.DIVISOES
INTERNAS=1 SUITE; 1 SALA; 01 BWC; 03 QUARTOS; HALL; SACADA; LAVANDERIA;

DEPOSITO. SITIO'COM VÁRIAS ARVORES FRUTIFERAS;05 LAGOAS;PALMITOS ETC. 01
GALPÃO 12,00M X30,00M= 360,00M2; PÉ DIREITO COM 3,5M. Área do terreno

25,000.00 m2 Área Benfeitorias 150.00 m2 Preço venda: 120,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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E-mail: girassol@parcimoveis.com.br

fiirossol
IMÓVEIS

irPABX 371-7931

• IMOBILIÁRIA
• ARQUITETUR�
.DESIGN
• ADM. DE OBRAS

Site: www.parcimoveis.com.br Horário Atendimento: 8hs às 12hs e 14hs às 18hs. Sábados: 8hs às 12hs

Cód. 2077 _ Apto no centro com 02

quartos e demais dependencias com 95m2
_ R$ 90.000,00 à vista.

Cód. 1206 _ Três Rios do Sul _ casa em

alvenaria 84m2 com 03 quartos e demais
dependencias _ terreno com 385m2

R$68.000,00 à vista

Cód. 3151 _ Centro _ prédio comercial em
alvenaria 707m2 _ terreno com 1.476m2

R$1.040.000,00 à vista.

Cód,1205 _ Centro '_ sobrado em alvenaria
350m2 _ terreno com 507,50m2 R$

150.000,00 aceita troca.

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

Edifício Llllum
I r

-.,

Rua Santos Dumont, 246 - perto da Weg II

.
.

LOCAÇÃO: Kitinetes cl cozinha sob medida R$ 320,00 '.'
Apto cl 2 quartos e demais dependências, cl cozinha sob medida R$ 420,O�

Imobiliariaseculus@netuno.com.br

371-8814
Plantão

9973-8335Empreendimentos Imobiliários Ltda .

R. Epitácio Pessoa, 415 - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3A

• Ap. 2 dorm. e demais dependo
Rua 25 de Julho Vila Nova ..

Preço: R$ 60.000,00
• Ap. 3 dorm. (sendo 01 suíte) e

demais dependo Ed. Capri II Vila

Nova..
• Casa madeira 70 m2 e galpão
alvenaria 140 m2, em terreno

510m2. Rua Clecio Stringari Jguá
Esque,rdo. Preço: R$ 65.000,00

Vende:

Apartamento
contendo 03
dormitórios (sendo 01

suíte) e demais

depend., área total de
237,50 m2. '

Ed. Tower Center
(Centro)

INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

VENDE

Vende: Apartamento alto padrão cf 1 suíte + 2 dormitórios e

demais dep. Ed, Alessio Berri - .Centro. Preço: R$ 170.000,00

Residenctal Caribe
· Localização Privilegiada - Rua Bernardo Dornbusch

(próx. Clube Baependi)
· Garantia de entrega no prazo fixado Dezembro/2DD?
· Qualidade em acabamento
· Conforto e confiabilidade

o Residencial Caríbe visa principalmente o seu bem
estar e de sua família,' deixando você a um passo de
tudo que a cidade oferece para sua melhor
comodidade.

Apartamentos com 2 e 3 dormitórios

(sendo uma suíte), sala de estar/jantar, banheiro
social, cozinha, área de serviço, sacada c/

. churrasqueira e garagem.

Financiamento direto com a Construtora:

371-2117
'\
{i

b Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REF.: 2089 - RAU - CASA DE

ALVENARIA, COM 143 M2

CONTENDO: SUíTE, 2
DORMITÓRIOS, SALA, COPA,
COZINHA, BANHEIRO, ÁREA
DE SERViÇO,
CHURRASQUEIRA,
GARAGEM PARA 2
AUTOMÓVEIS. TERRENO
COM 326,25 M2.
R-$ 143.000,00. ENTREGA
MAIO 2005

I

I,
I
l

REF. 1034 - VILA RAU - EDIFíCIO
1

IMIGRANTES - APl 302 Cf 96,19 M·

CONTENDO 2 QUARTOS, SALA,
LAVABO, BANHEIRO, COZINHA r

MOBILlÁDA, LAVANDERIA, GARAGEM,
SACADAS. R$ 70.000,00

I
I
�

I

REF. 2482 • ÁGUA VERDE, CASA Cf 168 M2. CONTENDO 1
SUíTE Cf HIDRMASSAGEM, 2 QUARTOS, 2 CLOSETS,
SALAS, COPA, COZINHA, ÁREA DE SERViÇO, SACADA,

DEPÓSITO, GARAGEM Pf 2 CARROS. TERRENO Cf 570,00.
,

R$145.000,00, NEGOCIÁVEIS.

REF.: 2083 • BARRA DO RIO MOLHA - PRÓXIMO LOMBADA
ELETRÔNICA - CASA ALVENARIA COM 217,43 M2, CONTENDO

SUíTE, 3 DORMINTÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, 2
BANHEIROS, ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM PARA 2

AUTOMÓVEIS, CHURRASQUEIRA. TERRENO COM 690,11 M2.
R$ 220.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

LANÇA-MENTO
Condominio Residencial

AREZZO
localização central

FINANCIAMENTO DIRETO
COM A CONSTRUTORA

Aproximadamente 270m do calçadão

ULTIMAS
UNIDADES
REF 1002 - Ed. Hílamar -,
ILHA FIGUEIRA - APTO

108,34M2, 1 SUíTE, 2 DORM,
BANH, GARAGEM, SACADA,
CHURRAsa. INDIVIDUAL.,
COM ELEVADOR. SEM

ACABAMENTO INTERMO,
SISTEMA DE CONDOMINIO .

R$ 65.950,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

Fone/Fax: 371-07681 371-6582 1 Plantão: 9997-9471

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se
e-mail: imobiliaria@iardimiaragua.com.br

2-lá 23 anos,
garantindo bons negóciosCRECI572-J

OPORTUNIDADE

***CENTRO***

Casa residencial/comercial

Em alvenaria, c/ área de

280m2 e terreno c/450m2.

Rua Walter Breithaupt, 112.

R$ 170.000,00

OPORTUNIDADE
***CENTRO***

Ed. Florença
Cobertura duplex c/ piscina,
.área de 353m2, c/2 vagas

garagem, na Av. Mal.

Deodoro. Valor a combinar.

. (aceita imóvel de menor valor)

. OPORTUNIDADE
***CENTRO***

Ed. Maximum Center

Apartamento
Semi-mobiliado,
cf área de 160m2•

R$ 158.000,00

Vila lenzi
Ótima casa terrea cl ÁRea de 375m2, terreno cf

512m2, c/1 suite cl banheira dulpla de hidro, 3 qtOl,
bwc social, salas com lareira, lavabo, cozinha, bwc

de serviÇO, garagem pi varias carros. (Aceita
Apartamento no Negocio) R$ 320.000,00

Casa semi nova, cl área de 145m2 e terreno cl
380m2. Próximo a Weg II.

R$ 115.000,00

ED. RIVIERA

Cobertura dúplex
cf 350,OOm2•
R$ 280.000

Negociáveis
Aceita apto em Bal.

Camboriú

Residencial Amaryllis

Apartamento com 1 suíte cf
-,

sacada + 2 dorm., sala cf
sacada e churrasqueira.

R$ 105.000,00

OPORTUNIDADE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
CORREIO DO POVO 7A

Ptantãe: 9131 m0174

Fone/Fax: 275-0174/371-3124/275-0722

1038· CASA DE ALVENARIA· CENTRAL· cf
167m2, suíte cf closed, 2 qtos, dependencia
de empregada, churrasqueira, garagem pf 2
carros. R$ 165.000,00 . Aceita apto em Jguá

ou Camboriú.

1073 - CASA DE ALVENARIA NOVA NO
BLUMENGARTEN II - 130m2, suíte, 2

quartos, churrasqueira e garagem para 2
.

carros. R$130.000,00

1113 - CASA DE ALVENARIA - RUA ANGELO
RUBINI - BARRA (RESIDENCIAL/COMERCIAL)

- cf 221 ,08m2, terreno 1.515,00m2 (15 X

101); 03 quartos, churrasqueira, escritório e

garagem p/2 carros. R$ 220.000,00 - Aceita
imóvel em menor valor.

1241 - SOBRADO GARIBALDI 2KM APÓS A
MALWEE - cf 250m2, terreno cf 1.031 m2,
suíte com sacada e closet, 2 quartos com

sacada. R$ 200.000,00 .

1476· CASA DE ALVENARIA - RIO CERRO
11- PRÓX. A NANETE- - 160m2, terreno
650m2 - cf suite + 3 qtos, churrasqueira.

R$ 85.000,00. Troca por chacara.

1985 - SOBRADO NO CENTRO DE
GUARAMIRIM - - cf 360m2, terreno cf

650m2, suite + 2 qtos, sala de estar com

lareira, lavabo, escritório, dependencia de

empregada, churrasqueira, piscina, garagem 2
carros.

1355 - CASA DE ALVENARIA - VILA
NOVA - cl 160 m2 em terreno de 513,27
tendo suíte + 2 quartos, churrasqueira,
garagem pi 2 carros. R$ 130.000,00

3063 -

APARTAMENTO
- NOVO
MILENIO -

GENTRO - suíte,
2 quartos,
sacadas, cf
churrasqueira.
R$ 135.000,00

3059. APTO. EDIFICIO TOWER CENTER -

cf Suíte, 2 quartos. R$ 170.000,00 aceita
imóvel para troca.

. � w,"

3090 - APARTAMENTO - GOND.AMIZADE 02
quartos, R$ 47.000,00 + financiamento

4202 - CHACARA - RIO MOLHA - cf
10.140 m2, com lagoa, 2 casas mistas,
pomar. toda jardinada. R$ 120.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Q!EM l� MORA NO GARDEN FLOWERS RESIDENCE

SABE VIV.ER COM CLASSE.
NESTA OBRA�PRIMA VOCÊ TAMBÉM.

Piscina adulto
e infantil

Salão de festas

.. ,

Salao de festas .

Sala de íogos e tilne!!

,VISITE APTO DECORADO
PRONTO PARA MORAR
50 MESES PARA PAGAR

li�açã� da Obra: Ruª �!ppôldó Mahnke
(�rª Çlubê e�ira·RiD)

I brJ

Çjarden� ;fowers ..

RESIDENCE

VENDAS:

constru
(47) 275 3070

=111

\

Apto. 3 dorms. (1 suite) - Ed. Royal Barg
semi-mobiliado - pisos laminado/porcelanato"
sacada c/churrasq. - ótimo salão de festas c/piscina
R$170.000,OO (a combinar).

Apto. 3 dorms. (1 suite) - Ed. Royal Barg :
semi-mobiliado - c/dep. de empregada - sacada c/churrasq. :
salão festas c/plscína - 2 garagens - RS 250.000,00 (a combinar). 1

I

Apto. 3 dorms. (1 suite) - Ed. AmaranthUS
semi mobiliado c/dep,empregada compl .- sacada c/churraSq.

a
2 garagens, excelente área de lazer, c/piscina, quiosques e quadr
poliesportiva - R$ 260.000,00 (até 50 meses, c/construtora).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO 9 B

E-mail: dejaimoveis@netu

Vende-se uma casa localizada Vende-se uma casa em 02 Vende-se uma área comercial Vende-se uma área para Vende-se uma Ilha no

no bairro João Pessoa ao lado pisos localizada no bairro Vila e residencial no CENTRÃO da plantação de arroz com Município de Governador Celso

do loteamento da Weg com Nova com linda vista para cidade com 1.312,00m2 com 682.000m2, localizada em RAMOS, COM A ÁREA DE

03 quartos, sala, cozinha, cidade sendo: parte superior, sete apartamento e 500m2 em Guamiranga município de 94.959,06M2 venha conferir

copa, lavanderia, cozinha, lavanderia, área de festas, e sala comercial, com Araquari R$ 750.000,QO- maiores informação sobre o

banheiro, garagem toda cobertura livre térrea com 03 estacionamento próprio R$ uso do Solo etc- Distante da

murada R$ 35.000,00 quartos, 02 banheiros, 02 1.700.000,00 Vende-se um lindo terreno na Praia 500ms-
salas, garagem para 02 carros, lateral da rua Walter

Vende-se uma casa em copa, cozinha etc R$ Vende-se uma casa no centro Marquardt, com 390,00m2 Vende-se uma área de

alvenaria com 02 pisos 135.000,00 negociável- da cidade com: 450,00m2 01 pronto para construir R$ 2.392,98m2, com um galpão
localizada no início do bairro suíte, 03 quartos, 04 salas, 02 28.000,00- seminovo de 1.1 OOms com

Vieira sendo: Parte superior Vende-se duas áreas localizada cozinha, ampla churrasqueira, ' mezanino, com amplo
com 03 quartos, banheiro, na Barra do Itapocú sendo: linda vista para Rio Itapocú, 02 o Vende-se uma casa na Ilha da estacionamento localizado ao

sala parte térrea com ampla Área (A) 87.120,00m2 (B) banheiro, salas para depósito e Figueira com 03 quartos, 01 lado do Ciretran
sala, copa, cozinha, 81.252,00m2 frente em escritório, garagem para 03 banheiro, sala, copa, cozinha, o

lavanderia, garagem, banheiro, 101 ,00ms para a rua principal, carros, boa parte mobiliada, lavanderia, garagem toda Vende-se uma área Industrial
mais um rancho R$ cujas as áreas estão anexadas o mais uma área comercial em murada R$ 80.000,00 nego localizada na lateral da BR-

·85.000,00 com, amplo pomar, pastagem, separado de 300,00m2 com 280 com 9.800m2- com 03
r

verduras, área de pesca para o salas, e banheiros, cozinha Vende-se uma casa na Ilha da galões Industriais Informação
Vende-se uma belíssima casa rio Itapocú, casa nova com 3 etc, terreno com 1.600,00m2, Figueira com 02 quartos, 9973-9089-
no loteamento Jardini Lenzi quartos, 2 bwc, sala, copa, com estacionamento próprio copa/cozinha, banheiro,
toda murada, terreno com cozinha com fogão de lenha e lavanderia, garagem toda Compra-se um terreno
800m2, com piscina mais elétrico, mobília etc, etc. R$ Vende-se uma área comercial murada R$ 65.000,00 Neg. Localizado próximo a WEG II,
churrasqueirá, parte interna 275.000,00. negociável- e residencial de esquina nas Vieiras, Centenário etc, com
ampla churrasqueira, área de aceita-se imóvel em JS- ruas Walter Marquardt com Vende-se uma casa na Ilha da urgência- (9973-9089)-
festas, lav., dispensas, copa, Olívio D. Brugnago, com Figueira com 01 suíte, 03

cozinha, sala em dois Compra-se uma lanchonete ou 2.320,00m2 pronta para quartos, 02 salas, copa, Vende-se um terreno localizado
ambientes, 01 suíte, 02 restaurante bem localizado construir: salas comerciais, cozinha, lavanderia, garagem,

'

próximo as duas
quartos, banheiros, escritório, com estacionamento próprio edifícios, Hotel, ete- mais uma edícula, toda Rodas com 589,00m2
garagem para 03 carros, no centro da cidade R$ 750.000,00 Negoci'ável murada com boa segurança Excelente área para instalação
portão eletrônico R$ R$ 135.000,00 nego de um Prédio ou Linda
280.000,00 aceita-se Vende-se um apartamento no Vende-se lotes na rua Olívio D. residência.-

apartamento como parte do edifício Catarina Ersching, com Brugnago, com 400,00m2 Vende-se duas áreas no centro

negócio. 01 suíte, 01 quarto, sala, cada ao preço de R$ da cidade uma no calçadão e Vende-se uma área comercial

copa/cozinha, com parte 80.000,0Q! Todos Comerciais o outra na lateral maiores e residenCial localizada no

Vende-se uma fazenda mobiliada" churrasqueira na e residenciais- detalhes trataremos
o

início da José Narloch,
localizada, no município de sacada e garagem 'aceita-se pessoalmente com o 714,00m2 construída sendo:
Itajaí no bairro de Brilhante casa no negócio- R$ , Vende-se lotes na rua Walter interessado Plantão de Frente uma loja,

com 287 hectares, sendo a 130.000,00 negociável- Marquardt ao lado do posto atendimento para essas áreas Comercial e um apartamento
maioria e cultivo de arroz Mime com 933,00m2 cada 9973-9089. nos fundos alugados,,

pastagem e parte em mata Vende-se um excelente terreno lote. Aceita-se casas, mais um amplo apartamento
com muita água, 02 casas em na rua Marinha Frutuoso, com apartamentos no negócio- Vende-se uma área industrial na parte superior

alvenaria, ranchos etc- a área total de 972,00m2 para:
.

no bairro João Pessoa com R$ 320.000,00 aceita-se

Vende-se uma fazenda
Edificação de um Prédio, Salas Vende-se um Supermercado T3.878,00m2. troca por imóvel.
comerciais, etc frente para com bom potencial (Venha instalar sua

10C�Ii��da no Guamiranga referida rua em 20,25ms. funcionando redondinho, bem 'empresa, estamos lhe Vende-se uma casa no morro

munlclplo de Araquari com instalado com excelente cliente aguardando)- dos maristas com: 284,00m2337 hectares, sendo 40% em Vende-se uma linda área Maiores detalhes deverão ser 03 banheiros, 03 salas, 04
cultivo de arroz, 33% em

-

industrial distante 8.000ms do tratados pessoalmente junto à Vende-se uma área de quartos, adega, porão caril
pastagem e o restante em centro, com 18.000m2, imobiliária- NÃO PAREMOS 160.000m2, próxima ao ampla churrasqueira, sacada,
mata com muita água galpões 11.000m2, escritório INFORMAÇÕES VIA TELEFONE depósito da Petrobrás, terreno com 1.300m2-

co
'

nstrução de ranchos etc.
o

1'.000m2, com infraestrutura FAVOR NÃO INSISTIR- área esta para uma instalação garagem para 03 carros, ,

Vende-se uma linda área
pronta para uma empresa

o

de empresas com ampla toda murada, construída em

TEXTIL ou METALURGICA -vale Vende-se três áreas para frente para a BR 280 Muito uma área privilegiada na
comercial localizada no final apenas conferir.- chácaras localizadas no final Boa área- cidade, com visão

da Av. Marechal D. da da rua Padre Aloísio Boeing para a cidade R$ 270.000,00
Fonseca, com 2.900m2 Vende-se uma área comercial Barra do Rio Cerro - A' Vende-se uma fazenda com aceita-se uma entrada de

:ronta para instalação- de'
.

de 918,00m2, localizada no 127.000,00m2 B 15.584.400,00m2 com R$ 80.000,00 e o
atei Edl .

'

fech
' I ICIOS, condomínio final da rua Presidente Epitácio 171.900,00m2 C- Pastagem, água, toda cercada, restante e totalmente

ado- Permuta-se por áreas
I

Pessoa área construída de 124.000,00m2 Todas o

construções, preparada para negociável ISTO E UMA
cOnstruídas. 900,00m2.- negociáveis- plantio de arroz etc, etc- BARBADA.

� \,jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

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

Ref 4427 . Res�,
Jaezer II - Apto d
114 00m2 - Suít�

,

+ 02 dorm
'sacada

Entrega em 2006'
R$ 75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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C01\_ .irO DO POVO 11 B

Compra - Vende - Constrói - Administra

www.ivanaimoveis.com.br
ivanaimoveis@ivanaimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 373
Consulte nossas outras opções em imóveis: 371 �5544 ou www.ivanaimoveis.com.br

ReI 1180 - Amizade - Casa Nova c/113 m2, sendo
suite + 2 qtos, sala/copa conjugadas, coz., lav., Área

de festas com chur. e gar. p/1 carro. R$ 120.000

ReI 1224 - Vila Rau - Casa Nova com 11 0,00m2, sendo
suite + 02 dorm. sala, cozinha, lavand. e 02 vagas de

garagem.R$110.000,00.

ReI 1184 - CZERNIEWICZ - Casa Nova com 170 m2

sendo suité + 2 quartos, bwc, coz., sala de estar e

antar conjugadas, escntono, lav.,
area de festas com

J
chur. e gar. p/2 carros. R$ 160.000

ReI 1232 - Amizade - Lot Itacolomi - Casa c/150m2
sendo suite com closet + 2 quartos, bwc social, sala de
estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, área de festas
com churrasqueira e garagem para 2 carros. R$160.000

ReI 1234 - Barra - Casa de alvenaria c/ 70 m2 com 3
uartos, copa/cozinha, bwc e garagem. R$48·.000

Consulte nossas outras opções em imóveis: 371-5544 ou www.ivanaimoveis.com.br

ReI 1253 - Vila Baependi - Sobrado com 390,00m2,
sendo 04 suites, bwc, sala, cozinha, lavanderia, 03

vagas de gargem.R$ 220.000,00.

ReI 1189 - Czerniewicz - Sobrado c/3 dormitarias + 1
suite com closet, bwc, sala de estar, sala de jantar,

cozinha, lavanderia e g'aragem p/2 carros, c/180m2.
R$159.000

ReI 1235 - Czerniewicz - Sobrado c/198m2 sendo
suite com closet + 2 quartos, sala de tv, sala de estar

c/Iarelra, copa, cozinha, lavanderia e garagem p/2
carros. R$199.000

. (Obra já em fase de edificação).
Apartamentos cf 2 ou 3 quartos simples ou com suite,

sala/copa, cozinha, lavanderia, sacada, 1 vaga de
estacionamento. Localização na Barra próx a Malwee.

�����������������".�

ReI 1241 - Corupá - Sobrado com 234 m2 sendo 4

quartos, 2 bwc, copa, cozinha, dispensa e garagem.
Terreno com 700m2. R$ 130.000

ReI 1240 - Figueira - Sobrado com 320 m2, sendo suite
+ 2 quartos, 2 salas, copa, cozinha, lavanderia e

garagem p/2 carros. Terreno com 400 m2 R$150.000

ReI 2145 - Centro -

Cobertura Duplex sendo
piso inferior hall de entrada
com lavabo, sala de estar,
sala de jantar com sacada
e churrasqueira, cozinha
mobiliada, lavanderia
mobiliada e dependecia de

empregada com bwc.
Parte Superior: Sala de tv

coprn sacada, bwc social,
2 quartos sendo um

mobiliado e suite master
com closet mobiliado.
R$295.000.

ReI 2144 - Centro
- Apartamento 201
novo com 119 m2
de area privativa
sendo suite + 2

quartos, bwc, sala,
copa Com sacada e

churrasqueira,
cozinha e lavanderia
e 1 vaga de

garagem.

R$155.000

1 Apartamento por
andar apenas 4

apartamentos no

edificio. Apartamentos
com 118 m2 de aréa

privativa sendo suite
com sacada + 2

quartos, bwc social
sala de tv com sacada
, sala de estar, copa
com sacada e

churrasqueira,
lavanderia e 1 vaga de
garagem. Excelente
Localização no

Czernievicz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA VENDA ALUGA ADMINISTRA
RUA MAX WILHE1M, N° 43, SL. 03 DEFRONTE À PIZZARIA CASARÃO

ir 372-1122
E-mail: v.ivendaimoveis@netuno.com.br

CORRETOR - OSMARI A. BERTOLOI - 9981 �1122
CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750

ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA: 8h30 ÀS 12H. 13h30 ÀS 18h30 - AOS SÁBADOS: 8h30 ÀS 12H

REF 3105· Ilha da Figueira· Rua Lateral Antonio Bernardo
Schimidt· Terreno 375,OOm'. R$ 28.000,00

REF 6005.· Jaraguá Esquerdo· Rua joão Carla Stein, 55 .

Galpão 350,OOm'. R$ 180.000,00. Aceita carro ou imóvel
de igualou menor valor. Saldo parcelado com a

imobiliária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 138

APARTAMENTO TIPO 01
1 SUíTE

2 DORMITÓRIOS
SALA DE ESTAR

SALA DE JANTAR
COZINHA

ÁREA DE SERVICO
CHURRASQUEIRA

SACADA

ÁREA TOTAL: 189 M2

. f

1

APARTAMENTO TIPO 02 E 03
1 SUíTE
2 DORMITÓRIOS
SALA.DE ESTAR
SALA DE JANTAR
COZINHA

,

ÁREA DE SERVICO
CHURRASQUEIRA
SACADA
ÁREA TOTAL: 179 M2

www.proma.com.br

PRCrhR
soluçOes construtivBs

RUA JOSÉ MENEGOTTI, 277
NOVA BRASíLIA

.

FONE/FAX: (47) 371-6310
JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO,7 de Maio de 2001

I
I ,

,

I
I
I

I
I
,

i
I

371-1500
Fax: 275-1500 - Plantão: 9975-1500

APARTAMENTO - ED. DOMINGOS CHIODINI -
.

13.Esquina com a Marechal Deodoro da Fonseca,
,

início do calçadão. Centro � Jaraguá do Sul.
Área total: 156,18m2.

Divisões internas c/ 1 suíte, 2 dormitórios, sala de

jantar e estar, cozinha, bwc, área de serviço,
dependência de empregada e box de garagem.

I
,

Demais informações do imóvel
. I

Imóvel localizado no 6° andar do edifício, gás central, Iem bom estado de conservação *

(recentemente reformado) I
I,

Documentação: devidamente escriturado.

Entrega do imóvel de imediato;

L_�\__c=o=n=di=çõ=e=s=p=ar=a_p,=ag=a�m=e=nt=o=à=c=o�mb_1_na=��-=�I=.-=-====E_.n=tr='e=-ga�=im=e=d=ia=to=.==__�.

/,

I

I
I
I
I
�
�
I SALA COMERCIAL<

I Centro Médico Odontológico - Rua Guilherme Weege,
50 - Centro - Jaraguá do Sul

Área total: 91 ,44m2, c/ t. vaga de garagem.

. Demais informações
Serviços' Públicos: água, luz, esgoto, pavimentaçã�,
transporte coletivo, iluminação pública, telefone e gas.

Edifício exclusivamente comercial.
Valor do imóvel: R$ 32.629,09 ou

.

36 x 'de R$ 906,36 + CUB
10 vencimento p/ 11/05/2005.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ref. 682 - Casa em alvenaria na

rua Eugenio Nicolini. 274. Dados:
Quartos com suíte. sala de jantar,
sala de estar, bwc social, lavande
ria, escritório, dispensa, garagem.
Vaiar: R$ 250.000,00.

Ref. 826 - Sobrado em alvenaria na

rua José Fachini, 63, bairro Barra do
Rio Molha. Dados: 350 mts2
contendo Superior: 03 suítes, sala,
sacada. 01 sala, 01 suíte, 01 bwc,
lavabo, copa, cozinha mobiliada,
lavanderia, área de festas,
garagem pi 02 carros, depósito .

Consulte-nos!

Ref. 839 - Terreno na rua Roberto
Ziemann 1465, bairro Czerniewicz.
Dados: Terreno com 1.600 mts2.
Vaiar: R$ 300.000,00.

Ref. 816 - Sobrado em alvenaria
com 240mts2 na rua Pedro Policarpo
da Silva, 68 (rua sem saída), bairro
Centro em Barra Velha. Dados:
Térreo: 01 quarto casal, cozinha,
sala, bwc, lavanderia, garagem pi 02
carros cl churrasqueira.
1 ° Piso: 01 suíte, 02 quartos casal,
02 quartos solteiro, 01 bwc social.
Terreno com 400 mts2.

Ref. 795 - Casa de alvenaria na rua

João Batista Rodolf (esquina cl
Arold 'Hesse), n° 25, bairro,
Cond. Versalles. Dados: 01 suíte +

02 quartos, bwc, cozinha, sala,
área de serviço, churrasqueira,
garagem pi 02 carros. Vaiar:
R$ 135.000,00.

Ref. 830 - Sobrado em alvenaria:
na rua Amazonas, 147, bairro.
Centro. Dados: 2 apartarnentos.,
Apto Superior= 01 suíte + OZ
quartos, sala, cozinha, bwc, copa:
lavanderia, sacada com:
churrasqueira. Apto Térrreo= 03:
quartos, sala, 02 bwc, lavanderiaf
cozinha, garagem pi 02 carros:'
Apto ao Lado= quarto, sala
cozinha, .bwc, sala, dispensa;
Consulte-nos! :

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 1 5 B;-

,

IMOBILIARIA

Ref. 687 • Apartamento triplex co

bertura na rua Domingos da Nova -

Ed. Jacob Emmendorfer, bairro

Centro. Dados: Apto triplex cobertura
com 01 suite + 02 dormitórios, sala

com 03 ambientes, escritório, cozinha
mobiliada, lavabo, dep. Empregada,
lavanderia, churrasqueira, piscina,
garagem 02. carros, box. Vaiar:

RI320.000,00.

Ref. 697 - Sobrado em atvenaria na

rua Nei Franco esquina com a Rua
Max Wilhelm, bairro Baependi.
Dados: Terreno com área de

1.005,00ms2 edificado com sobrado
cl 480,00ms2 e galpão
cl 240,00ms2. Vaiar: R$ 230.000,00.

. Ref. 822 - Casa em alvenaria na rua

Vera Fischer, 225, bairro Centro.
Dados: Casa com 140 mts2
contendo 03 quartos, 2 bwc, sala,
cozinha, lavanderia, área de festas,
garagem, dispensa. Vaiar:
R$ 125.000,00.

Ref. 831 - Casa em alvenaria na rua

João Franzner, 59, bairro São Luiz.
Dados: 214 mts2 contendo: 01 suíte
+ 03 quartos, bwc, sala, copa,
cozinha, escritório, garagem pi 02
carros. Edícula: 01 quarto, bwc,
sala, churrasqueira, lavanderia.
Terreno com 392 mts2. Vaiar:
R$ 110.000,00.

Ref. 753 • Sobrado em alvenaria na

rua Carlos Mai, n° 165, bairro

Baependi. Dados: Sobrado com 04

dormitórios, 02 bwc, 02 salas, copa,
cozinha, lavanderia, garagem e

churrasqueira + 01 casa de 70
mts2 semi acabada com 02
dormitórios, sala, copa, cozinha,
01 bwc, lavanderia e garagem.
Vaiar: R$ 165.000,00.

Ref. 772 - Apartamento na rua

Rua Marina Frutuoso - próx. Clube
Beira Rio, bairro Centro. Dados:
.01 suíte, 01 quarto, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, garagem,
sacada com churrasqueira.
Valor: R$ 115.000,00.

Ref. 738 - Terreno residencial na
.

Rua da Pedreira - Em frente Real ,

Vidros, bairro Ilha da Figueira.'
Dados: Terreno com 6.000 mts2, ;

.

plano, retangular. Vaiar::;
R$ 200.000,00.

• ;

Ref. 599 • Apartamento residencial
na rua Florianópolis, n° 153 - Ed.
Eldourado, bairro Centro. Dados:
01 suíte + 02 dormitórios sala
copa, cozinha mobiliada, á;ea d�
serviço mobiliada, banheiro com

armários, blindex. Vaiar:
R$120.000,00.

Ref. 596 - Casa de alvenaria e ma

deira na rua Antônio Teixeira dos
Santos Júnior, n° 460, bairro Centro.
Dados: Casa de .rnadeira: 03

dormitórios, sala, copa, cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem.
Casa de alvenaria: Sala com 02

ambientes, cozinha, banheiro.
Vaiar: R$ 96.000,00.

Ref. 768 - Terreno residencial na

rua Henri Kanzaem, (ao lado do
antigo Sorvetes Pomer), bairro
Centro de Pomerode. Dados:
Ótimo terreno com área total de 459
mts2. Vaiar: R$ 42.000,00.

Ref. 823 • Casa em alvenaria na rua
..

Edson Carlos Gchig, 135, bairro.
São Luiz. Dados: asa com 03"
quartos, sala, cozinha, copa, bWc,'>
lavanderia, garagem. Vaiar: R$.e
85.000,00.

Ref. 543 - Casa de alvenaria na rua

Irmão Leão Magno, n° 285 - Lotea
mento Champagnat, bairro Amizade.
Dados: 03 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem,
dispensa, toda murada.
Vaiar: R$ 105.000,00.

Ref. 824 - Casa em alvenaria na rua

Catarina Marangoni, bairro Vila
Nova. Dados: Casa com 185 mtsz
contendo 02 suítes + 01 quarto,
sala, copa, cozinha, varanda cl

piscina, lavanderia, sacada,
garagem pi 02 carros, dispensa.
Vaiar: R$ 250.000,00.

Ref. 781 • Casa de alvenaria na

rua José Teodoro Ribeiro, 230,
bairro Ilha da Figueira. Dados:
Casa com 02 su ítes, 02 quartos,
01 bwc, 03 salas, cozinha mobiliada,
lavanderia, garagem + edícula e

piscina. Vaiar: R$ 21G.000,00.

Ref. 837 - Sobrado em alvenaria na

rua Edson Carlos Gerent, 155,
bairro São Luiz. Dados: 240 mts2
contendo na Parte Superior: 01
suíte + 02 quartos, sala, cozinha,
bwc, dispensa, sacada e Lavanderia.
Parte Inferior: 03 quartos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia, dispensa,
garagem pi 02 carros. Vaiar:
R$ 140.000,00.

Ref. 808 - Casa de alvenaria na

rua Antônio Pedri, 220, bairro Ilha
da Figueira. Dados: 01 suíte com

closef. 03 quartos, sala de TV, 01
bwc, sala social, copa, cozinha mo

biliada, garagem, área de festas,
lavanderia, depósito, 01 bwc.
Próximo ao Mercado Kasmierski.
Vaiar: R$ 180.000,00.

Ref. 803 - Casa de alvenaria na'
rua Cal. Procópio Gomes de.
Oliveira, 463, bairro Centro. Dados:
04 quartos, 02 bwc, cozinha, sala.
com 02 ambientes, garagem ..

Terreno com 1360 nits2. Vaiar:
R$ 620.000,00.

Ref. 804 • Casa de alvenaria na rua

Prof. Antônio Ayroso, 321, bairro
Nova Brasília. Dados: 03 quartos,
02 bwc, 02 salas, cozinha, garagem,
área de churrasqueira, área de

serviço. Vaiar: R$ 97.000,00.

Ref. 814
rua Berth' Casa de alvenaria na

Barra do Ra Wege, 1869, bairro

com 700
10 Cerro. Dados: Terreno

sala de .;:,ts2, 01 suíte, 03 quartos,
lavanderia ' sala de estar, 02 bwc,
Piscina +' �Ispensa, área de festas,
Cômodos Varlea de fundos com 02

. a ar: R$ 140.000,00.

Ref. 601 - Sobrado de alvenaria na

rua 12-Servidão Waldemar Grubba,
bairro Vila Lalau. Dados: 03

dormitórios, 02 salas, copa, 02 co

zinhas, 04 bwc, 03 lavanderias, 03
dormitórios, 01 sala comercial.
Vaiar: R$ 180.000,00. \

Ref. 780 - Apartamento residencial
na rua Martin Ataz, 551 - Ed. Capri
- 10° andar, bairro Vila Nova.
DadosrOt suíte cl hidro, 01 quarto,
sala, copa, cozinha, bwc, área de

serviço, sacada cl churrasqueira e

garagem. Vaiar: R$ 145.000,00.

Ref. 796 - Casa de alvenaria na

rua João Planinscheck, 640, bairro
Nova Brasília. Dados: 02 suítes +

02 quartos, sala, bwc, sala de TV,
copa, cozinha, depósito, lavanderia,
garagem pi 02 carros, churrasqueira.
Vaiar: R$ 175.000,00.

"
.,

Ref. 794 - Terreno na rua do Águas;
Claras - Acaba o asfalto l' esquerda, ;
bairro Águas Claras. Dados: Terreno;
com 667 mts2. Valor: R$ 18.000,00.Ref. 836 - Prédio Comercial na rua

João Januário Ayro so , bairro
Centro. Dados: área total de
900mts2. Contém 03 pavimentos.
Frente: 10.40 mts - Lado direito:
23.30 mts Fundos: (22.00 mts -

15.20 mts) Lado Esquerdo: (17.05 mts
- 28.45 mts). Consulte-nos!

Ref. 800 - Casa na rua Ricardo
Kassner, 158, bairro Ilha da

Figueira. Dados: 01 suíte, 02

quartos, sala, cozinha, copa, 01
bwc, 02 garagens, lavanderia.
Vaiar: R$ 85.000,00.

Ref. 807 • CLUiz Sp' .

asa de alvenaria na rua
e eZla 10 baíesquerdo O' , airro Jaraguá
COpa co,: ados: 03 quartos sala

, <Inha "

01 dispe ' sala de estar 01 bwc
e IOda nsa, garagem, 02' portõe�
Vaiar: R$ m9Surada, forro de PVC.

. 000,00.
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Trindade Imóveis Ltda.

Reinaldo Rau,60 .. ,Sala 06 .. Edil Market Place
Fones: 276-3231 .1 9133-9027 / 9909-3605
Email: trindadeimoveis@netuno.com ..br

TRINDADE
MOVEIS

COO 117 - SOBRADO tendo 300,00m2
com suíte master, 2 qtos, sala íntima,
sala em dois ambientes, 3 bwc, área de

festas. Valor R$ 300.000,00

COO 041 - JARAGUA ESQUERDO -

SOBRADO novo, 1 suíte com closet e hidra,
sala intima, sacada, 3 quartos, 2 banheiros,
2 salas, cozinha, lavanderia, área de festas,

. garagem -.Valor R$.180.000,00.

COO 090 - ILHA DA FIGUEIRA
RESIDENCIA - 01 suíte, 03 quartos, sala,
, copa, cozinha com mobília, lavanderia,
banheiro, 02 vagas de garagem com

churrasqueira e bwc - terreno todo
murado - Valor R$ 150.000,00

COO 077 - GUARAMIRIM - RESIDENCIA - 3

quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
área de festas, 4 vagas de garagem c

terreno todo murado - próximo a Policia
Rodoviária - Valor R$ 98.000,00

COO 122 - AMIZADE - CASA NOVA

(entregue pronta) com suíte, 2 qtos, sala
em dois ambierites, copa e cozinha,

bwc social, lavanderia e garagem para 2
carros. - Valor R$ 138.000,00

COO. 109 - CHÁCARA medindo
1 OO.OOO,OOm2 com residência em alvenaria
e uma em madeira, galpão, campo de futebol
suíço, 15 mil pés de eucalipto, 1· mil pés de

pinus e lagoas. - Valor R$ 300.000,00

COO 116 - VILA RAU - CASA com 11 O,OOm2
tendo 2 qtos, sal? de estar e jantar em dois
ambientes, copa, cozinha, bwc, lavanderia,
abrigo para carro com churrasqueira e bwc. -

Valor R$ 65.000,00

APARTAMENTO com um

quarto, sala, cozinha,

lavanderia, banheiro, garagem
- Valor R$ 65.000,00.

COO 102 - CENTRO - APARTAMENTO
EM ALTO PADRÃO, DOIS POR ANDAR
- Medindo 165,00m2 de área privativa,
com 1 suíte, 2 qtos com sacada, sala
com sacada, cozinha, área de serviço,
bwc social e de serviço. Prédio com

salão de festas, piscina, área para
sauna e sala de ginástica.

COO 050 - EDlFICIO ANITA
GARIBALDI - CENTRO -

•

APARTAMENTOS EM ALTO PADRAO,
UM POR ANDAR - Medindo

296,00m2 de área útil, Suíte com

closet e banheira de hidra, 2 suítes,
sala de TV, sala de estar, sala de

jantar, dep. de empregada com

banheiro, lavabo, cozinha, dispensa, 3

sacadas, 3 vagas de garagem,
deposito.

tendo 142,5452m2 com 1 suíte, 2 qtos,
bwc social, sala de estar e jantar,
sacada ampla com

Churrasquei:Ja,cozinha lavanderia e garagem. - Valor

R$ 145.000,00

Para aquisição de imóveis

residenciais novos ou usados,
fazemos financiamento bancário com

pré-aprovação cadastral em 24h.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
CORREIO DO POVO 17C

Edificio D 'Espanha
• 02/03 dormitórios
• A partir 80m2/1 05m2
• Sacada com churrasqueira
• Totalmente acabados
Financiamento direto

• 02/03 dormitórios
• A partir 80m2/100m2
• Sacada com churrasqueira
• 03 apartamentos por andar
• Totalmente acabados
• Financiamento direto

R$ 12.000,00
R$ 110.000,00
R$ 16.000,00
R$ 18.pOO,00
R$ 70.000,00
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
R$ 20.000,00
Valor a combinar
R$ 16.000,00
R$ 15.000,00
R$120.000,00
R$ 85.000,00
R$ 10.000,00
R$ 40.000,00
R$ 60.000,00

003 - RIOS 00 NORTE - área de 351 ,00m'
005 - NEREU RAMOS - área de 3.900,00m'
056 - SANTA LUZIA - área de 300,00m'
057 - SANTA LUZIA - área de 300,00m'
061 - NEREU RAMOS - área de 2.185,26m'
067 - BARRA DO RIO CERRO - área de 354,75m'
068 - BARRA DO RIO CERRO - área de 332,00m'
087- BARRA DO RIO CERRO - c/ área de 442,00m'
089 - ILHA DA FIGUEIRA· c/ área de aprox. 24.000m'. Frente p/ R. José T. Ribeiro, em 52m
095A - NEREU RAMOS - Lo!. Zanguelini, área de 391,001]1'. '

095B - NEREU RAMOS - Lo!. Zanguelini, área de 321 ,00m'.
109 - NEREU RAMOS - área de 11.470,00m' (ótimo p/indústria) \

135 - NEREU RAMOS - área de 8.820,00m'
16Q - NEREU RAMOS - área de 337,50m'
165 - SCHROEDER - área de 15.160,00m'
185 - VILA NOVA - área de 505,26m'

174 - ESTRADA NOVA

casa alv. cf 140,OOm2 e

terreno cf 539,OOm2
R$ 60.000,00

DM<IC<"'JI- casa com e terreno com

009 -VILA LENZI- terreno c/ 442m' e construção 199,70m'.
019 - TIFA MARTINS - casa alv. c/ 63,00m' e terreno e/420,00m'
022 ; VILA LENZI - casa alvenaria c/160m' e terreno c/ 800m'.
027- ILHA DA FIGUEIRA - casa mista de 110,00m' e 2 terrenos, Cada um com 441 ,00m'
(Aceita imovel em Guaramirim)

•

028 - NEREU RAMOS - c/ 210m' e terreno c,' 450m'. Aceito apto menor valor.
032 - JGUA ESQUERDO - em alv. c/202m' Terreno de 450m'
035 - CENTRO - imóvel resid., c/ comercial. Sobrado c/ 700m' e terreno c/570m2
036 - NEREU RAMOS - Área comercial c/ vários imóveis. terreno e/20.000m'.
064 - AMIZADE - de Alv. com 150m' e terreno com 450m'
070 - TIFA MARTINS, com 116,16m' e terreno c/ 350,00m'
078- NEREU RAMOS - casa de alv c/ 70m' etrreno de 378,00,m'
090- NEREU RAMOS - casa de 1 OO,OOm' e terreno de 450,00,m'
093 - SCHROEDER - casa mista c/ 70,00m' e terreno c/ 1.000,00
094- NEREU RAMOS - eas de alv. c/ 150,00m' e terreno de 337,04,m'
105 - SCHROEDER - Casa de alv. c/ 70,00m' e terreno c/ 1.710,00in'
111 - AMIZADE - em alv., c/216m' e terreno e/525,00m'. (Aceita Carro no neg.)
159 -NOVA BRASILlA - eonstr. c/ 164,00m' e terreno c/ 168,00m'
161 - CAMPO SAMPIERO - eonstr. de 127,00m' mais edieula de 70m'
184 - TRÊS RIOS DO SUL - casa alv. c/ 11.0,00m' e terreno e/360,00m'
187 - SÇHR�EDER - casa mista c/ 56,00m' e terreno e/450,00m'
191 - SAO LUIS - sobrado c/ 210,34m' e terreno e/355,46m'

com casa

091 - JARAGUA 84 - terreno com 30.000m' e eontrução de 140m'
114 - SCHROEDER - c/ área de 26.000m'
142 - GUARAMIRIM - Jacuaçu - área de 25.000,00m'.
155 - CORUPÁ - Com área de 73,320m', com duas nascentes e plant. de eucaliptos
175 - NEREU RAMOS - com área de 145.000,OOm'. (com 01 casa mista e 01 alv.)050. SCHROEDER . casa de

I
.

a v. cf 252m2 e terreno cf
1500m2 (. •

. aceita chacara na
nego Casa) R$ 120.000,00

de alv. cf 11 O,OOm2 e terreno

cf 375,OOm2. Aceita carro,
terreno ou casa

R$ 65.000,00

181 - ILHA DA FIGUEIRA -

casa alv. cf 120,OOm2 e
terreno cf 447,50m2

R$ 65.000,00

MOLHA - casa alv. cf
135,OOm2 e terreno cf

305,25m2 - R$120.000,00
069 -

R$ 75.000,00

R$ 45.000,00
R$ 110.000,00
R$ 70.000,00

R$ 95.000,00
R$ 116.000,00
Valor a combinar
R$ 500.000,00
R$ 125.000,00
R$ 60.000,00
R$ 38.000,00
R$ 25.000,00
R$ 30.000,00
R$ 95.000,00
R$ 55.000,00
R$ 95.000,00
R$ 115.000,00
R$ 110.000,00
R$ 42.000,00
R$ 33.000,00
R$ 135.000,00

R$ 90.000,00
R$ 25.000,00
R$ 40.000,00
R$ 65.000,00
R$ 200.000,00

- Centro
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Rua E -'

xp, Gumer '

Cindo da S"
.

I va, 119 .. Centro Jaraguá do Sul

Rel.10.221 TIFA MARTINS Casa c/
184.50m2, sendo 1 suíte, 3 dorm,
sala de estar/jantar, bwc, cozinha,

garagem p/ 2 carros e churrasqueira
+ casa mista c/ 2 dorm e demais

dependências já alugada.

TERRENO

Ref:502- Ilha da
Figueira - Terreno cf

676m2 -

R$ 46.000,00

Ref:509- João Pessoa
Terreno cf aprox.

6.000m2·

APARTAMENTO

Ref: 302 - Vila Nova
Apto cf 2 qtos + dep,

R$ 28.000,00 +

financ.

-
I"�J

CREC! ·1959·J

Ref:119- Ilha da Figueira - casa

alv., 3 qtos '* dep. cf 178m2•
R$ 125.000,00

Ref:112 - Ilha da Figueira - Casa
em alv, 3 qtos + dep. 100m2-

R$ 43.000,00

Ref:122 - Baependi Casa em alv, cf
1 suíte + 2 quartos, área de

festa e piscina

ReI. 10.203 VILA LENZI Casa c/ 1

suite, 2 dorm, bwc, sala de

estar/jantar, cozinha, área de

serviço, garagem p/2 carros + sala
comercial.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·Bndetec

. o CRECI 934-J

Fone/Fax: (47) 370-0919 / 370-0819
E-mail: engetec@engetecimaveis.cam.br

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 19C

I
I

I V��:�:u��c���:ç��a
l

contruida +-450.00m2
terreno 2.721.00m2.
Aceita Negociação

,
-�---"-

Centro - Ed Dunker, 1 suite, 2 qtos, bwc
social, sala 2 ambientes, copa e cozinha,
área de serviço, 2 sacadas, garagem
para um veiculo. R$ 150.000,00

negociável

Apto cf 2 qtos e demais dep.
R$ 95.000,00

Estrada Nova - casa em

alvenaria, cf 3qtos, copa,
cozinha, lavanderia, bwc,
garagem cl churrasqueira e

lavabo. (Com laje).
R$ 55.000,00 aceita-se

terreno ou casa

João Pessoa- casa em. alv,
3 qtos, copa, coz, garagem
e lavanderia - R$ 55.000,00

(Negociavel)

. , .

imovers

711-CASA-CEN.TRO·-323,92M2 área construída, térrea 181 ,91m2e superior 142,01 m2.
712 - SOBRADO - CENTRO - RESIDENCIAl) COMERCIAL terreno cl 627m2, área construída 420m2,
tendo 02 saias, cozinha, copa, 05 bwc, depend., garag. p/06 carros.

723 - SOBRADO - CENTRO - RESIDENCIAl) COMERCIAL, RUA BARÃO DO RIO BRANCO, terreno

c/700m2,'área construída 552,54 m2, tendo 03 quartos, salas, COZ., 02 bwc, área de serviço.Casa mais 02

aptos mais sala comI.

734 -CASA DE ALVENARIA - Barra do Rio Cerro -loteamento Papp, em terreno de esquina com 525m2, 1

suíte, 04 qtos, copa, COZ., sala, garagem, chur, emais depósito.
730 - CASA - LOTEAMENTO PAPP - BARRA - CI cozinha, lavanderia, despensa, roupeiro, 2 dormitórios
com escritórios, c.osed da suíte, biblioteca, sala de jantar com lareira. Área do terreno 460m2, área
construída 400ni2.

718 - TERRENO - Situado nos fundos do lado esquerdo da Estr�da Ribeirão Jararaca -Área 144.oo0m2, cl
nascentes de água/3 ribeirões com cachoeiras.

717 - TERRENO - GARIBALDI-Área 2o.000.o0m2. R$ 24.000,00.
729 - TERRENO - Localizado nos fundos do lado direito do Garibaldi. Área 933.500.00m2.

,

CÓD. 760 - TERRENO - TREVO DE GUARAMIRIM - Rua João Butschardt esquina com BR - 280. Área
15.27o,00m'.
Cód.784/05 CASA DE ALVENARIA VILA LALAU· 03 qtos, área contruída de 146m'; área do terreno

de 456m'. Rua Carlos Eggert, próx a WEG II. Aceita casa no negócio.
Cód. 789/05 CASA DE ALVENARIA ILHA DA FIGUEIRA Casa com 139,00m', 04 qtos, terreno de
510,OOm2, próximo à Escolas, creche, Weg, Duas Rodas.
Cód.791/05 GALPÃO JARAGUÁ ESQUERDO· Área construída de 4oom', área do terreno de 1.300m'.
Cód.796/05 CASA DE ALVENARIA· ESTRADA NOVA 03 qtos, área construída 70m' e 300m' de

ALUGA
312 - APTO RESIDENCIAL OU COMERCIAL - CENTRO - Com 200m', próximo ao calçadão.
p/fins residenciais e comercias.
317 • PARQUE AQUATICO GUARAMIRIM· completa infra-estrutura, cl restaurante, possui local pi
moradia residenciaLR$ 1.700,00.
CASA DE ALVENARIA NOVA LOI FIRENZE 02. qtos, coz., sala, bwc, lav., Cercada.
304 • SALA COMERCIAL CENTRO R$ 445,00
CASA DE ALVENARIA ÁGUAS CLARAS· 03 QTOS. R$25o,00.

CHÁCARAS
Cód, 804/05 CASA TIFA MARTINS - 04

qtos, 02 vagas de garagem, Área construída
224m' e terreno ded 420mz. 350,00m'

Cód. 807 APTO RES. JARDIM DAS
MERCEDES VILA NOVA - 02qtos,

LOTEAMENTO DE CHÁCARAS JACÚ.AÇU
Chácaras de 20 mil a 80 mil m2, escrituradas, com luz e água natural, ótima localização, apenas 6 Km do
centro. Entrada mais parcelamento próprio em até 60 meses fixo.
CHACARA "NASCENTE DAS ÁGUAS".
Chácaras de 20. mil a 40 mil m2, escrituradas com luz.e água natural em local de exuberante beleza junto a

natureza. Rio Molha apenas 8 Km do Centro. Entrada facilitada e saldo em até 60 meses fixo.
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I�.anete�
CRECI8490

Lotes tinanciados
TERRENOS

1 DOIS TERRENOS COM 900,00M2 ,CADA NO LOTEAMENTO CAMPOSSAMPIERRO, COM
ASFALTO. VALOR 55.000,00 CADA.

2- UM TERRENO COMERCIAL DE ESQUINA, NA MARECHAL DEODORO, COM 1.300,00M2 . VALOR
R$ 850,000,00.

3- TERRENOS COM 500,00M2, NA RUA JOÃO JANUÁRIO AYROSO, JGUA ESQUERDO, AO LADO DA
SPEED PNEUS. R$ 90.000,00.

4- TERRENO NO LOTEMANETO LUIS MANFRINI(ANA PAULA) R$18.000,00

CASAS

I

I TATIANA Fone/fal
(41) 2'S�031i
(41) 27S-373i

I

1 -CASA COM 80,00m2 RUA ADOLORATA PRADI, 260, JGUA ESQUERDO. VALOR R$ 60.000,00

2- CASA DE ALVENARIA(NOVA) TODA MURRADA, COM 86,00 M2 RUA ARTHUR BREITHAUPT.
VALOR R$ 70.000,00

.

3- CASA DE ALVENARIA 90,00M2, EM CONSTRUÇÃO, NA RUA JOSÉ NARLOCH. VALOR R$
40.000,00.

-I

* Ilha da Figueira - 140m cf projeto p
sobrado. Loteamento Divinópolis. Cf 4 qtos,
1 suíte, garagem p/ 3 carros e outras dep.
11$ 55.000,00

excelente ponto comercial, próx. Ao mar.

R$ 100.000,00

* Vila Lalau - próx. Líder, linda vista.!
Guilherme Copermann, 1292m1. ai
80.000,000
* Vila Nova - próximo 25 de julho, 354�.i
40.000,00LOTEAMENTOS

SOBRADO

- CONSTANTINO PRADI II ( COM ASFALTO) JGUA ESQURDO
- CAMPOSSAMPIERRO LOTES DE 900,00M2

- OURO VERDE II BARRA RIO CERRO

* Vila Lenzi • em alvenaria, cf 184mts Hua
* Vila Lenzi - em alvenaria 130mts, Rua

* Ponto comercial- Rua jorge Czenewi�i
Francisco Pirman, 4 Dormitórios, 1 Suíte, 37 esq. ao lado do pama 1.300 m �Paraíba nO 124 Dormitórios, 1 Sala, 1

200.000,00
Cozinha , garagem para 3 carros outras cozinha outras dependências com mais * Ilha da Figueira _ 17,50, 35 de fundos,

uma casa nos fundos de madeira com ruadependências.Valor: R$ 85,000,00 lado tratamento da Samae. R$ 45.00�,��
particular.Valor dos dois imóveis: R$
128,000,00 VENDO PARQUE AQUÁTICO A 13KMOO

1 r I ):'1 ;:"j� ,ht �Hl

TEMOS LOTES TAMBÉM NO BAIRRO AMIZADE.

* Vila Lenzi - em alvenaria Rua Francisco

Pirman, 160mts construída para sobrado 3

Dormitórios, 1 Sala , 1 Cozinha, 1 BWC,

garagem para 3 carros r Outras

dependências Valor: R$ 90,000,00
* Navegantes - vende-se, em alv., Cf

* Barra Velha - vende sobrado cf 2 aptos, CENTRO DE JARAGUÁ DO SUL, C�i
ou troca-se por imóvel em Jaraguá do Sul. UMA ÁREA DE 854.000M2
R$ 90.000,00
* Vila Rau - vende-se sobrado novo, cf
139m2. R$120.000,00

TODOS COM UMA ENTRADA E MAIS SESSENTA PAGAMENTO

li

I
II

I
CONSTRUTORA E INCORPORADO
Rua Martin Stahl, 551, si 2 .. Vila Nova·

275-6363
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H103 - Residencial Grutzmacher -

Vila Rau. Casa nova com 01 suíte
+ 02 quartos. R$1 05.000,00
H104 - Czerniewicz - Sobrado com

290m2. Rua Mpx Eugênio Roberto
Ziemann.
H105 - Barra do Rio Cerro - Casa
de Alvenaria - Rua Augusto
Germano Hanernann, 224
H108 - Vila lenzi - Casa de
alvenaria com 03 quartos e 02
banheiros. Rua Adão Noroschny.
H11 O � Vila Nova - Casa com

170m2 em uma área de 855m2

1.100,00m2, no

150.000,00
H305 - Área com 969,00m2 - com

água, mata, etc. R$ 200.000,00
H307 - Rio da luz Vitória - Chácara
com 125 morgos.
H308 - Lotes com 465m2 - Ao lado
do Residêncial Champagnat
H309 - Centenário - Terreno nos r

fundos da D.G. da \NEG. R$100,00
om2
H310 - Czerniewicz - Lote no alto -

Rua Max Doering.
H312 - Rio Molha - Área com
900m2 com casinha de madeira.
H313 - Jaraguá Esquerdo - Rua
João Januario Ayroso. Terreno com
520m2. R$ 45.000,00
H315 -' Figueirinha - Ilha da

Figueira - Guaramirim - Chácara
com 20.199,85m2. R$ 40.000,00
(aceita carro e parcela)
H316 - São luís - Área com 436m2.
R$ 40'.000,00
H317 - Rio Cerro - Áreas com casa

de alvenaria. R$125.000,00 .

H318 - Barra do Rio Cerro - Área
com 2.000,00 m2. R$120.000,00
H321 - Área com 17.000,00m2. Ao
lado do Hospital Jaraguá
H324 - Três Rios do Norte - Terreno
com área de 389.959,00m2
H331 - Centro - Áreacomercial com
1.050,00m2 � Av. Coronel Procópio
Gomes de Oliveira.

Salas Comerciais

H701- Sala com 43m2 - Rua Preso

Juscelino, 45 - Sala 07 - Centro
H702 - Centro - Sala com 55m2 - Av.
Marechal Deodoro da Fonseca, 1594
Sala04.
H703 - Centro - Sala Comercial com
40m2 - Rua Angelo Schiochet nO
173.
H704 - Nova Brasília - Sala
Comercial com 40m2 - Rua José

Emmendoerfer, nO 29 - Sala 04 .

H705 - Baependi - Sala Comercial
com 70m2 - 'Rua Bernardo

Dornbusch, nO 266 - Sala 01.
H706 - Santa luzia - Salas

;L.--__�======r----------"'""'"1
Comerciais - Rua Carlos Ramthun -

Ed. salonará
H707'� Sala Comercial - Rua
GuilhermeWeege, nO 72 - Sala 01
H708 - Centro - Sala Comercial com,
43m2 - Rua Preso Juscelino, 45.

I
,'li) (, �

Apartamentos

Rua Felipe Schrnidt, 157 - Centro - Jaraquá do Sul

(Próx. Millium). Tel: (47) 371-8009 - F�lC (47) 370-0387
E-mail: habitat@imobiliariahabitat.com.br

H201 - Três Rios do Sul - Sobrado

germinado ampliado com 105m2.
Rua Conrado Erdmann, 144 -R$
46.000,00
H202 .

- Apartamento com 02
quartos e 02 banheiros. Rua

Procópio Gomes de Oliveira - Centro

Apartamentos

H401 - Quitinete com 02 peças - Rua
João Planinsheck n01 O
H501 - Centro - Apartamento com 1
suíte + 1 quarto - Rua Gov. Jorge
Lacerda, nO 315 ap. 502 - Ed.
Talismã.
H502 � Apartamentó com 1 suíte + 2

quartos - Rua Exp. Gumercindo da

Silva, nO 600 ap. 302 - Ed. Juliana -

Centro
H503 - Centro - Apartamento com 3

quartos - Rua Exp. Gumercindo da
Silva, nO 638.
H504 - Apartamento com 2 quartos -

. '

H601 . Jaraguá �squerdo- Casa de

Madeira com 2 quartos - Rua

Waldemiro Schmidt, esq. Henrique
�II Bortolini.

H602 • Três Rios do Norte - Casa
com 2 quartos - Rua Domingos
Anacleto Garcia.

ISW H603 . Guaramirim - Casa com 4

quartos - Rua Pedro Francisco Klein,
I�� 157.
�@ ,H605· Rio da luz - Casa com 2

quartos - Rua Frederich Duwe.

Terrenos

H301 - Guaramirim - Terreno no'

centro de Guaramirim com 480m2

(terreno no alto) - R$ 50.000.00
H302 - lotes na Barra do Rio
Molha - Em frente ao "Hari-Om"
H303 - Praia do Ervino - Terreno na

praia do Ervino com 490m2. R$
5.500,00
H304 ;. Guaramirim - Terreno com

Casas

H101 - loteamento Corupá. Casa
mista com 03 quartos e 02
banheiros. R$ 34.000,00
H102 - João Pessoa. Casa de
alvenaria. R$ 37.000,00

Autotec Segurança Privada Ltda

Rua Donaldo Gehring, 103 - Centro
Fone/Fax: 372-3680
e-mail autotecltda@netunQ.com.br
.site: www.autotecsegurança.com.br1I

I

:�nanCiamos pela ÇAIXAI ntregamos a casa prontGp ,
'.

G
rOJetos e execução em

, Menor custo em relação a

A MELHOR INSTALADORA
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RODOBENS',
CONSÓRCIO

* MAIS chance: (04 contemplações mensais.
* MAIS: (sem taxa de inscrição).
* MAIS: (sem fundo de reserva).
* MAIS econômico: (menor taxa) .

• MAIS Prêmio: (extra RS 31.384,00
prêmio pontualidade) .

• MAIS flexibilidade: (afjtecipaçãO de

parcelas poderão ser usa
* MAIS lance:
como lance).

* MAIS fac

*** MUITO MAIS:
* Crédito para compra de imóvel.
* Construção de galpões. imóvel residencial e
comercial. campo ou praia.
* Para investidor. capital de giro, construtor.

60.000,00 926,40 686,40
70.000,00 1.080,80 800,80 585,5
80.000 00 1.23520 915,20 66920
ªº.ººº,ºº J)ª�,§º ' Lº?�,§º, 75285

JJ9:ººº,ºº J:§ªªAQ. + L???Aº I '$?9:iI
140.000 00 2.161,60 1.601 60 i 1.17110
Jªº:ººQ!ºº ?1Zªt?º + ?:9?ª,?º 1 1·505,70
200.000,00 3.088,00 2.288,00 1.673,66

REPRESENTANTE: Silver Serviços Ltda
Rua: João Janu.ário Ayroso, 80 - sala 03 - Jaraguá Esquerdo
FONES: (47) 37"1-8"153 I 9"122-6233 I 9936-"1304

VENDE-SE - Ou troca-se,
2 em Blumenau por
Jaraguá. R$ 28.000,00.
Tr: 9162-5719.

ALUGA-SE - Quartos
mobiliados cl despesa
inclusa, Após Weg. Tr:
370-3561.

CENTENÁRIO - Aluga-se,
kitinet mobiliados. Tr:
370-3561.

índice de correção INCC (reajuste anual)confira outros créditos

BARRA VELHA - Vende
se, ou troca-se em jguá.
Tr: 371-9153 ou 9134-
1794.

.'
CENTRO - Vende-se, cl
305m2, 4 qts cl suítes.
próx. a Pref. R$
120.000,00. Tr: 370-
0757.

COMPRA-SE - De mad. pi
retirar do local. Tr: 9605-
2735.

CORUPÁ - Vende-se, cl
casa e ponto come. R$
85.000,00. Tr': 375-1674
ou (51) 582-17�9.

ESTRADA NOVA - Vende
se, cl 533 m2, asfaltada.
R$ 8.000,00. Tr: 275-
0680 ou 276-2169.

VENDE-SE - Em Ibituba.
Tr: 371-5355.

ITAPAVAAÇU - Vende-se,
el 63 m2 e terreno de 525
m2, R$ 15.000,00. Tr:
9992-6165.
NEREU RAMOS - Vende
se, mista e terreno 20x50.
Tr: 273-1860.

PROCURA-SE - PI alugar.
Tr: 372-6680.

PROCURA-SE - Mpça pi
d i v i d i r aJ u g u e I n o

Czerniewcz, mobiliado.
Tr: 9903-2012.

PROCURA-SE - Moça, pi
.

dividir aluguel. Tr: 370-
7967.

RIO MOLHA - Vende-se,
2 de mad. cl terreno de
328 m2. R$ 20.000,00.
Tr: 370-5556.

T1FA MARTINS .- Vende
se,3 qts, sI. eoz. bwe.
murada. R$ 52.000,00.
Tr: 276-0743.

TROCA-SE - Próx. a Unerj
el 160 m2 e terreno de
425 m2 ,no Czerniewcz.
Tr: 371-2230.

VILA LALAU - Vende-se,
sobrado come. e

residencial e/2 casas. Tr:
371-3132.

VILA NOVA - Vende-se, el
2 qtos, 1 suíte. semi-mo"
blliado. R$ 130.000,00.
Tr: 9969-4207.

VENDE-SE-PI tirar do
local, mad. de lei. Tr: 376-
1256.

VENDE-SE - Semi
acabada ct 3 -,000 tijolos,
1000 tijolos e 1 caminhão
de areia. R$ 45.000,00.
Tr: 373-3393.

1 6 7 . o o o . m '. R $ que more próx. Baen-pendi, trabalhar. Tr: 371-)86�.
100.000,00. Tr: 370-8097 cl referências. Tr: 372-

RESTAURANTE - Vende-se, e/Tina. Creci 9839. 0064.
Chula na Brasa. Tr: 370-
3599.

montado e/3 ambientes, na mecânica. Tr: 275-0964.
Marechal 972 sI. 4. Tr: 275-
1101. BABÁ - Ofereço-m! �

cobrir folga aos domi�
DIARISTA - Precisa-se, pi Tr: 8408-9681,
pousada. Tr: 9952-1927 el
Carlos.

VENDE-SE LOJA
Vende-se loja mat. Esportivo
no centro de Corupá, ótima
clientela formada e estoque.
Aceita-se carro como parte

do pagamento.
Tr: 9115-9770
ou 375-0317.

RIO MOLHA - Vende-se, cl
quiosque fechado,
42.000m2. R$
150.000,00. Tr: 9121-
6948.

FLORICULTURA - Vende

se, ponto come. à 5 anos.

Tr: 370-04i 2. BALCONISTA· Procura.!
pi farmácia, cl exp lr:JI1.

FREZADOR - Precisa-se, cl 7874.

exp. Tr: 371-2666 .

TELEMENSAGEM - Vende

se, cl carteira de clientes,
há 6 anos no mercado. Tr:
371-4425.

GALPÃO - Aluga-se, cl
600m2 e terreno de
2.500m2. R$ 900,00. Tr
9112-5501.

LIMPEZA· Ofereço.m!,p
INSTALADOR - Precisa-se, lotes e ex. D'água.lr91�
elétrico. Tr: 371-5355. 9436.-
MENSALISTA - Precisa-se,
pi meio período, que more

próx. Trevo João Pessoa.
Tr: 370-3561.

MANICURE· OfereçlHTi.
à domicílio, cl expeníoci
Tr: 9108-4986.

LANCHONETE - Vende-se,
e sorveteria. Tr: 374-5881. MANICURE . Ofereço�i

eabelereira, à domicmo.t
276-0695.

COMPRA-SE - Chacará, em
Jaraguá ou região cl área
de 5.000 a 15.000 m2. Tr:
370-0633.

LOJA - Vende-se, de

lingerie. Tr: 9935-8009 ou

4 Km do centro. Tr: 370-' 371-0031.
5556.

- MENSALISTA - Of!r�,
me, p! meio penodo
diarista, cl referências,
371-9172.

ATERRO - Aceita-se. Tr:

CENTRO - Vende-se, em 371-0632.

construção. Tr: 370-
7919 cl Leandro.

CENTRO - Vende-se;
próx. ao Beira Rio, e/132
m2. 1- qt. suíte, Tf:;371-}
8897.

,_ ,- .. '"i:-iERNIEWCZ """'Vende-
se, ct 935,5m2. R$
50.000,00. Tr: 9107-
1459.

CENTRO - Vende-se, 2

qts. Tr: 9953�7759 ou

371-8897.

CZERNIEWCZ - Vende
se. Tr: 9977-5408.

CZERNIEWCZ - Vende

se, suite, qt. R$
65.000,00. Tr: 371-
2357. creei 4936.

FLORIANÓPOLIS -

Vende-se, el 3 qts e 1
suíte. Tr: 9162-5719.
NOVA BRASíLIA -

RIO MOLHA - Vende-se,
23.838,98 m2. el escritura,
local pronto pi construir. R$
28.000,00. Tr: 9163-7000.

LOJA - Vende-se, de mal.
VENDE-SE - Na Walter Esportivo em Corupá. Tr:

Marquadt cf 1.111 m'. Tr: 9115-9770.
370-8097 cf Tina. Creei
9839.

BABÁ - Precisa-se, pi meio
período. Tr: 9973-5404.

CENTRO - Vende-se, el
184.000m2. R$
130.000,00. Tr: 370-
8633.

AUXILIAR DE
ENFERMAGEM - Otereço-'
me, pi ifabalhàr a noite, �cj
expériência.Tr:-275-345�.··' 'PROFESSORÁ - ÍlI!1lII

- me, de pré 4° sene. �
BABA - Ofereço-me pi experiência. Tr: 2)6-��

MERCADO - Vende-se, em MINI-CHACÁRA _ Vende- COBRADOR, - Precisa-se,
f u n.G.i O n a m'e n to.

'

R $., se, ,c/' i-OOOm'. Ribeirão cl moto, experiência. Tr:

IlE..NQ.E_:S.E - C(_681,Ju:. 20:00Q,00. Tr: 370,5556.,' Grande. :rr;':27.:í-1860: -' 370:6261.·
próx. a Madri. área central.
R$ 55.000,00. Tr: 3]1- OFICINA - Vende-se, RIO DA LUZ - Vende-se, cf DIARISTA - Precisa-se,
3509.

FIGUEIRA - Wnde-se,
ind., el 16.000m2. R$
160.000,00. Tr: 371-
6069.

..WV

ÁREA INDUSTRIAL -

Aluga-se, cl casa' e 3

galpões. Schroeder. Tr:
373-0206.

MASSARANDUBA -

Vende-se, cl 965.000.00
m2. Rr$ 200.000,00. Tr:
9112-5501.

CHURRASCARIA - Vende-
se, no Centro. Tr: 9113-

PiÇARRAS - Vende-se, el 5501.
rua asfaltada. Tr: 375-
0539. CONSULTÓRIO ODON

TOLÓGICO - Vende-se,
cornpl. e montado. Tr:
9104-6677.
EMPRESA - Vende-se,
prestadora de serviço, el
carteira de clientes fixo. Tr:
370-6615.

Procura-se, moça pi
dividir apt. R$ 180,00. Tr:

. SANTA LUZIA - Vende-se,
275-0092. el 480 m2. R$ 10.000,00.

Tr: 372-1274.

PROCURA-SE - PI alugar. VENDE-SE - Na rua: SÃO LUIZ Aluga se e/3 '

C/2 ou3 qts. R$ 500,00. Bernado Dorbunseh. Tr: t T 370- 2365-' SCHROEDER - Vende-se,
q s. r: -.

e/3.750m2.Tr:371-5355.Tr: 371-8772. 371-8809,

�RAPOZO
ti CORRETOR DE IMÓVEIS

COMPRA-VENDA-LOCAÇÃO
Tr: 372-1395
9993-5437

* Salas comerciais pi alugar
* Terrenos em Piçarras pi vender

* Precisa-se apto cl 2 qtos pi alugar

BARBADA
Vende-se 7 alqueires de
terra com 890 metros de

frente à BR 280, próximo da
BR 1 oi. com casa

residencial, luz, água,
Lagoa, etc.

Ótimo ponto. Escriturada.
Valor R$ 240.000,00
Tr: (47) 9106-8466

VILA LALAU - Aluga-se, VENDE-SE - CI 2 casas há ESCRITÓRIO - Aluga-se,kitinet mobiliada. Tr: 274-
8398.

VENDE-SE - No Edf. Ilhas
dos Açores, cl suíte,
garagem. R$ 75.000,00.
Tr: 371-6069.

VENDE-SE - CI 1 suíte, 2
qt., semimobiliado. R$
130.000,00. Tr: 9969-
4207.

-

VENDO
PANIFICADORA E MERCEARIA
Frente Colégio Ulian A. üeschler,

na Ilha da Figueira

Tratar cf Sandra

276-0576
Aceito veículo ou

terreno no negócio

Empresa líder em seu mercado de produtos, que atende clientes A e B. em fose

expansão em se, seleciona pessoas para as áreas de

Gerência de Vendas

Vendas Internas

Representação Comercial

Negociador e especulador, Habilidade para trabalhar em equipe, gosto paro o

risco entusiasmado, ativo, objetivo e pontual. para atuar nas regiões de

Joinville, Jaraguá do Sul e Blumenau.

com o seguinte perfil;

interessados enviar Currlculo para comercial.sc@!erra.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ÓTIMO NO SEU CURRICULO

(47) 275-8400

PROGRAMAÇAo
GESTÃO E COMÉRCIO

C�RSOS
CARGA HORÁRIA DATA DIAS HORÁRIO Á VISTA PARCELADO

CálculO Trabalhista 32 horas 07/05 a 02/07 sáb .sn às 12h R$180,00 1 + 1 R$ 95,00

Matemática Financeira com

07/05 a 28/05 1 + l' R$ 75,00
UsodaHP 12C 16 horas sáb 8h às 12h R$140,00

Oratória
15 horas 09/05 a 13/05 2" a 6" 19h às 22h R$136,00 1 + 1 R$ 72,00

Qualificação em Contabilidade 140 horas 09/05 a 06/09 2" a 5" 19h às 22h 1 + 4 R$19S,00

formação de Cronometrista 24 horas 09/05 a 19/05 2" a 5" 19h às 22h R$190,00 1 + 1 R$100,00

Vendas Internacionais
150 horas 13/05 a 08/10 6" e sáb 18h às 22h;8h às 12h 1 + 6 R$1S0,00

Qualrricação em Secretariado 140 horas 16/05 a 10/08 2" a 4" 19h às 22h 1 + 3 R$130,00

Neurolingüistica em Vendas 12 horas 30/05 a 02/06 2" a 5" 19h às 22h R$ 180,00 1 + 1 R$ 95,00

Técnicas de Negociação 12 horas 06/06 a 10/06 2" a 5" 19h às 22h R$ 150,00 1 + 1 R$ 80,00

Relacionamento c/ Qualidade e Motivação 12 horas 13/06 a 17/06 2" a 6" 19h às 22h R$ 120,00 1 + 1 R$ 65,00

Oratória Avançada 15 horas 27/06 a 01/07 2" a 6" 19h às 22h R$ 165,00 1 + 1 R$ 85,00

TÉCNICOS

Técnico em Alimentos 1.500 horas 09/05 a 2006 2" a 5" 19h às 22h 1 + 25 R$ 220,00

Técnico em Comércio Exterior 820 horas 30/05 a 2006 2" a 5" 19h às 22h 1 + 17 R$195,00

Técnico em Enfermagem 1.800 horas jun/OS 2" a 5" 8h às 11 h 1 + 30 R$ 240,00

INFORMÁTICA

Linux 63 horas Maio sáb 8h às 12h 1 + 2 R$ 226,00

Operador de Microcomputador 70 horas Maio 3" e 5" 8h30 às 11 h30 1 + 3 R$124,00

oesigner Gráfico 90 horas 14/05 a 29/10 sáb 8h às 12h 1 + 4 R$ 190,00

� INFORMAÇÕES- Rua �o� Imigrantes, 310 Vila Rau
�

� - E-mail: Jaraguadosul@sc.senac.br

DOS U L

INFORMATIVO SESC SAÚDE

Para melhorar a sistemática de nossos atendimentos no evento SESC Saúde,
e�taremos apartir de 11 DE MAIO, mudando a operacionalização dos serviços de
glicemia e colesterol prestados no SESC Saúde.

Os exames serão realizados com coleta de sangue em jejum, por profissionais do'
Laboratório Jaraguaense, das 8h às 11 h no Shopping Breithaupt. A coleta do
sangue é levada para o laboratório para análise e apartir da 2af. subsequente ao

evento, o cliente deverá dirigir-se ao laboratório Jaraguaense para retirada do
resultado do exame, gratuitamente.

I No dia do evento, apartir das 11 h até às 17h, estaremos entregando a requisição

p:ra o cliente, onde o mesmo irá, em jejum, até o laboratório Jaraguaense, para
e e,tuar a coleta de sangue. A requisição terá validade até o dia 25 do mês que
retirou a requisição.

Dtas 8h às 12h acontece: acuidade visual com a Ótica Seifert, e técnicas de anti-
.

s ress com a Clínica CRJ.
.

�a�f8h às 17h acontece: Educação em Saúde sobre temas dirigidos a saúde,

o
e,n Icação de pressão arterial, verificação peso com a equipe do SENAC,

cne�ações sobre preventivo de câncer com' a equipe da Rede Feminina de
om ate ao Câncer',

SENA/se
POMERODE

'NSCRIÇÕE�';DE 02 DE MAIO A 14 DE JVNHO

CURSOS SUPERIOR.ES DE

Tecnologia em Mecânica
Matutino

l Tecnologia em Gestão da
'! Produção Industrial.Noturno
SI

� (Jaraguá do Sul e Pomerode)
=>
'-'

s
c:

o

'�
f!'
.$
'lã

�
E:
roo
::J
xr

j
�
�
2!
'6

INfORMAÇOES:

372 9500
387 0621

:J
?,

I

�NSCR�ÇOES NAS UNIDADES SEN C OU SIT

WWW.5C.5E.NAI.B. ..
• J

r

'!

.,

·1

•

CONVITE

APEVI
g'RIIIRII5

OMNTO
. Consultoria
Palestra - 19h30 horas

o peso da Carga Tributária
nas Micro e Pequenas Empresas
Palestrente : Paulo Henrique Felicioni
Mestre em Ciências Contábeis, coordenador' do Curso de Contábeis:
da Unerj

•

Estrutura com atendimento aos empresários
A partir das 19 horas j'

,

Linhos de crédito:

SEBRAE
Consultores

20h30min: Coquetel de confraternização e

REALIZAÇÃO

�
APEVI

ASSOC1AÇÁODASM1CROE�PEQUENAS EMPRESASDO
VALi: DO rrAPOCU

APOIO

ACIJ�
A$IIOC� eoMIH\C\IU. e
Ir�TFlIM.Il&JAAA.auAIXIQIt. �}Jcambra
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um auditório, por menor que ele

Chá cinco anós;
,

r e São Paulo,
formado em Comuhicaçãô. Diretor e

DESENVOLVIMENTO
PARA VENDE,D,ORES

Bons vendedores não nascem prontos!

Objetivos: Qualifi.car o novo profissional de vendas, melhorando o desempenho e a qualidade de sua
ações através de técnicas praticas e efetivas de administração de objeções e argumentos persuasivs
d das i I'

os
e ven as Junto aos c lentes.

Dirigido a: Vendedores externos, lojistas, promotores, pessoas que estão iniciando na área, e para os
que já atuam uma excelente oportunidade para se reciclar.

Conteúdo Programático:

0' Bons vendedores não nascem prontos!
0' O mercado exige um novo profissional de vendas
0' A qualidade da comunicação positiva em vendas
0' Como prospectar e preparar-se para muitos clientes em potencial
0' Os novos paradigmas da Qualidade do atendimento'
0' Processo de vendas:
- A venda como processo da satisfação de necessidades
- O que fazer quando o Cliente só quer saber do preço?
- Abordagem X sondagem (Erros imperdoáveis !)
- Como lidar com cliente difíceis, evasivos e indiferentes
- Como superar as principais objeções dos clientes?
- Técnicas de fechamento de vendas
- Pós-venda e a fidelidade do cliente-com a empresa.

Metodologia: Curso dinâmico, prático com exposição dialogada cognitiva,jogos de vendas, exercícios!
Filmes. I

Apresentação: EMILlO MUNOZ MOVA Administrador especializado em Comportamento do Consumi�oc
e Administração de vendas Pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo, Pós-graduado em Marketin�
pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Atua como consultor de empresas nas

áreas de Marketing, Telemarketing, atendimento e Vendas.

Data: 09 a 12 de maio (19.00 às 22.00 hs.)
Investimento: R$: 95,00 p/associados e R$: 115,00 p/ não Associados

Inscrições: APEVI fone 275 7024 com Estela

(47) 273-0888 - Jaraguá do Sul - se - Em frente ao Bradesco

* Tela colorida
* Agenda com 200

posições de memória no

TIMChip + 200 posíções
de memória no aparelho
* Melodias

personalizáveis
* Jogos
* Alerta vibratório,
calculadora e relógJo.
R$149,00
á vista ou

1 + 9x R$14,90
NO PLANO
MEU SONHO

* Tela colorida
* Agenda telefônica com 200, posições

.
de memória no TIMChip

+ 300 posições de memória no

telefone
* Câmera digital integrada
* Melodias personalizáveis
* Rádio FM integrado
* Viva-Voz integrado

* Personalização de capas coloridas'
.

* Download de aplicativos e jogos em

Java
* Alerta vibratório, calendário,

calculadora com conversor de taxas,
cronômetro, despertador e relógio

R$ 499,00 á vista ou

1 + 5x R$ 83,16
NO PLANO MEU SONHO

*Tela colorida
*Agenda teletônlca com 200

posições de memória no TIMChip
+ 300 posições de memória no

telefone

*Melodias personalizáveis *Jogos
*Alerta vibratório, conversor de
moedas, contador regressivo,

cronômetro, calculadora e relógio

R$ 399,00
á vista ou

1 + 5x R$ 66,50
NO PLANO
MEU SONHO

* Display de alta-resoluçao
* Agenda com 250 posições de

memória no TIMChip + 50· posições
, de memória no aparelho
* Melodias personalizáveis

* Data e Hora
* Lanterna integrada

* Jogos
* Despertador e Alerta vibratório

R$148,00
á vista ou

1 + 9" R$14,80
NO PLANO PRONTO
MEU JEITO SEMPRE

REVENDA:

-"

PRESE TElE
QUE VOCE

A!

SONV P41
R$ 999,O�
ou 1 + 5x

R$166,5�

D395
R$ 699,00
ou 1 + 5x
R$116,50
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Causas Civeis e Criminais. Comercio e Industrial,
Furtos e Roubos, caso extra conjugal e

desaparecimento de Pessoas.

Sigilo Absoluto

Fone:372·0556 ou 9.912-8114 275-3114
Rua José T. Ribeiro, 540 - Ilha da Figueira L�.:.:'.����.�.�?�?�.�.�.. �� .. ?.����.i.��:..�.��.�.. �.. �.I.. �.

Atendimento 24 horas

RVI

276-1417

, Centro de FormaçãotI••_ PA/,'
14 anos de tradição e honestidade

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

Fone (47) 374-0548 - autounica@pop.com.br

APOSENTADO
E PENSIONISTA,

DO INSS

ENCANADOR E ELETRECISTA

Tr: 275�0690 cl Bruno ou 9917·9859

Rua Gumercindo da Silva, 616 • Centro

TERCEIRIZAÇÃO SERViÇOS FRESA E TORNO

Ligue sem compromisso
, Rua Max Whilhem, 786C - 275-2671 /,9922-2925 8816-6637

�------=-=---�----=-=-� �-----------------

� Até 36 meses para pagar; =
� Sem limite de idade;
{Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;
� Empréstimp sem consulta ao SPC/SERASA ( E fazemos empréstimos
para servidores publicos, estaduais ou federais, ativos ou inativos).

Fone: 310-6261
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Bairro Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se (47) 370-5858

ZANGHELINI

REfRIGERAÇÕES
Consertos e Retormes

Refrigerador, Lavadora, Secadora,
Lava-louça, Microondas, Freezer, Ar

Condicionado, etc.

Bar da� Amiga�
A cada encontro uma nova emoção

9164-1432

� de Pedras eC<ltreto, ,

Compactadores de Sob Serv�os com RetroescavaaelraS

CoIoQ\ão de Tubos de Concreto Tratores e Esteiras

Remoíâo de Rochas Caminhões Bascuiantes .

Drenagem Comrressores de N

Pavimenta�o ci lajotas loteamentos completos
latI". ",ollgang W

.

eege, s/no à 1500 mls. do Parque Malwee - Jaraguá do Sul - se 11: Wigandu Menslin - Bae JCndi 275·1101/9104·2393

'�

r
1,

sibimec@terra.com.br
Jaraguá do sul se

-
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA

PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS
E CORTADORES DE GRAMA ELÉTRICO.

CONSERTOS E VENDAS DE

BETONEIRAS EM GERAL.

Rua 13 de Maio, 380 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul/SC

Frio Tec

Refrigeração
Consertos em:

Geladeiras, Freezers, Arcondicionados,
Máquinas de lavar e outros.

INSTALAMOS AR CONDICIONADO SPUT

(47) 371 ..7105

--- ADVOCACIA E CONSULTORIA --

LUCIANE MORTARI ZECHINI
OAB/se 17.579-B

KARINA GUIai VALVERDE
OAB/SC 18,114

• CAUSAS CíVEIS' FAMíLIA' DIREITO DE PROPRIEDADE
.

• COBRANÇAS • DIREITO BANCÁRIO E EMPRESARIAL

• CRIMINAL • CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL

• ADVOCACIA EM GERAL

Rua: Guilherme Cristiano Wackerhagen, nO 340 - Sala 01 - Ed,
Cassimiro Vila Nova· Jaraguá do Sul/SC - Fone: (47) 370·7243

POUSADA DREICHE DO AR COM

Com belas garotas a sua disposição
com meninas novas

Karine - Loira, seios grandes e sex

Sabrina - Loira, estilo ninfeta
Paty - Mulata, bumbum grande

Bruno - Atraente
Milene - Morena clara

Naiane - Morena clara estilo mulherão
Rafael- para homens de bom gosto - 9134-7749

275-0052/273-1174

GRAVAÇÕES EM OVO
Quer copiar sua fita de vídeo para OVO?

* Casamento
* Festa de Aniversário
* Sua viagem de férias

* Etc ...

Usamos OVO Sony para maior
durabilidade e qualidade

Editamos imagens

376-2372
DlSK ÁGUA

R. Exp. Antônio Carlos Ferreira, 765 - esq. ,José Emmendõerfer
Bairro Nova Brasllia • Jaraquá do Sul- Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técmce)
Centraís telefônicas (PABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera tetetõníce personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações .

Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos

.

Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pj telefones

rei
5·

RI

C.

SI
Iri

Fone: 371·7007 i LI
5

9!
REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks fechado 19"

.

Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 50
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produto.s e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança .

eletrônica e automação de condomínios. SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão etetrõnico e tntertones
Cancelas automáticaspj portarias
Fechaduras' elétricas e fechos

.

Vídeo Porteiros
Monitores (P/8 e Calor)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens ICI

ti!

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

.

(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico Coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema. telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Centrais telefônicas I»telbras

ICI

�

Klt Portão Eletrônico + Intedone

EmBRlRGEnS
COMPLETA

�1
��;i\LIMPEZA

",

Atendemos atacado e varejo co

nto
do

t
II1II

In

rs lin
Solicite uma visita
de nosso representante

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
CORREIODOPOVO 270

cachorro-quente. Tr: FREEZER - Troca-se,
9117-2447. vertical Brastemp, por

máquina zig-zag. Tr:
275-1479.CÃO - Compra-se,

pintcher, femêa nO I ou 2.

Tr: 370-4461. FREEZER - Vende-se,
Cônsul, 280 L. R$
250,00. Tr: 372-3925.CÃO - Vende-se, Mastif

ARA _ Vende-se, d� Inglês dourado, macho.

d 3m de largura. Tr. Tr: 370-8228.
ree,
5-1642. CÃO - Compra-se, pastor

ROMODELO - Vende- alemão. Tr: 376-1737.

1reinador, cl motor

'c. Tr: 9975-0078 CÃO - Vende-se, chow

chow, filhote, língua azul.

SADEIRA - Vende-se, Tr: 9134-021 O.

frango. Ir: 371-7879. CELULAR - Vende-se, 3

LCÁO . Vende·se, cl mcitorola 120 T. R$ 70,00

seminovO. R$ 50,00. cada. Tr: 370-351 O.

9905-8113.

ERIA . Vende-se, 2

kia 8860. e carregador
mesa. R$ 50,00. Tr:

75·0078.

TERIA . Vende-se,

Irônica. Tr: 276-3456.

TONEfRA • Vende-se,

5LTr: 274-8636.

I CICLHA· Vende-se,
M. R$ 150,00. Tr:

I 21-3541.'

ICICLETA • Vende·se.

�Tr: 370-1856.
,

I ICICLETA· Vende-se.
ase. Tc 370·1856.

CENTRíFUGA - Vende-se,
de frutas. Tr: 9166-6900.

COMPUTADOR - Vende

se, 6 giga. MonitorI4".

R$ 600,00. Tr: 9903-
0500.

SOM - Vende-se, pI
conjunto, cl 10 cx. 2

mesas, 5 potência. Tr:
370-4461.

TECLADO - Vende-se,
CTK, Cássio, 100 tons. Tr:
8414-2608.

GARELLI " Vende-se. R$
250,00. Tr: 9162-5719. TORNO - Vende-se,

mecânico. R$ 2.700,00.GELADEIRA - Vende-se, Tr: 372-3922.
Cônsul. R$ 100,00. Tr:
9117-2144.

TV - Vende-se, 20", cl

GRAVADOR _ Vende-se, controle, Gradiente. R$

de voz, estilo caneta. R$ 250,00. Tr: 370-9367.

200,00. Tr:-,?76-3125. TV - Vende-se, 16",
JANELA - Vende-se, 2 de Telefunken, colorida. R$
mad. R$ 120,00. Tr: 274- 130,00. Tr: 370-9367.
8636.

MADEIRA - Vende-se, pi
fazer rancho ou

choupana. Tr: 9146-
2794.
MANEQUIM - Vende-se,
2 fem. Tr: 275-1642.

MÁQUINA - Vende-se, de
costura Singer. Tr: 9146-
2794.

COMPUTADOR - Vende-

se, 486, OX 04. cl leitor
de CO. Tr: 370-1563.

MÁQUINA - Vende-se,
conicaleira, pi repasse de
fios. Tr: 275-1642.

COMPUTADOR - Vende-
se, OX4 100 Mhz. Tr:
9975-0078.

TV - Vende-se,
Panasonic, cl controle,
20". R$ 35o,00.Tr: 376-
3640.

TROCA-SE - Mini-system
.3 cd's R$ 694,00 por
OVO. Tr: 9164-6784.

VENDE-SE -Trajes
sociais, casamentos e

uniformes pi empresa. Tr:
371-7606.

VENDE-SE - Motor moto

bomba, loooCV, novo.
MÁQUINA - Vende-se, Tr: 9146-2794.
fotográfica. Tr: 9166-
6900. i VENDE-SE - Motoca eCOMPUTADOR - Vende

se, memória RAM, MÁQUINA-Vende-se,de
compl. R$ 2.000,00. Tr:

costura zigue-zague. R$
8802-3150.

200,00. Tr: 371-8772.

COMPRESSOR - Vende
se, de ar, industrial,
reservatório pi 2ooL. R$
2.200,00. Tr: 376-1 955.

cadeirinha pi bicicleta
infantil. R$ 60,00. Tr:
276-3866.

MÁQUINA _ Vende-se, de
VENDE-SE - 2 porta e

lavar Brastemp, 8 Kg. R$' janela de alumínio cl
vidro. Tr: 371-5270.

700,00. Tr: 372-3655.

ICICLETA - Vende-se,
I MESA _ Vende-se, oficial VENDE-SE - Mercadorias

•. 18 m R$150,OO. Tr: COMPRA-SE - Aparelho de noivas compl. Tr: 371-121-7994. de vapor. Tr: 374-1163.
de pin pong. Tr: 370-
0992. 7969.

CELULAR - Vende-se,
i RSA' Vende-se, c/9 motorola, V6o. R$

roS, bíblia e Atlas. Tr: 360,00. Tr: 273-0267.

05·8113.

INQUEDOS - Compra- COPIADORA - Vende-se,
: e acei1a:se doação. Laser, 4 cores. 5.006. R$ MESA - Vende-se, de

370-0987. C' 3.500,00. Tr: 370-3008. sinuca. Tr: 276-3456. ,

ADEIRA • Vende-se, de CROSSOVER _ Vende-se, MODEM ADSL - Vende

feição infantil. R$ Sounstream. R$ 250,00. se, novo, na ex. R$
10,00 Tr 370-1856. Tr: 9975-0078. 280,00. Tr: 8802-3150.

I AIXA . Vende-se, 4 de O V O - Ve n d e - 5 e .

om, pi banda. R$ R$2oo,00. Tr: 9133-
OO,OOIr 370·3008. 7523.

D'S . Vende-se, pi play
tion R$ 5,00 cada e de
sica R$ 3,00 cada. Tr:
-8772.

VESTIDO. DE PRENDA -

Vende-se, R$ 70,0-0,
verde él branco e

armação R$ 30,00. Tr:
371-5270 (á noite).

VIOLÃO - Vende-se,
PEDALEIRA - Vende-se, elétrico. R$ 300,00. Tr:

pi guitarra. R$ 300,00. Tr: 376-0413.
376-0413.

VIDEO - Vende-se,
FITAS - Vende-se, de PEDALEIRA - Vende-se, cassete. R$ 150,00. Tr:

super Nintendo. R$ 9,00 vermo R$ 140,00. Tr: 376-0413.

cada. Tr: 370-7315. 376-0413.

FOGÃO - Vende-se, 2 PORTÃO - Compra-se, de
bocas. Tr: 9166-6900. ferro, 3m x 2m. Tr: 372-

3812.

VIDEO GAME - Vende-se,
play station. cl controle e

edis. R$ 250,00. Tr:
9111-9900.

FOGÃO - Vende-se, 4
bocas. R$ 40,00. Tr: 372- ROÇADEIRA - Vende-se, VIDEO GAME - Vende-se,
3655. à gás. R$ 1.000,00. Tr:

super Nintendo 64. R$
376-0413.

150,00. Tr: 372-3925.
FOGÃO - Vende-se, nOo.
R$ 230,00. Tr: 376-0413. SECADORA - Vende-se. 4

Kg. R$ 450,00. Tr: 9905-
FORNO - Vende-se,

<, 8113.

Fischer, cl timer, novo na

ex. R$ 300,00. Tr: 376:
1952.

VINIL - Vende-se, pi
piscina 8 x4 m. R$
2.000,00. Tr: 276-0397

após 2oh.SERRA - Vende-se,
circular mesa de ferro. R$
500,00. Tr: 274-8636. WALlTA - Vende-se,

Máster, seminova. Tr:
9969-4207.

FORNO - troca-se,
Fischer, por microondas. SOFÁ - Vende-se, jogo.
Tr: 9927-2482. R$ 230,00. Tr: 275-1642.

370-3015

Temos o melhor preço e

tOdas as taxas de mercado

acessórios automotivos
Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraquá do Sul - se E-mail marangoni.autopecas@terra.com.br

o alto espírito de inovação está

presente no kit de

personalização para Fox.

Com design avançado que
oferece visual esportivo;
robusto, deixando-o com

aparência de off-road.

,

TODA LINHA DE ACESSORIOS
PICK�UP E AUTOMÓVEIS

Engate pi reboques - toda linha
Prol. De Caçamba pi Pick-up

Bagageiro pi cargas Santo Antonio

Capota de fibra EscapamentosTapete em alumínio

VENHA CONHECER ESTAS NOVIDADES!

Corsa Sedan 99

Aq AIOs Te' RII Pe
Ka Basico
2004

Siena ELX 1.3 2001
Dh Aq Ve Te Ds

Clio Autentic Aq
Os Ip OK

Fiesta Personalite Aq
Dt Lt 2005

Palio Fire 2P Aq Os

Lp Kit Trofeu OK
Picasso Exclusive

2003

1 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Seu carro na hora é só

com a BV Financeira!

-

Promoção Carro na Hora BV Financeira.

De 11 0,15 de maio compre seu carro em

um-a doslojos filicdos da BV Fin-anceira

e COmece a pagar em 60 dias. '

r

E isso mesmo! .Seu carro na hora e o

primeiro pagamento em 60 dias.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

:Jlmauri
: 9vlotos

Compra - Vende
Troca - Financia

(371-197Ql

Horário de Funcionamento
.

Das 8hOO ás 12hOO
13h30 ás 19h

Rua Fritz Bortel, 99 - Baependi
, Jaroguá dó Sul- se

Kawasaki Vulcan 750 verde 1995

��I'I�.lli_mlm!llim��f�fJjjiÊ�1tif\_Jj�lru����lwi_1�IBm��;�ft�fjí
CBR 450 SR vermelha 1990

[��ttiID�lI@I[lllllllliIJr&l1i�IIIII.'lllllllllmjllm[i.1l:ru!i1íjii!úlr!!J!�@I.tll
Sahara350 roxa 1998

verde

Ka Image cl ar branco 2000

Tempra IE azul 1995

Motor bicombusti
Direção hidráulica,Aír
Computador de bordo, I

.

(6)

TA":4",X,A ,O,O" "Válidto GRATlS , 10 e a

Liberte ITAJAí
346.7400

BLUMENAU
322 - 8800

JOINVILLE
435 -3700

.

(
�

RENAUlT 5a�U
kelacionamerllO R,"��:I, R"ísão Pr'íO fllharÍo. P'Çal Qrigmais. Pa'OII OI Sttviíl'l

.

lado ,de P'ps Insl:l�d�: A,essórios hdusivos, Renault ASlut'n<1 L4h

Financeira Renarut
---íf}.--

gronpe iO,Banqu.

(1) Para mais informações sobre preços e condiçôes consulte a sua Concessionária Renault (2) Licenciamento
somente para linhas em estoque na Concessionária. (3) Financiamento Cdc (Credito Direto ao Consumidor.) com 60%
do valor do veiculo + saldo financiado em 12 vezes fixas com taxa cliente prefixada em 0% a.rn. + TAC + IOF + R$ 2.15 por
boleto bancário, válido para o Scénic Hi Flex 1.6 16V 05/05 Série Limitada. Não está incluso o valor de Pintura Metálica. (.
vista do ClioAuthentique 1.0 8V 2 portas 05/05, com frete grátis. Não está incluso o valor de pintura metálica. (5) KIT VAN
Vidors e Trvas elétricas grátis para toda a linha ClioAuthenlique em estoque na Concessionária.(6) Taxa de Juros de 0% a. .

rem
para toda a Linha Scénic, Cíio Expression e Clio Privilége. Otertasválidas na data de veiculaçãodeste anúncioou enquanto dur�ões
os estoques.Fotos para fins publicitários. AI�uns ítens mostrados e/ou mencionados são opcionais erou referem-se BAffenaulIespecíficas: Modelos, códigos e valores estao sujeitos a alterações conforme politica de comercialização da fábrica.

ça em
reserva-se ao direito de alterar as especificações de seus velculos, sem prévio aviso. Preserve a Vida. Cintos de seguran
conjunto com air bags salvam vidas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO 31 O

VEíCULOS

....
�Sr. \lerei

Sócio Gerente
BLAZER - Vende-se, OLX,
97, compl. CUR,' GNV. Tr:
370-4608.

CORSA - Vende-se, sedan,
GLS, 00. Tr: 275-1616.

CORSA - Vende-se, sedan,
02, TE, AL. R$ 18.500,00.
Tr: 9123-9011.

oel
5.200,00. Tr: 9979:0605. ;
ESCORT - Vende-se, ou �
troca-se, 98, compl. Tr: �
372-0230.' �

;

i
ESCORT - Vende-se, 1.8,!
00. 4 pts. OH. TE. R$I
16.800,00. Tr: 9967-9864.,
ESCORT - Vende-se, GLX, �
96. OH, VE, TE. R$�
9.800,00. Tr: 370-3574. �

�
�

�:i
�

,---------------���-----------------------------"
_.� =
;:�

�
; �
":Q

.�
!
•

�
I

o pts. R$ 7.800,00. Tr: 9109- KÁ - Vende-se, 98, c/ VE,
2185. TE. R$ 11.500,00. Tr: 370-

1161.

DOBLO - Vende-se,
adventure, 04, compl. Tr:
9123-7355.

F100 - Vende-se, 82 .. R$
16.500,00. Tr: 373-2563. 8CORT - Vende-se, 94. Tr:

370-5094.
KÁ - Vende-se, 98, c/ VE,
TE. R$ 11.500,00. Tr: 370- E8CORT - Vende-se, Eur.,
1161. 2.0, compl. conversível,

CURo Vermo Tr: 371-9992.
KÁ .- Vende-se, preto, 02.
R$ 17.500,00. Tr: 275- ESCORT - Vende-se, L, 1.6,

FIORINO - Vende-se, 1.5, 0405. rodas esp. 89. R$
c/ capota de fibra. Tr: 276-
0397.

FIORINO - Vende-se, 90, c/
rodas esportivas e TE. Tr:
276-0397.

MARREA - Vende-se,
weekend, SX, 99, cornpl,
R$ 18.500,00. Tr: 9981-
8548.

PALIO - Vende-se, 4 pts.
CHEVETTE - Vende-se, 86, 98, cinza. Tr: 8412-8930.
prata. R$ 3.500,00. Tr:
371-9897 ou 9905-8113.

(47) '273-501 O

Rua José Vicenzi, 81 - Três Rios do Norte - Jaraguá do sul/se CHEVETTE - Vende-se, 89,
1.6, à ale, Tr: 370-6525.

81ENA - Vende-se, ELX. 01,
16V. compl. Tr: 376-1737.

TEMPRA - Vende-se, 4 pts.
KADET _ Vende-se, 1.8, ,vinho, compl. 2.0. R$

prata, 96, c/ opcionais. R$ 11.000,00. Tr: 370-7483.

8.900,00. Tr: 372-1593.
TIPO - Vende-se, 95. verde.

MONZA - Compra-se, 92 à compl.R$ 9.800,oà. Tr:

94, compl. 4 pts. Tr: 370- 275-2949.

7812 ou 8815-8680.

GOlf 1.6 PlUS, COMPlETlsSIMO, C/BNV
CLlO 1.0, 4P
CLlO 1.0 RL, 4P
GOL SPECIAl
flESTA Bl, 2P
S10, COMPLETA CI GNV
SAVEIRO GIII, COMPLETA C/GNV
CORSA SUPER, 4P
GOL GIII PWS, 4P
AUOI A3, 4p, COMPlETlsSIMO
CORSA SEDAM SUPER
CORSA SUPER, 4P
CORSA SUPER, 4P
GOL 1.0
KA 1.0
ESCORT Gl, 4P, COMPLETO CI GNV
VECTRA CD
KA Gl, TRIO ElETR.
PALIO a, 4P
PA(lO EX, 2P (+AR)
TEMPRA SX, COMPLETO
ESCORT HOBBY
LOGUS Gl
ESCORT Bl, CI AR
UNO MillE ElETRONIC
XADETT SlfE
APOlLO Bl
GOlCl
MARAJO

370-3113
2005
Z003
2002
ZOOZ
2001
2001
2001
200�
ZOOO
1999
1999
1999
1999
1999
199B
199B
1997
1997
1997
1997
1997
1996
1994
1993
1993
1992
1990
1999
1985

Av. Waldemar Grubba
Jaraguá do Sul· se

, .

•

I
•

i
�

�

PRETO
BRANCO
BRANCO
VERMELHO
PRATA
CINZA
PRATA
VERMELHO
VERDE
PRETO
PRATA
PRETO
BRANCO
BRANCO
VERMELHO
BRANCO
BRANCO
AZUL
ROXO
BRANCO
AZUL
PRATA
VERMELHO
AZUL
PRATA
CINZA
BEGE
BEBE
·PRATA

UNO - Vende-se, ELX, 4

MONZA - Vende-se, SLE, pts. 95, compl. menos AR.

1.8, 87.R$ 5.500,00. Tr: Tr: 276-0397.

273-0367.
UNO - Vende-se, 90, vermo

MONZA - Vende-se, 93,c/ VE, AR. Tr: 274-8573.
nota fiscal, compl. menos
AR.Tr: 9916-8927.

SDN

FIESTA - Vende-se, 97, 4

pts. vermo AR quente. Tr:
9101-8513.

compra - vende - troca - financia - novos ) usados

í':·f!i;·1,j,@ttifi;H1t®tt'fi,Q!IDtj;rn,I"'II[+jAifJ,,'t$,t
Stratus comp 96 • verde met ,
Goll.B (bola) 95 .preto G
Cheve"e 89 bege A
Bellna ll.& 8& bege A
Ford Landal em couro 80 azul GNV
Voyage 8& verde A

Jeep em couro/dh/frelo a disco &5 Bordo G
Gol Preparado (De Corrida) 97 Azul RS 8.500
Opala SlE compl 89 Verde A
Gol Mll.9 97 Branco 8
Fusca 77 bege G
Fusca 9& prata G
Omega Suprema alS top linha, compl. 93 azul a
Elba 88 azul A
Gol 84 branco a
f-IODO Gab. Dupla comp. Turbo 84 prata O
Uno 1.& comp 93 prata G
Kadett vd e trv elt. e dlr 93 preto O
Monza comp 94 cinza a
Monza SlE compl 4p 94 azul 8
Santana Quantum GL compl 94 bordO A
Corsa Wlnd SedaR 99 prata G
Kade" SlE 1.8 92 prata G
ford Ka compl- ar c/27.000km orlg. 01 branco 8
Bellna Del Rey GLX 89 verde A
fioriRo 97 azul GNV
F1000 compl cabln�da motor mwm 3p 91 branGa O

Av. Prel. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641;

PALIO - Vende-se, EX, 99,

CHEVETTE _ Vende-se, 93.
2 pts. R$ 12.500,00. Tr:

R$ 3:500,00 + 7x R$
9123-1488.

370,00. Tr: 9928-4550.

TEMPRA - Vende-se, 96,

020 _ Vende-se, ou troca- compl. R$ 12.000,00. Tr:

se por Vectra. OH. R$ 9109-2185.

25.000,00.

810 - Vende-se, 98. GNV.
Tr: 9143-4000.

810 - Vende-se, cabine

dupla, compl. C/ GNV.
Prata. R$ 35.000,00. Tr:
9104-6677.

UNO - Vende-se, IE, 96,
ar/al. Tr: 276-0397.

UNO - Vende-se, 96, 2 pt.
VE, TE. R$ 8.800,00. Tr:
370-1161.

810 - Vende-se, compl.
GNV. prata. Tr: 370-3574 FIESTA - Vende-se, 01, GL,
ou 9123-7355. 4 pts, prata, compl. R$

16.500,00. Tr: 9102-1701.
VECTRA - Vende-se, GLS,
98, compl, GNV. R$
23.500,00. Tr: 370-3574.

VECTRA - Vende-se, GL,
01, compl. c/ gás. R$
33.000,00. Tr: 8809-5519.

VECTRA - Vende-se, GLS,
00. azul, compl. Tr: 371-
9842.

FIESTA - Vende-se, GI, 00.
1.0, 4 pts, c/ AR e película.
R$ 9992-5886 ou 370-
2468.

FIESTA - Vende-se, 95, 4

CONSÓRCIO COMPRO

DE CAMINHÕES,
CARROS E OUTROS
Pagamento em dinheiro

(somente acima de 15 pagas)
Ligue ja cf o último boleto em mãos
ou passe crédito, saldo devedor,

nome da administradora por e-mail
consorciocompro@terra.com.br ou

Fone. 479972..;5588

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax:276-3466

Barco Fluvlmar, motor 2001 70HP 00 R$ 26.000,00
Fiesta Class 00 Bordô
Kla LS 00 Branco -.�,

Oakota compl. 99 Preta
v�
"

Gol compl. 99 Verde
·

...v

'�

Escor! Zetec 99 Azul '.,

Ranger Cabo Diesel 98 Bordô ''I
'"

Vectra GLS 98 Branco ',*

KadeH 98 Azul
4
'�

Furgão Express 98 Branco <�.

Corsa Sedan GL c/ GNV 97 Prata .�

rempra 8V 97 Azul
�

�

Cllo 2p 97 Prata ."
.�

Escort Hobby 96 Bordô '<Ii

Cllo 4p 96 Branco "
..

Calibra 95 Preto '"

Uno 95 Azul
.",

."

Mltsubchl Lancer 94 Preto �

Monza 90 Azul �

Kombl 86 Branca �

'.

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1656 ANTIGO BAR DO OCA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO

CLASSIMais
320 CORREIO DO POVO

prata, 1.8. R$ 11.600,00. CG - Vende-se, Titan, 95. licenciada. R$ 3.500,00.

.

ALUG'U EL DE TRAJ ESTr: 275-6720. R$ 2.300,00. Tr: 273- Tr: 372-1274.
1988.

GOLF - Vende-se, GL, 1.8, PEUGEOUT - Vende-se,
ESCORT - Vende-se, MI, compl. branco. R$ CG-Compra-se,titan, 125, 98/99. entrada +

hobby, 95. Tr: 273-0516. 18.500,00. Tr: 371-8153. à vista. 03/02.Tr: 9123- consórcio. Tr: 375-0539.
3246.

MONOEO - Vende-se, 97, KAOETTI - Vende-se, 96, SCENIC - Vende-se compl.
compl. R$ 16.000,00. Tr: eompl. R$ 6.500,00. + OT180 - Vende-se, p/trilha, 02. R$ 39.000,00. Tr:

371-3298. prestações. Tr: 370-0954. eculparnento compl. R$ 8414-2614.
2.000,00. Tr: 371-9992.

ir 371-3349

RUA EXP. ,ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
LOGUS - Vende-se, CL, 94.
Tr: 9144-8076.

\

PARATI - Vende-se, 00,
compl. prata. Tr: 8814-
9875.

TROCA-SE - Carta de
GARELLI - Vende-se. R$ crédito R$ 22.750,00 por
350,00. Tr: 9162-5719. carro. Falta pagar 98

vezes.Tr: 9115-1 002.

MONOEO - Vende-se, CLX,
95, compl. Tr: 376-1372.

- Filmagens com qualidade
digital para casamentos,
eventos e empresas.

SPORTAGE - Vende-se,
Grand turbo diesel. Branca.
01. 4x4. Tr: 372-1527 c/
Adolar.

HONOA - Vende-se, CG
125, 02/02, prata. R$
4. íooro Tr:,275-2400.

PASSAT - Vende-se, 82. R$
1.800,00. Tr: 370-1823.

- Passamos fitas VHS para DVD
com melhor preço e qualidade

HONOA 150 - Vende-se;
04, ou troca-se. Tr: 376- APARELHO _ Vende-se,
3225. CD, Pionner. R$ 250,00. Tr:

370-1823.
MOTO - Compra-se. Tr:
9902-4818.

TAURUS - Vende-se, LX,
97, modo novo, compl.
CURo Teto. Tr: 370-3574. PUMA - Vende-se, GTS, 80,

conversível. R$ 7.000,00.
Tr: 9933-6533.

--
_ SANTANA - Vende-se, GlS,

91, compl. R$ 7.900,00. Tr:
371-6238.

370-8132 / 9923-6927 jma@netuno.com.brAPARELHO - Vende-se,
CD. Pionner. R$ 250,00. Tr:

RD 350 - Vende-se, 88, 370-5094.
Yamaha. Tr: 8811-2822.BRASILlA - Vende-se, 80.

R$ 1.500,00. 1r: 276-
0347.

Pós-Graduação
Lato Sensu

PNEUS - Vende-se, 5 p/SANTANA - Vende-se, 95, 4 SCUTER - Vende-se, 97, fusca c/ rodas originais. Tr:
pts. c/ GNV. R$15.900,00. preta, c/ partida. Tr: 371- 275-6720.

FUSCA - Vende-se, 73. Tr: Tr:374-1117. 8772.
370-8526.

SOM - Vende-se, aut. Tr:
SANTANA - Vende-se, SCUTER - Vende-se, 97, 'c/ 371-9172 após 15h.FUSCA - Vende-se, branco, Quantum, 1.8, 88, à ale, Tr: partida, preta. Tr: 371-

81. R$ 3.200,00. Tr: 9979- 9146-2794. 8772.
0394. PSICOPEDAG.OGIASOM - Cornpra-se, p/ Uno,

à vista. Tr: 372-4781.
TITAN - Vende-se, 02, c/
AL. TE. Tr: 276-0397.

VARIANT - Vende-se, 70,
original, relíquia p/ coleção
e exposição. Tr: 371-8678
ou 9993-5946.

F4000 - Vende-se, 78,
motor novo. Tr: 439-1 092.

VENDE-SE - Rodas .15°.
Rod'ão de aranha. R$

TITAN - Vende-se, 05, 150. 1.000,00. Tr: 275-0334 ou
R$ 4.000,00 + 15 x R$ 8809-3544.
122,00. Tr: 9154-4723.

OURAGAO ..

10MESES
Ol�
semanal

GOL - Vende-se, MI, 98. R$
12.800,00. Tr: 9111-9466. VOYAGE - Vende-se, 1.6, à

• alc, branco. R$ 5.000,00.
GOL - Compra-se, 96 à 98. Tr: 370-6525.
Tr: 372-2907.

VENDE-SE-Cavalos mec.,
TlTAN - Vende-se, ES, 01. 19.3489 e Nl 12 400 aro

��1·03.300,00. Tr: 370- 91. Tr: 376-0759.

- TORNADO - Vende-se, 03.
Tr: 8806-0803.

�gal
CNE/CES n" 297/2003.

Portaria n" 1.247, de .25 de abril de 2002.

LOCAL DOS CURSOS E MATRÍCULAS;
FACULDADE JANGADA

GOL - Vende-se, 98, 1.0.
R$ 11.600,00. Tr: 9982-
5520.

AUTOCROSS - Vende-se,
GOL - Vende-se, 98, 1.0. estilo gaiola, c/ Ap, à ale, Tr: XR 200-Vende-se" 01,
R$ 11.600,00. Tr: 9982- 373-0489. preta. R$ 5.300,00. Tr:
5520. 371-9992.

BIZ - Vende-se, 03, c/
GOL - Vende-se, Cl, 1.6, partida, preta, c/ garantia. XTZ - Vende-se, 125, 03, c/
90. R$ 6.500,00. Tr: 374- .R$ 4.500,00. Tr: 8802- 7000 Km. R$ 6.000,00. Tr:
1117. 3150. 275-2309 ou 9135-8786.

Informações: 0800.708.8888
(047) 275-0202

GOL - Vende-se; 95. R$ BIZ - Vende-se, preta. Tr: Xl 600 - Vende-se, 04. R$
5.000,00 + financ. Tr: 370-6525. 16.200,00. Tr: 374-1117.
370-6525.

BIZ - Vende-se, 03, c/ YDR - Vende-se, 125, 02.
GOL - Vende-se; 1.0; 96. P a r t i da, p r e ta. R $ Tr: 371-1335 ou 9953-
Tr: 276-0397 após 20h. 4.500,00. Tr: 8802-3150. 1446.

liNWfl!$lfHI1W
Ctit(�OmtWfOGOL - Vende-se, 98, azul. DIZ - Vende-se, 98, vermo

R$ 12.600,00. Tr: 9979- Tr: 9991-8825.
5150.

CB 400 - Vende-se, 81. Tr:
GOL - Vende-se, Cl, 1.6, 9112-6509 c/ Clóvis.
90, marrom. Tr: 9412-
2643. COMPRO

CONSÓRCIO
Pago em dinheiro,
melhor preço.

Tr. 47435-4139
8405-2739

AUDI Vende-se, 1.8,
turbo, 96. R$ 39.000,00.

CB 400 - Vende-se, 82. R$ Tr: 374-1117.

2.600,00. Tr: 370-3044.

COMUNICADO

Comunica-se a perda de
uma carteira de

identidade de advogado
OAB/SC, sob n. 15271/SC,

em nome de Cristian
Rodolfo Wackerhagen.

GOL - Vende-se, Cl, 92, à AUDI - Vende-se, A3, 99,
ale. branco. R$ 7.500,00.. CG - Vende-se, titan, prata, prata, 2 pt. R$ 33.900,00.
Tr: 372-1231. 02/02. R$ 4.100,00. Tr: Tr: 9969-4207.

275-2400.
COMPRA-SE - Uno. à vista.

CG - Compra-se, 90 á 97, Tr: 8405-9888.
ou estrada 97/98. Tr: 372-

GOL - Vende-se, 1000. 2 1580 ou 9995-1418.
pt, R$ 12.500,00. Tr: 275-
'6720.

GOL - Vende-se, 88, 1.6. à
ale. Tr: 9143-0509.

JIPE - Vende-se, toyota,
bandeirantes.72, à diesel.

CG - Vende-se, Titan, 125, Tr: 370-0946.

01, c/ partida, vinho. R$
3.700,00. Tr: 9973-0367. PAMPA - Vende-se, 4x4,GOL - Vende-se, GLi, 95.

CA
PARA FAZER SUA
·e

L
ÃE MAIS FELIZ

I @

Piscinas de vinil prontas em até I

15 dias e 24*meses para pagar!
.. \$

* conforme aprovação de cadastro

EMA/S•••EM 10* V
• Móveis para varanda e sacada
• Hidromassaqern e ofurô
• Aquecedores solar para piscinas
e residências.

;,

PATR.I�IA TAVARES DA CUNHATabeliâ Designada da Comarca d
do Sul, Estado de Santa Catarin

e

da Lei, etc. Faz saber a toco
a,

edital, virem que se acha
Tabelionato para protesto de Titul�

EDITAL
ACN S CENTRO DE FORMACAO PROF LTDA ME - R MAL' DEODORO O
FONSECA 1086 - NESTA;

!

ADENOR FRANCISCO CORDOVA DA SILVA - R FIDELlS STINGER 15).
NESTA;
ALEKSANDRA APARECIDA COLE - R CARLOS EGGERT 490 - NESTA;
ANA CLAUDIA PLEM - R EMMA RUMPEL BARTEL 444 - NESTA;
ANA CLAUDIA PLEM - R EMMA RUMPEL BARTEL 444 - NESTA;
ANA MARIA BARBOSA REECK - R PASTOR ALB�RT SCHNEIDER 16�
NESTA;
ANA MARIA BARBOSA REECK - R PASTOR ALBERT SCHNEIDER 16� 1

NESTA;
ANA MARIA BARBOSA REECK - R PASTOR ALBERT SCHNEIDER 16�.1
NESTA; I
ANDRE lUIS qUNKER - R THARCICIO DE OLIVEIRA MOTA 96 VILA LEN11. i
NESTA;
ANDREA MARIA DE ALBUQUERQUE - EPITACIO PESSOA 421 AP 105.
NESTA; I
C.D.COM PRESTACAO DE SERVICO - AMBABllE TECILA PRADI- NESTA; I
CASA DOS RETALHOS ROSI E ROBI lTDA ME - RUA MARECHAL FLORIANO'
PEIXOTO 59 - CENTRO - NESTA;

.

CATHEMIG INTERNACIONAL IND E COM LTDA - RUA MARINA FRUTUO�O i

914 APTO 301 - NESTA;
CELSO JOSE OlDIGES - RUA PAULO VOLTOLlNI SNR - NESTA;
CHEILA KORNDORFER - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 90J.

I I
I

NESTA;
CHEllA KORNDORFER - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 90J.

NESTA;
CLAUDETE MARIA DA COSTA - R ROBERTO ZI�MANN, 939 - CENTRO

NESTA;
CLAUDETE MARIA DA COSTA - RUA ROBERTO ZIEMANN, 939 - CENTRO·

NESTA;
CLAUDIO SOARES - R BRUSQUE 129 - NESTA;
CLAUDIO SOARES - R BRUSQUE 129 - NESTA;
D VITOR PERFUMARIA lTDA ME - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA

401-NESTA;
DAVID DE OliVEIRA - RUA DOS IMIGRANTES 85 - NESTA;
DAVID PIRES - SIZINHA GARCIA SNR - NESTA;
-DOMINGOS PEIXE - RUA ALTO SAO PEDRO 58'- NESTA;
ELlZETE DO CARMO DE PAULA - RUA HONORATO BORTOLlNI10771 SAOi
JOAO - NESTA;
ERASMO MACIEL RAMOS - RUA ANTONIO GUESSER APTO L 01 - NESTA;

FERRARO UTENSILI P/MADEIRAS LTDA - RUA DA SAUDADE 115 - CORUPA;

FUNDICAO VITORIA LTDA - RUA 785 CAIXA POSTAL 263 - NESTA;

GERSON STIZ - NESTA;
IDENORVAlDEMAR DREYER - R EMILlO CARlOSJOURDAN 115-NESTA;
INDUSTRIA DE MAQUINAS KNISS LTDA - �R 280 KM 82 CONÓ!r1D - NESTA;

JOAO FRANCISCO GIRARDI - RUA 913 LOTE 3 LOTEAMENTO DIVINOPOll
SNR ILHA DA FI- NESTA;
JULIO CESAR DE MEDEIRO - RUA ANTONIO GUESSER - NESTA;

KARIN CRISTIANE FREITAG - R ROBERTO ZIEMANN 905 - NESTA;

LARISSA MARTINS DOS SANTOS - R MATHlAS RUYSAN 333 - NESTA;

LEANDRO BENWING - RUA ANTONIO GUESSER B CZERNIEWI- NESTA;

LEONORA MARIA DA SILVA REIS - RUA SANTANAPOLlS 52 - NESTA;

lEONORA MARIA DA SILVA REIS - RUA SANTANAPOLlS 52 - NESTA;

LEONORA MARIA DA SILVA REIS - RUA SANTANAPOLlS 52 - NESTA;

LEONORA MARIA DA SILVA REIS - RUA SANTANAPOLlS 52 - NESTA; I
MARCIO PIMENTEL - RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 10 JOAO PESS'

NESTA; . I
MIMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES - R GUSTAVO HAGERDORN-NESTA; ,

MIRA ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA - RUA VIRGILlO PEDRO RUBINIS'N�:
- NESTA' -

,

�
NEIDE DO CARMO PALAORO - R DOMINGOS RODRIGUES DA NOVA 26 .

NESTA; •

NISSI CONFECCOES lTDA - RUA ALVIN erro 190 - NESTA;

PEDRO ALVES FURTUOSO JUNIOR - ADOlPHO MllNITZ - CORUPA;
PURAS DO BRASil S.A - BERNARDO DORNBUSCH 1300 - NESTA;
REFRIGERACAO COELHO ME - RUA WALTER MARQUARDT 1140 - NESTA;

�c
I

VALDIR BUTZKE - NESTA; WANDERLEIA l MARQUARDT - RUA HENRiO i

BOEDER 530 SL 1 - NESTA;
lA;

I
WANDERLEIA l MARQUARDT - RUA HENRIQUE BOEDER 20 SL01-NES ,

E, como os ditos devedores não foram encontrados. D.U:: I
recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermedlO j�

:

presente Edital, para que os mesmos compareçam n:�m
Tabelionato na Rua Arthur Muller, na 78, no prazo da L_el, lal,
de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que naDDa o� I

sob a pena de serem os referidos protestados na forrn I
Lei, etc.

Jaragua do sul, 4 de Maio de 2005
lIton Hoffmann - Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 33E

Ingredientes:
800 g de filé de frango em cubos pequenos
l ovo

3 colheres (sopa) de maisena

6 colheres (sopa) de óleo
1 pimentão verde em pedaços médios
1 pimentão vermelho em pedaços médios
1 cebola roxa qrande em pedaços médios
1 erva-doce pequena picada
4 colheres (sopa) de shoyu
2 colheres (sopa) de catchup
1 colher (chá) de açúcar
1/2 xícara (chá) de amendoim torrado e sem pele
sal a gosto

Modo de Preparo:
Coloque o frango em uma tigela e acrescente o ovo batido, l'
colher (sopa) de maisena e o sal.Misture bem os ingredientes �

reserve. Coloque o óleo em unr-refratá rio 'grande e leve ao forno

microondas em potência alta por 1 minuto.Junte 6 frango'
reservado e cozinhe por mais 17 minutos, em potência alta, ou até'
ficar cozido. Misture algumas vezes durante o cozimento. Retire do

forno, adicione os legumes, misture e coloque de volta por mais 20 .

segundos. Reserve. Em outro refratário, coloque o shoyu, o catchup,
o açúcar, a maisena restante e 1 xícara (chá) de água. Misture e

acerte o sal. Leve ao forno microondas em potência máxima por 5

minutos, ou até o molho encorpar. Mexa algumas vezes durante o

cozimento. Junte o frango ao molho e cozinhe por mais 2 minutos,
ou até o frango ficar cozido. Salpique o amendoim e sirva em

seguida.

t

\0 DE PI S f m4
Forno à Lenha .

Rua Bàrão do Rio Branco, 1000 Jaraguá do Sul - se (na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

I

I
Truques de decoração que f
sua casa parec r m is ampl

z

Sua sala é muito pequena, o teto do seu quarto é baixo demais.Você gostaria de reformar algumas coisas
na sua casa, mas o seu orçamento ainda não permite, afinal, um casamento não sai barato! Alguns truques
de decoração iludem a percepção visual e dão a impressão de um ambiente mais alto, mais largo etc. Sua

casa vai ficar perfeita.

Truques com a pintura das paredes

Encurtando o ambiente - Para uma sala retangular muito comprida, pinte as paredes menores com uma

cor mais escura que a das outras paredes.

Alongando ambiente'quadrado - Aplique cor mais escura em duas paredes, uma de frente para a outra.

Escondendo objetos - Pinte a parede no mesmo-tom do objeto que-você quer esconder.

Destacando objetos - Aplique uma cor intensa ou contrastante com o objeto n,a parede �e" fundo,
. .

.

Rebaixando o teto - Pinte o teto com uma cor mais escura do que a das paredes.
<'

Elevando o teto - Pinte o teto com uma cor mais clara que a das paredes.

Alargando o corredor - Pinte as extremidades do corredor e o teto com uma cor mais escura do que a das paredes
que acompanham o sentido do corredor.

.

Alongando a parede - a solução é uma parede bicolor, A divisão entre as duas cores deve ser à meia altura (nessa
separação, pode-se colocar um barrado). Na parte de cima da parede, o tom deve ser mais claro do que a cor da parte
de baixo. Lambris de madeira na posição vertical têm os mesmo efeito.

Encurtando a parede - A situação inversa do item acima. A parte de cima da parede deve ser de um tom mais escuro

que a cor da parte de baixo.

Truques com objetos

Tapetes - Se você tem dois ambientes juntos, com sala de jantar e estar, por exemplo, a sala em que for colocado um

tapete grande parecerá maior do que o ambiente onde foi colocado um tapete pequeno.

Espelhos e vidros - Os espelhos aumentam os ambiente, pois
duplicam o espaço e proporcionam sensação de amplitude.O
vidro ocupa menos espaço, pois é visualmente leve.

,

CASAS PRE·FABRICADAS·

I8vu
'lOT

Piso - Espaços pequenos são arnplladoscorn pisos claros. O
mesmo piso em toda a casa também dá a impressão de um
ambiente maior.

Cores - Branco, bege e amarelo deixam ambientes com pouca luz
natural mais iluminados.

As cores quentes (vermelho, amarelo, laranja, bege, rosa)
aproximam as paredes dando a impressão de um ambiente
menor e mais aconchegante. As cores frias (verde e azul) ampliam
os ambientes. Rua dos Imigrantes.500 sl31 - Bairro Rau

Fone: 047 370-6103 Ramal31.
Email: casas@layoutarq.br

\/.

VIDRAÇARIA BUKOSKI
Vidros. Espelhos. Molduras. Vitraux. Postas

Jateamento em Vidros e Acessórios
'

Móveis Artesanais

276-2212
Rua Prel. Waldemar Grubba. 2818· Vila Lalau

Casas Pré Fabricadas J!
Fone/Fax (47) 372-1618

Rua João Januário Ayroso, 341 • Jaraguá Esqu�

Móveis Usados

FI UEIRA

Compramos seu móvel, pagamos á �sIl

37. -3141
Rua José Teodoro Ribwo, 1365

Ilha da Figueira - Próx. Posto Péroli

.IJO
MATERIAIS 'q",,,,,t

.:di)%hW···
.. :i ,:W%b::: §�&K#::: t}::}@ ün:.

m::t�% nw.m: ·<:�W::{: )@@fi*'.
/vt:��, '

, n:iJW: @®:\:1 :.

GUARAMIRIM - se
. roAvai

Rua: 28 de Agosto.3664 - Balr

Fone:047373-2005

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



As vitaminas são substâncias necessanas para o metabolismo, ou seja, são nutrientes essenciais para o

crescimento normal e para o bem estar físico e mental. Porém,normalmente, não podem ser produzidas pelo próprio
.

corpo ou quando em quantidade insuficientes, elas podém ser adquiridas por meio da alimentação ou suplementos
'---------.----, vitamínicos.
Receituário Dentre das muitas existentes, temos com exemplo a vitamina D,que é rpoduzida na pele por meio da exposição f

ao sol; as vitaminas K, biotina, folacina e vitamina B12 são rpoduzidas por microorganismos no trato intestinal; a ,�
vitamina A e a niacina produzidas pelo próprio organismo, desde que seus substratos estejam presentes. Sem as �
vitaminas,as reaçõesmetabólicas no organismo ficariam muito lentas que não seriam efetivas.Algumas vitaminas (e,E 1
eA)também têm papel antioxidante ,diminuindo a ação nociva dos radicais livres.

' 1
O estilo de vida moderno contribui para que o organismo não tenha a quantidade ideal de vitaminas. No corre- ;

corre do dia-a-dia a alimentaçãonão é a correta e o estresse provoca uma descarga de hormônios que trapalham ação :
das vitaminas. Além disso, a própria preparação dos alimentos faz com que percam nutrientes,já que são sensíveis a

:

a Iterações de ca lar, umidade, I uz, presença de oxiGên ia e deficiências de armazenamento.
Já a vitamina e e o complexo B, perdem-se pelo vapor ou pela própria água do cozimento. A falta de vitaminas:

pode ser total avitaminose ou parcial hipovitaminose. Em ambas as situações, podem surgir manifestações:
classificadas como doenças carenciais. A falta de vitaminas pode ser provocada por redução de ingestão, diminuição.
da absorção, alterações do metabolismo. O excesso de vitaminas (hlpervitamlnose) pode s�r, a conseqüência da

ingestão ou da administração exagerada de vitaminas.
'., '-T" >"."'.,",""

A carência de vitamina e levou muitos marinheiros ao escorbuto e conseqüentemente, à morte no séc XVIII nas
longas viagens do navio sem alimentos com vitamina C.Já a falta de vitamina A pode causar desde défict de visão
noturna até cegueira em crianças e pessoas acima de 50 anos.A carência devitamina B12 pode levar à anemia grave. E a

falta da vitamina D na infância pode causar o raquitismo, e no idoso a osteomalacia, que causam perda de minerais
ósseos com deformidades. A deficiência de vitamina B1 pode s]causar sintomas de polineuropatia (perda da massa

muscular com fraqueza, perda da força muscular cardíaca com falha no bombeamento cardíaco e morte) além de

edema, anorexia, confusão mental, falha cardíaca e o beribé infantil, com sintomas de vômitos, convulsões, distensão
abdominal e anorexia.

Uma deficiência contínua de vitaminas poderá provocar a deterioração da saúde e, em muitos casos graves,
pode até levar à morte. A falta de vitamina em pequena quantidade ou chamada de subdínica pode causar sintomas
inespecíficos ,como a falta de apetite,fadiga,dificuldade de visão,queda de cabelo,unhas fracas e depressão.

Em especial, nos pacientes mais idosos deve-se lembrar que o sistema digestório tem menor capacidade de

absorção de nutrientes e já o uso de alguns medicamentos na terceira idade pode reduzir as vitaminas do organismo,
como por exemplo,os antibióticos,os diuréticos e analgésicos.

387
,289 - SI. 01

á do Sul- se

Vídeo.;.cirurgia,
ti

r

Menopausa
- Prevenção

do Câncer, Endometriose
Rua' Guilherme Weege, 50 - SL 406

Fone :'i�? �i=iL,.?O S, ..somafa@jWitl!!lR,SRl!hl?.r ;;!JiHggp.í!,I<!q.§ql .•.••

au ! ÉTICA
� RESPEITO
QUALIDADE

l

1�1) 215�764
..I farmácia de manipulação

I www.receituario.com.br

275-3064
Rua José Emmendõerfer, 727

Nova Brasília - Jaraguá do sul/se

II!

;
o

de DESC()r�TO
à vista ou' cheque
Pré"datado
para 30 dias®

Rua 25 de Julho, 577 • Vila Nova

I
� �Medicamentos em geralManipula - .

çao de fórmulas médicas
Fitoterápicos e

CoSméticos manipulados
Fone: 371-8298

Rua J -
.

oao Plcol/i, 110 - Centro

FARMACIA DE
WlANIPULAÇ40

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3SE

� N

SAUDE Bc INFORMA AO
o PODER DAS VITAMINAS

itamina Função

itaminaA Protege a visão, combate os radicais livres e auxilia no crescimento de unhas e do
cabelo.

. itamina C Aumenta a imunidade, diminui o risco de catarata, diminui os radicais livres e é
essencial ara os fumantes.

itamina E Diminui os radicais livres, melhora circulação sangüínea, é um antiagregante de
plaquetas e reduz o risco de cataratas.

itamina K Importante na formação de coagulação. Trabalhos recentes demonstram que a vitamina
K diminui depósitos de cálcio nas artérias c conseqüentemente, a placa de aterosclerose.
Melhora fixação de cálcio nos 088(]).

itamina B

Importante para as mulheres, principalmente na menoupausa, devido à osteosporose a

osteo enia.
itamina D

o Peso e o corpo que
Você sempre sonhou.

Programas projetados Deve-se um alerta especial contra o uso de vitaminas em excesso, pois podem causar sintomas e gerar doenças.
Somente o médico pode avaliar o paciente pormeio do histórico e de exames para analisar a necessidade vitamínicas,
verificação de eventuais déficts e sugestão de suplementação adequada e demaneira individualizada.

VivianRibeiro Rossa Farmacêutica daFarmácia Família - 3717874
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