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O .empreendirnento, com 3.714 metros quadrados, é dividido em 12 salas de aula, miniauditório, depen
dências administrativas e setor de apoio pedagógico. Outras 20 salas são destinadas aos laboratórios

Inaugurado Centro Politécnico
Geraldo Werninghaus em JS

Para 2003, o centro politécnico oferecerá três

cursos técnicos: Construção Civil, com habi

litação em Edificações; Eletrônica, com habi

litação em Acionamentos, e Informática, com

Míriam Soares da Conceição, 40, é a única mulher na

regi'ão a trabalhar na construção civil. Página 8

habilitação em Sistemas de Informação. Lilian

Werninghaus, viúva de Geraldo Werninghaus,
recebeu homenagem especial no evento.

PÁGINA 4

o Jornal CORREIO DO povo promoveu campanha social
e entregou, .ontem, donativos na Prefeitura. Página 13

COMUNICADO
A partir desta edição, o Jornal CORREIO DO POVO entra
em férias, e retorna no dia 6 de janeiro de 2003.

I Aproveitamos a ocasião para desejar um Feliz

'�. Natal e um ano-novo repleto de energia e paz.
Boas-festas!

GUINDASTES ii

aARAGUA
" 273-1000

Os catadores trabalham disper
sos e não dispõem de um local

adequado para a triagem dos re

cicJáveis coletados. Página 14

Diminui movimento

dos Correios em JS
A utilização de novas tecno

logias de comunicação, em espe
cial o uso do e-mail, fez com que
diminuísse o movimento dos

Correios nessa época do ano.

PÁGINA 6

'Me na lista" contou

com 2,2 mil votantes

Nilva S. dos Santos, 19 anos,
foi a vencedora do concurso ''Arte
na Lista", e seu trabalho divul

gado em 60 rnillistas. Como prê
mio, recebeu R$ 500,00.

PÁGINA 7

Piloto jaraguaense
. " .

questiona mecarucos

J araguaense Douglas Boga
questiona a equipe de mecânicos
de São Bento do Sul, que vai aten

der três pilotos que disputam a

mesma categoria no Estadual.
PÁGINA 19

Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 3.4800 3.4900

PARALELO 3.5200 3.6200

TURISMO 3.3900 3.5700

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LEIlA PORTZ DA SILVA - Acadêmica do curso de Geografia - Unijuí

o caso Besc

O processo de privatização _do Besc (Banco do. Estado de Santa Catarina)
está em discussão desde 1999 e tem sido alvo de intermináveis batalhas jurídicas
entre o governo federal e a sociedade catarinense que, através de seus

representantes, tem tentado impedir a venda desse importante instrumento de

política econômica, do Estado.
Uma reflexão sobre esse ternatão polêmico só pode ser feita se relacionarmos

a política econômica e financeira 'do governo federal.

O processo de reestruturação do Sistema Financeiro no Brasil ganha força
no governo Fernando Henrique Cardoso e sob a coordenação do Banco Central
estabelece várias medidas relativas ao número de empresas n\o setor, ou seja,
fàlências, fusões e incorporações, privatizações, \

Com a estabilização da moeda, a partir do Plano Real, o sistema financeiro
do País passa por profundas mudanças. O problema da crise de confiança, no

caso dos grandes bancos, e a justificativa da estabilidade sistêmica foram apontados
como elementos que justificaram a ação do Banco Central, implementando o

Proer (programa de estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento 'do Sistema

Financeiro Nacional), em 3/11/1995. Tal programa viabilizou a intervenção do

Banco Central nas instituições que julgava necessário, fossem elas privadas ou

estatais. Nos bancos estatais a intervenção se dá de maneira a prepará-los para a

privatização. .e ,,'
"

No' caso do Besc, essa condição inicia-se efetivamente com a transferência

para a União das ações do governo do Estado, em agosto de 2000, após um ano

de informações contraditórias entre o governo do Estado e a 'oposição (em
especial o PJ) sobre os resultados divulgados pelos balancetes da instituição.

Tal impasse deu origem a uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito)
que, apesar de levantar sérias dÍívidas' sobre a necessidade de intervenção do
Banco Central, em nada mudou a posição dos governos estadual e federal em dar

continuidade ao processo de federalização e privatização.
Para promover o saneamento do Besc, ou seja, adquirir a liquidez necessária

.para despertar interesse em leilão público e promover o PDI (programa de

D,emissão Inéentivada), o governo de Santa Catirina recebeu um empréstimo de

R$ 2,130 bilhões da União, a ser pago em 30 anos. O valor conseguido com a

privatização abate esse valor, (O BC estipulou um preço mínimo de R$ 600

milhões)
Dos bancos federalizados que estão na fila da privatização, o Besc é, segundo

analistas, o que mais atrai o mercado. Estão na disputa o Itaú, considerado
concorrente mais forte, o Bradesco, que tem interesse estratégico na Região Sul,
o Unibanco e o ABN-Amro.

Um dos grandes impasses para a venda do banco diz respeito a conta única

do Estado. Segundo declarações do procurador-geral do Estado, Walter Zigelli,
no processo não está claro como fica a conta pública, que são as movimentações
do governo com ICMS, impostos, folha de pagamento, Celesc, Casan e outras.

Sem ela, o Estado terá prejuízo de cerca de R$ 300 milhões.
Contudo, o que chama mais a atenção no processo de privatização do Banco

do Estado de Santa Catarina é a' incerteza sobre o futuro do banco. A recente

publicação (30/10/2002) do edital do leilão não significou o fim da "novela",
pois, ao manter a liminar que suspende o leilão, concedida pela ministra Ellen

Gracie, o STF (Supremo Tribunal Federal) prorroga, mais uma vez, a sentença
do "banco dos catarinenses".

Nos últimos meses, além dos partidos de oposição, também o governo do

Estado, que antes dizia ser a privatização a, única saída para o Besc, tem se'

mobilizado para que a decisão sobre o destino do banco seja transferida à equipe
de transição dos próximos governos. Tanto Lula quanto Luiz Henrique já se

manifestaram a favor da suspensão do processo.
Mas, nesse cenário de interesses econômicos 'e políticos, como ficam os

interesses dos catarinenses?

É bom lembrar que o Besc é o único banco que está presente na totalidade
dos municípios catarinenses; que, por sua natureza, firancia pequenos e médios

produtores rurais, micro e pequenos empresários; que têm papel efetivo no

fomento aos pequenos municípios e toda a, economia catarinense, mantendo a

riqueza no local onde ela é gerada.
Em contrapartida, o mesmo Besc foi e pode continuar sendo (se mantido

estatal) usado para falcatruas e conchavos. Não foram raras,' na história dessa

instituição, as denúncias de falsificação de balancetes, aprovação de empréstimos
que se transformaram em despesas públicas, enfim, de "acertos" entre

governadores, seus correligionários e o presidente do banco que, objetivando
. unicamente seus interesses, acabaram tr-azendo sérios prejuízos à instituição e,

conseqüentemente; ao catarinense,
Diante do exposto, a manutenção do Banco do Estado de Santa Catarina,

como órgão público e sério, parece ser uma forma de evitar que milhões de
, "catarincnses sejam, novamente, vítimas de decisões tomadas em gabinetes sem a

devida discussão pelos verdadeiros interessados. A maioria dos catarinenses
desconhece as causas e as conseqüências da venda do seu principal instrumento
de política econôinica.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Coronel Procópio gomes de Oliveira, 246, ou
.

pelo e-mail: cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para
contato ..0 jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Festa de solidariedade
I

o Natal marca a grande
festa de solidariedade uni

versal, pois é comemorado
em todo o mundo, até mesmo

onde a população cristã é mi

noria. Cada um de nós, seja
qual for a crença, deseja con

tribuir para que o futuro traga
dias de paz e a possibilidade
de construir um mundo me

lhor. Como toda festa religio
sa, o Natal é rico em símbolos.
Por isso são poucos aqueles
que conhecem suas origens e

seus significados,
Podemos sentir que,

quando o dia 25 se aproxima,
uma certa ternura vai envol

vendo as pessoas, e o ar fica

carregado de uma grande
expectativa. O Natal, enfim,
cul�va nas pessoas sentimen

tos muitas vezes esquecidos,
como o· amor ao próximo.
Muitos símbolos que freqüen
tam vitrines iluminadas, a sala

de nossas casas cria novos

sons, melodias e cores que
dão às nossas festas uma

grande harmonia.
A ceia de Natal é uma

festa de família, onde todos

compartilham da !::esma

r
Parece que nesses

preciosos instantes o

Cristo está mais junto
de todos, mostrando seu

magnífico exemplo de
caridade, humildade,
sacrifício e amor ao

próximo

refeição com alegria, prazer e

vida. É essencialmente um

meio de união nos lares das

famílias para festejar a data do

nascimento de Jesus. À meia

noite, fazem-se orações,
cantam-se músicas natalinas

e, quase sempre, dentre elas,
a mais célebre e conhecida:

Noite Feliz. Emocionados,
recordam-se os ausentes e os

que se foram para sempre.
Os pensamentos voam

distantes, relembrando nos

sos entes mais queridos. A

amizade e o lado bom do ser

.

humano é exaltado em pala
vras carinhosas e cheias de

virtudes, entremeadas sie
abraços, sorrisos e beijos,
quando também não faltam

lágrimas de emoção 9u de

evocação... E o espírito de

Natal, tornando os corações

mais sensíveis e h .llanm,

doces e suaves, compres

..J

. .

veis e generosos, amlgoSt
solidários, tolerantes I

amorosos! Parece que ness

preciosos instantes o Cristo

está mais junto de tode;
mostrando seu magnífico
exemplo de caridade, hurnl

dade, sacrifício e amor a

próximo. Como seria mara�'
I

lhoso se o comportamentohu·
mano fosse, durante o anoto·

do, igual ao do Natal, reviven

do a paz, a harmonia, a com

preensão, o amor e a profusãl
de bons sentimentos?

Não importa que algun
costumes tenham sofriol

alterações. O que conta é [(

lembrar sempre que esr

símbolo é a comemoração�
maior festa cristã: a do nal

I

cimento do seu Salvador.l\

alegria e a sensação de [eDil
dade e plenitude é a resposu
que a vida nos dá, pois es,U

id e�
mos resgatando o senti o

co da existência de viver, O

jornal CORREIO DO POV�
li Na�deseja a todos um fe z

e um ano-novo repletO Oi

realizações.
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Na manhã de quinta-feira, o prefeito de Guaramirirm, Mário

Sérgio Peixer (PFL), durante a entrevista coletiva, fez um

avaliação político-administrativa de seus anos de governo.

Também convocou os secretários a entregarem relatórios de

todas as obras realizadas em cada setor da Prefeitura. Peixer

afIrmou que os resultados foram positivos e reforçou o fato

de considerar que, em sua administração, o trabalho é

direcionado para as necessidades da maioria. Salientou ainda

que 2002 foi um ano especialmente dedicado a melhorias na

área de infra-estrutura urbana do Município.

TRIBUNAL
Os atuais presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas

do Estado, conselheiros Salomão Ribas Júnior e Luiz Suzin

Marini, foram reconduzidos aos cargos por mais um período
de 2 anos. Na mesma sessão extraordinária do Pleno, o

conselheiro Gilson dos Santos também foi reeleito

corregedor-geral do órgão, para O próximo biênio. A sessão
.

q)"ecial está marcada para o dia 3 de fevereiro de 2003, às 17

ho���no a�ditório do TCE (Tribunal de Contas d� Estado).
Esta foi a segunda eleição de dirigentes do Tribunal de Contas

dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei Orgânica.

ENTRE ASPAS _

"o vereador tem que fazer autocrítica." (A

afirmação é do vereador Salim José Dequêch
- PFL -, ao referir-se à atuação deste ano do

Legislativo guaramírense)

I MUDANÇAS: CÂMARA DE VEREADORES ENCERRA O ANO COM ALTERAÇÕES NA LEI ORGÂNICA

Votação secreta agora
para destituição de cargos

]ARAGuA DO SUL - o

fim da votação secreta pa
ra projetos que não geram
muita polêmicafoi a princi
pal alteração da Lei Orgâni
ca do Município. A vota

ção aconteceu na quinta-fei
ra, na última sessão extraor

dinária deste ano, realizada

pela Câmara de Vereado
res de Jaraguá do Sul. Os

vereadores aprovaram,
por unanimidade, o fim

das votações secretas, ex"

ceto no caso de destituição
de integrantes da Mesa Di

retora.

Na avaliação do presi
dente da comissão encarre

gada de analisar as mudan
ças, formada em junho
deste ano, vereador Pedro

Garcia (PMDB), a indica

ção da comissão era de que

.T.�'�
� ElItrOlndUltl1lll1Jd1.

.AuIcmIlç6o e hlllaleQfiM EI6trtcIY lIw:IutbWa
Rua: J08IJ,Im F'ra.nIl8(:O de Paulo, 601 - Jaragué. do SUl (se)

FoneIFax: (47)27� - E-mail: tecllu�neIu1o.com.br

, �,�.��------�---------------�

Divulgacao
Vereador Pedro Garcia presidiu a comissão que definiu as mudanças

permanecessem secretas

outros tipos de projetos.
"No Regimento anterior,
havia dez casos de votação

secreta. Nós indicamos

quatro casos, mas apenas
um deles foi aprovado",
comenta Garcia. A cornis-

�

80

são foi integrada por re

presentantes de cada par
tido.

A emenda do PT, que

sugeria a proibição de se

contratar parentes em até

terceiro grau; foi uma das

emendas rejeitadas, assim

como a emenda (também
do PT) de reduzir o reces-

,

so parlamentar dos verea

dores de 90 para 45 dias.

"A maioria das emendas

não foi aceita", informa

Garcia. Segundo ele, o re

cesso dos vereadores é de
90 dias: de 15 de dezem

bro a 15 de fevereiro, e do

dia 1 a 31 de julho. O ve

reador Pedro Garcia sa

lienta que as alterações no

Regimento Interno podem
ser feitas quando necessário.
(MARIA HELENA DE MORAES)

53.500,00, que, segundo o

prefeito, será revertido em

benefício da Apae (Asso
ciação de Pais' e Amigos
dos Excepcionais), Corpo

. de Bombeiros e também

para o Hospital Santo An

tônio e obras de infra-es

trutura do Município.
O vereador Salim De

quêch informou que, a partir
do ano que vem, a Câmara
concordou em devolver o

que estiver sobrando de 60

em 60 dias. Dequêch sa-

Deseje que:
Natal seja fraterno, Alegre� rtura, Com saúde

Com Paz

Câmara de Guaramirim devolve sobras do ano passado
lientou o bom relaciona

mento que existe entre o

Legislativo e o Executivo e

apontou a aprovação de

praticamente todos os pro

jetos enviados pelo Executi

vo durante este ano. De

acordo com o vereador,
dos 304 projetos enviados

pelo prefeito, apenas cinco

não foram aprovados.
''Apesar das divergências,
normais na política, o bom

relacionamen to existe",
afirma o vereador. (MHM)

GUARAMIRIM - Esta

semana, o presidente da
\

Câmara de Vereadores,
Valdemar Vital (PMDB),
compareceu à entrevista

coletiva semanal, concedi

da pelo prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL), para
devolver aos cofres públi
cos a sobra do Orçamento
de 2002. Vital, acom

panhado do também ve

reador Salim José De

quêch (PFL), entregou ao

prefeito a quantia de R$

Presidente da Câmara de Vereadores de Schroeder - PPB
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ITRABALHO: PROFISSIONAIS DE EXCELÊNCIA SERÃO FACILMENTE ABSORVIDOS NO MERCADO

Inaugurado Centro Politécnico
Geraldo Werninghaus em JS

]ARAGuA DO SUL - A

solenidade de inauguração
.do Centro Politécnico Ge

raIdo Werninghaus, localiza

do ao lado da Unerj (Cen
tro Universitário deJataguá
do Sul), que aconteceu

ontem, às 15 horas, contou

com apresença do secretá

rio da Educação Média e

Tecnologia do MEC (Mi
nistério da Educação e do

Desporto), Raul David do

Valle Junior, que esteve

representando o ministro

Paulo Renato de Souza; da

reitora da Unerj, Carla

Schreiner; do vice-presi
dente da entidade mantene

dora, Décio da Silva; do

prefeito Irineu Pasold, do

vice-governador e <deputa
do federal eleito Paulo

Bauer, neste ato represen
tando o governador Espe
ridião Amin, e o presidente
da Acijs, Paulo Mattos.

De acordo com o em

presário Décio da Silva, a

inauguração amplia as

oportunidades de qualifica
ção profissional na Região
do Vale do Itapocu, visan

do a formação de profis-

.)

Cesar Junkes/CP
Autoridades prestigiaram a solenidade de inauguração do centro politécnico.

sionais de excelência. "Toda

comunidade empresarial de

Jaraguá do Sul está satisfeita

com o projeto", ressalta.
,.\..

- Recentemente, a

Prefeitura assegurou o

repasse de R$ 132 mil para
a implantação e manuten

ção dos três primeiros cur

sos oferecidos pela institui

ção (Construção Civil, com
.

habilitação em Edificações;
Eletrônica, com habilitação
em Acionamentos, e Infor

\

mática, com habilitação em

Sistemas de Informação -

, destaca Irineu Pasold,

No evento, houve a ho

menagem a Ulian Wernin

ghaus, viúva do empresário
e ex-prefeito Geraldo Wer

ninghaus, um dos fundado

res da Weg. ''Agradeço a ho

menagem e fico feliz em

ver o sonho de Geraldo

concretizado", diz. O Cen

tro Politécnico é"mantido
pela Associação Politécnica,
da qual fazem parte a Unerj,
ao lado da Prefeitura, Acijs

Pessoas preferem desfrutar belezas do turismo interno
]ARAGuA DO SUL - acordo com a sócia-geren- mil por pessoa. Há pacotes com vasto material para

,

Dólar a R$ 3,40. O princi- te da Agência de Turismo mais baratos, porém não pesquisa. "O período mais

paI destino turístico do ja- Haustur,Janaina de Barros. menos interessantes, como econômico do ano para as

raguaense deixa de ser a "O dólar está' fora de pro- a viagem à cidade histórica viagens são os meses de

Europa e Estados Unidos, porção", afirma. de Porto Seguro, que custa abril, maio e agosto",
e se prepara, agora, para A badalada Costa do em torno de R$ 1.000,00 aconselha. "O roteiro

passar o verão curtindo as Sauípe, no litoral Norte. e R$ 1.500,00, por pessoa. turístico de Jaraguá do Sul

belezas do País. Medida baiano, continua sendo O roteiro mais procur- e região tem atraído mui-
'-..

\

necessária, já que o valor uma das grandes apostas ado ainda é Fortaleza, diz tos turistas, principalmente
das passagens e das despe- da indústria do turismo na- Janaina. No entanto, a para o tão esperado Ré-
sas é calculado em dólar. cional, e o complexo fun- maioria das pessoas que veillon. São florestas, ca-

Os resorts tornaram-se ciona a pleno vapor. "Nes- procura a agência de tu- choeiras e montanhas à dis-
uma interessante opção ta época do ano, o preço rismo sem destino certo, posição do viajante interno

para quem quer paz, sosse- do pacote para passar 4 há sua disponibilização ou estrangeiro", acrescenta

go e muita atração, de dias no resort é de R$ 3 uma biblioteca e filmoteca Janaina. (JE)

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLO.BALIZAD01
�AÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

e sindicatos patronais. Esta

parceria possibilita que a

comunidade seja beneficia

da, recebendo 50% das va

gas através de bolsas de

estudos. Com uma área de

3.714 metros quadrados,
divididos em dois blocos em

três pavimentos cada, o

Centro Politécnico conta com

12 salas de aula, miniauditó

rio, dependências administra
tivas, setor de apoio pedagó
gico e outras 20 salas destina

das aos laboratórios.

SÁBADO, 21 de dezembro de 2001--.....

Relação dos aprovados no

vestibular 2003 do Senai/SC
o Senai/SC está divulgando a relàção dos

candidatos aprovados em seu vestibular para os

cursos Superiores de Tecnologia de Alimentos e
.

Manutenção Industrial (em Chapecó); Redes de
Computadores e Automação Industrial (no CTAl,
em Florianópolis); Gestão da Produção e Serviços
Industriais e Mecatrônica (emJoinville); Vestuário
e Eletrônica de Acionamento (em Blumenau);
Processos de Produção em Usinagem e Redes de

Computadores (em Luzerna), e Processos de

Produção Mecânica em (J araguá do Sul, Rio do
Sul-e Brusque). As provas foram realizadas no

último domingo, dia 15. As matrículas dos
candidatos classificados serão realizadas nos dias
13 e 14 de janeiro de 2003, no Centro de

Educação Tecnológica do Senai, onde os CU!

serão ministrados, de acordo com o nú de

vagas oferecidas. Após o periodo dê matrículas,
a instituição poderá anunciar os classificados em

segunda ou terceira chamadas.

Aprovados - Curso Superior de Tecnologii
em Processos de Produção Mecânica - JS

Ademir Mees, Alexander Strenner, Almir

Kreutzeld, Anisio Voigt, Carlos Luiz Flenik,
Claudio Klabunde, Claudio Luiz Wamzer, Cleito

Raitz, Diomar Reis de Lima, Edio Vogel, Eloi

Muller, Fabricio Luiz Ferreira, Guid? Joao
Franzner, Irio Fischer, Jair Rudiger, Jonathan
Hardt, Kleber Stein, Laercio Pedro Tomaselli,
Marcelo da Rocha, Mareio Heise Giovanela,
Mareio Nilton Nilsen, Marcos Antonio

Goncalves, Mauricio de Souza, Moacir Martin,
j\loacir Possamai, Moacir Schmitz, Otavio

Demarchi, Pablo Homero Soares, Pablo Rudiger,
Raimundo Gutjahr, Ramartins Rocha de Andrade,
Renato Basegio, Roberto Fernandes Candido,
Roberto Valle Junior, Robson Valscir Risso,

Rogerio Leitholdt; Sandro Luciano Sabin, Vilson

Colres Nunes, Walson Senff Filho, Wilson Lopes
Machado. Para obter mais informações sobre o

vestibular 2003; ligue para o Senai On-line - 0800 ,

48 1212

lspcciaHzação: Hospital de Clínicas Estado do .Rio de Jallcir�
eCurso na Sociedade Brasileira de Oftalrllologia do Rio (kJan�

.

Fone: (047) 275-1150
Av. Mal. Deodoro, 776 • Sala 12 - Ed. Maximunn Center

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx.Posta150 - CEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 275-1820
Jaraguá do Sul - SC - Home Page: wwW.cassuli.adv.br - e-mail: cassulj@cassuli.adV.bf

s,;;;
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A Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empresas
de]araguá do Sul), em parceria com o Sebrae (Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), promove
os seguintes cursos, realizados no Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul), das 19 às 22 horas.:

Motivação
De 17 a 20 de fevereiro, o curso "Motivação pessoal
de profissional e trabalho em equipe", ministrado por
Paulo R.K. Gomes.

Contabilidade
25 de fevereiro e 11 e 18 de março - Contabilidade

para não contadores .. Paulo H. Felicioni.

Liderança
24 a 27 de fevereiro - Liderança: gestão de equipes
de trabalho - Eleusa M.I. Vilela Veiga.
Venda
10 a 13 de março - Custos e formação de preço de

venda da indústria - Renato Ferrari.

\',\..atório
24i'�de março - Como falar em público - "noções
de oratória" - Jucélio N. Salles.

Gestão

Março a novembro - Gestão Empresarial - Paulo
H. Felicioni.

Equipes
17 a 21 - Construção de Equipes de Trabalho -

Evandro Bago.
Vendas
31 a 3 de abril - Vendas face a face - Paulo R.K.
Gomes.

ICOMÉRCIO: FAMíLIAS CONSEGUEM SE MANTER COM O DINHEIRO DAS VENDAS DOS ARTESANATOS

Padronização das barracas
atraiu mais clientes em 2002)

]ARAGuA DO' SUL - A

Associação dos Artesãos

de Jaraguá do Sul, entidade

filantrópica com sede na

sala cedida pela Prefeitura
nos fundos do Museu

Municipal Emílio da Silva,
completa 15 anos e come

mora as vendas ocorridas
em 2002. O motivo deste

acréscimo, na opinião do

presidente da associação,
Silvano Shappo, deu-se em

razão da padronização das

barracas, deixando-as com

um aspecto mais atrativo.
O incentivo partiu da

Prefeitura, com apoio do
Sebrae (Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Em

presas), que promoveu um

curso de capacitação aOS

atendentes, gratuit.amente, a

fim de orientá-los para ofe
recer serviço de qualidade.

"O futuro do ho,mem não est.á nas

estrelas, mas sim, na sua vontade".

ortondc G,ilbe:rto 'Gonçalves
Ve'r,eador PPB

ca SE! apn:.:():�ma f:f .

mr.til:cts (nsa� t)()de�'�l r:t âévmN
1 o lnas a CD'HSt1Itt{i10 cUf-
htâo L'3s0 dC:r}i�11;d��" do esj��t�t�:O H

da rh'lrtlcipaçlto de ctlâa. N��! de
H6s. 'Por isso, Htãos à ob ra ,(!

I��li�: nal;o.l ju�t1,aj'�ll?ttte ct.)�,�! um

r:trÓSrJt't'o Jt1W- )"ln1')o.

(:7SSt'f - "/e't!"eado0"

. Cesar Junkes/CP

o artesão Silvano Shappo comemora o aumento das vendas registrado neste ano

''Atualmente, 25 associa- destas famílias. As barracas local, qual seja, das 8h30 às

dos participam, unidos, em são montadas todas as sex- 21 horas. "O preço dos

prol do benefício de tas-feiras e sábados, sema- produtos varia de R$ 0,50
todos", diz. nas do pagamento e datas a R$ 80,00 e o regulamen-

O dinheiro arrecadado comemorativas, e seguem . to prevê que nenhum pro-
com a venda dos artesana- o mesmo horário de fun- duto pode ser revendido",
tos é a única fonte de renda cionamento do comércio explica. (JULIANA ERTHAl)

A empresa Kohlbach S/A,

torna público que solicitou renovação da

Licença Ambiental de Operação de sua

ativid ad e de Fa b ricaçâo d e Motores Elétricos, a

ser realizado na Rua Presidente Epitácio
Pessoa, 1333 na cidade de Jaraguá do Sul, onde
são dados 20 dias para q ualq uer manifestação
em contrário.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I MUDANÇA: NOVAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO REDUZEM MbvIMENTO DOS CORREIOS

tar uma fila para desejar
Feliz Natal e Próspero
Ano-Novo aos q\.).e lhe são

caros.

- Os Correios está

mudando o rumo. Agora,
o negócio é ir em busca de

novos tipos de contratos

para manter o movimento

-, admite' a gerente da

agência central dos Cor

reias de Jaraguá do Sul,
Noeli Lúcia Pietruzá. Se

gundo ela, os cartões de

Natal prontos, vendidas

II

GERAL S,ÁBÀDO, 21 de dezembro de 2001------------,----
"-----"---""'-�"�-�

em todas as agências, não

têm mais a mesma saída

que tinham há 10 ou 8 anos.

"Este ano temos apenas 2

mil cartões comercializa

dos, o que'é bastante pou
co considerando que é

época ideal para o envio

desse tipo de cartão", la

menta a gerente.
Apesar de admitir que

o movimento de envio de

cartões de Natal tem di

minuído gradativamente
com o passar dos anos,

Noeli aponta outros ru

mos de atuação para os

Correios. "Nós temos que

acompanhar o desenvolvi

mento. Hoje em dia, pra
ticamente todos os servi

ços, que antes eram feitos

pelos Correios, agora po
de ser feito através do

computador", pondera a

gerente. Ela cita ainda que
o telegrama fanado tam

bém deixou de ser usado

com freqüência. "Tudo

está em constante mudan-

Era', da informática muda os
(

,

hábitos de correspondência
]ARAGuA DO SUL -:- o

surgimento das novas tec

nologias de comunicação,
em especial à possibilidade
de envio de mensagens
através de e-mail tem sido

responsável por uma que
da bastante acentuada no

movimento dos Correios,
notadamente nesse perío
do que antecede o Natal.

O velho hábito de enviar

cartões de Natal aos ami

gos e parentes através do

serviço dos Correios não

é mais uma prática co-

mum. Poucas pessoas se ) Cesar Junkes/CP

dão ao trabalho de enfren- Stephen Schwartz, 15 anos, afirma que cartas e cartões somente por e-mail

(

Que os sinos de Natal
Sejam portadores de

alegria,' esperança e

'tuna visão positiua do

futuro para que
possamos nele

acreditar.
Feliz Natal e Prospero

A no-Nouo

Ademar Braz Winter -

Vereador PSDljl

ça e temos que acompa
nhar estas mudanças",
ensinou Noeli,

O estudante Stephen
Schwartz, 15 anos, foi até

a agência central, acom

panhado do 'pai, para en

viar um presente. Ele co

'menta que nunca mandou
cartões através dos Cor-

'

reias, tampouco escreveu

cartas. "Acho que nunca

recebi nem enviei cartas. Só

uso o computador.
(MARIA HELENA DE MORAES)

o Jornal CORREIO DO POVO agradece e retribui as

mensagens de Natal e ano-novo a: 8° Batalhão da Polícia Militar
, (Jaraguá do Sul), Ação Social deJa:aguá do Sul, Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim), Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), Adolar Luede�,
advogados Humberto Pradi, Girlane Rubini Pradi, André�
Cláudia Bini Fallgatter e Sara Simone Siebert, Alcoólicos Anônim�
- Grupo Serenidade, AMA (Associação Amigos do Autista),
Ana Cristina Lavratti e equipe, Apae (Associação de Pais e�
do Excepcional, Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu), Assembléia Legislativa do Estado deSanb
Catarina, Associação de Moradores do Bairro Vila Nova,
Associação dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu,
Associação dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu,
Bansen Comunicação &Marketing, Caiman Ind, e Com deMaJhas
Ltda., CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) - Sandro Alberto
Moretti, Cejas (Centro Empresarial dejaraguá.do Sul), Centrode

. Cultura Alemã de Jaraguá do Sul, Cidasc, CMC - Central

Marketing de Comunicação, Colégio Divina Providência, Colégio
Marista São Luís, Consistem Sistemas Ltda., Cosmos Turism;
Delta Tech Digital,Dieter e ZéliaJanssen, Duas Rodas Industrial,
Equipe S.O.S. Cidadão, Escola Municipal Marcos Emílio

Verbinenn, Escritório Contábil Zimmermann, FortAssociad
Assessoria e Treinamento Ltda., Grupo de Estudo e

. Adoção de Jaraguá do Sul e Região, Informe Asse �oria de

Imprensa, Intergrafica Print & Pack Máquinas Impressoras Ltda,
João Arnoldo Gascho, Kalmaq/Solna do Brasil Comércio e

Importação Ltda, Kelly Cristina da Costa e Priscilla Cerqueira
Assessoras de imprensa Vita Derm, Look Here (Jaraguá do S�,
Luiz Antônio Dalri, Lunender, Maria Tereza A. Nora, Mariso!

SA., Mattos, Mayer, Bianchi &Dalcanele, Mecâriica de Comunicação
S/C Ltda., Metalúrgica Trapp, Museu Histórico Ernilio daSilv�
Prefeitura de Guaramirim, Prefeitura de Massaranduba, Prefeiturn

de Schroeder, Prefeitura de Jaraguá do Sul, professor Emerson

Gonçalves, Proma Construções é Planejamento, Radial Tecnogrnf,
Rádio Studio FM, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Rosilene

Koch, Ruth Borgmàhn Arquitetos Associados, S.TJ. Vestuário,
,

Fiação, Tec, e Art. de Couros deJaraguá do Sul e Região, Senacde
"

Jaraguádo Sul, Senai deJaraguá do Sul, Sesc Santa Catarina,Silvia
Regina Wagner (lsotron Ltda.), Sindicato dos Empregados no

Comércio de Jaraguá do Sul e Região, Speed Press Impressos
Rápidos, SPLArquitetura, Sularroz Industrial, Supermercados
Angeloni, TecnoFlex, Vê Mais Mídia Externa, vereador Paulo

Ademir Floriani, Viação Canarinho, Vilson Imóveis, Way
Comunicações, Zanotti, Zoam Creative.

Que a mensagem de

fé e e esperança
do Nalal renove nossas

[orças para continuar
lutando no Ano-Novo

que anuncia Rdiz iVatal

Carioni Mess Paianello - Vereador PFL
I
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL

Concorrência nO 160/2002-12-20
Processo 25/2002-FMS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL

TIPO MENOR PR EÇO

OBJETO: Aquisição de gasolina comum (250.000

litros) e Diesel automotivo (650.000 litros),
durante o ano de 2003.

TIPO: Menor Preço
REGIM ENTO: Lei Federal 8.666/93 e suas

alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL: PARA ENTREGA DOS EN

VELOPES: até as 09:00 horas do dia 27 de Ja
neiro de 2003, no setor de Protocolo desta

Prefeitura, sito na Rua Walter Marquardt n? 111,
bairro Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC.

,�BERTU RA DOS ENVELOPES: 09:30 horas do
mt '�o dia, n� sala de reuniões.

IN�RMAÇOES: o edital completo e

esclarecimentos ou informações, poderão ser

obtidos no endereço acima, ou pelo fone:0**(47)
372-8000, ou ainda via internet, no

endereço:www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaragua do Sul' (S C), 19 de dezembro de 2002.

Irineu Pasold
Prefeito municipal

Ler o salmo 38 três vezes ao dia, durante três
dias. Fazer 3 pedidos, sendo 2 difíceis e um

impos-sível. No quarto dia publicar, e ver o

que acontece. A. S. B.z.

� ��0-::-J:xcelente astral

pcró ui da sua

esp(r 01 de. O clima vai

favJ er solidariedade, A
,li

ro surpresas na

paquera: mostre-se confiante!
Câncer - Não deixe de
cultivar o seu lado espiritual.

I para 'ampliar
s. Sair da rotina

estimular a

I CONCURSO: os TRABALHOS ESTAVAM EXPOSTOS NO 2° ANDAR DO SHOPPING CENTER BREITHAUPT

Guia Fácil já escolheu a obra

que retrata a capa em 2003
}ARAGUA DO SUL - o

concurso "Arte na Lista",
que iniciou no dia 4 de

novembro, contou com a

participação de 42 artistas

que desenvolveram suas

obras sobre o tema "Cul

tura e paisagens locais",
expostos no 2° andar do

Shopping Center Brei

thaupt. Totalizàram-se 2,2
mil votos do público que
conferiu a amostra, e a re

velação aconteceu na últi

ma quinta-feira. A primeira
colocada foi a obra de

número 10, pertencente a

Nilva S. dos Santos, 19

anos, que recebeu R$
500,00 como premiação,

Nilva afirma que foi a

primeira vez que partici
pou de um concurso e fi

cou muito surpresa com o

resultado. Sua obra foi ins

pirada na Estância do

Ribeirão Grande, um com

plexo turístico que reúne o

tratamento do corpo; men

te e espírito, através de

raxime-se de quem
mas ideais que
ler a pena exercitar
riedcde. Clima 'de

idade com o seu

par,
Virge'm - A vontade de servir e

,

predominar neste

enção total à
também haverá

s de se divertir e

Horst Baümle
Nilva S. dos Santos recebeu o cheque de R$ 500,00 como primeira colocada

atividades físicas, massa

gem, relaxamento, além, é

claro, da hospedagem,
restaurante e locais para
realização de eventos.

De acordo com diretor
comercial do Guia Fácil,
Romário Luiz de Oliveira,
o trabalho vencedor será

divulgado na capa de

ra, é atrair os artistas locais

a fim de mostrar os traços
e culturas de nossa região.
"O Guia Fácil agradece a

,

participação de todos os

artistas e informa que as

obras participantes estão à

disposição dos seus auto

res, 'no shopping."
{JULIANA ERTHAL}

aproximadamente 60 mil

listas telefônicas, que serão

distribuídas gratuitamente
para todos os usuários da

região de abrangência,
quais sejam,]araguá do Sul,
Guaramirim, Corupá,
Massaranduba e Schroeder.

O principal objetivo do

concurso, segundo Olivei-

arão mais fortes,
ertamente com o

o':1'sso cjudcró a

ãlévofi:.o:óstrab na relação
afetiva,
Escor ião - Decisões

agilizar o trabalho
, Estará mais segura
tos do coração,

endêncics com

Sagitário - Fique atenta à
sua sa6CleZ'i ue deverá ter

gastos , No campo

Ag
.

Sonhe com um

�. r, mas exercite a

suaf\oli4ari,dade, Ótimo astral
,l&\�i�el Plena sintonia
com o seu amor, Sucesso com

Sagitário,
�eixes - Deixe que a paz se

mlt I seu coração,
espiritualidade será
om astral nas

mar cheio de

cilioçóes.
Capricórnio - Siga a sua

e terá sorte com

Bom dia para se

algo que desperto
, Noite ideal para

er o nornorcdo'

Pra vocês. que fizeram
da Estrela D' alva

Seus caminhos:

Deram comida aos

passarinhos
E repartiram com o

homem seu Pão!
Feliz Natal!!!

(

Darli Berhardi - I a Secretária - PPB
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I EXEMPLO: LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA DIÁRIA LEVA OPERÁRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL A ENVIAR CARTA PARA A IMPRENSA CONTANDO SUA HISTÓRIA DE VIDI

Mulher constrói casa sem ajuda de ninguém
]ARAGuA DO SUL - Mí-

, riam Soares da Conceição
tem 40 ános de idade e deve

ser a única mulher daRegião
do Itapocu a trabalhar na

construção civil. Separada e

mãe de três filhos, além de

um neto que também mora

com ela, Míriam encara as di

ficuldades de frente e não fo

ge do trabaJho pesado da
obra. Ela faz casas em alve

naria, madeira, reboca, pinta,
troca telhado, instala o enca

namento e ainda entende de

instalação elétrica. Apesar da
idade madura, ainda preserva
a aparência de garota. "Mi

nha primeira profissão foi de

costureira, mas acabei tendo

queconsttuirso�aanúnha
primeira casa. Peguei o gosto
e aprendi rápido. Gosto do

que faço. Tenho força de

vontade e isso é o que con

ta", argumtmta Míriam.

Ela mora em uma peque
na casa de madeira na estrada

geral que leva ao Bairro Santa

i,
II

Fotos: Cesar Junkes/CP

Míriam construiu a casa absolutamente sozinha

Luzia. A casa foi construída

por ela mesma, em 30 dias.
"Demorei porque /f12 tudo
sozinha. Peguei o saibro do
rio e a madeira busquei aos

poucos, de bicicleta", conta

Míriam, que tem o respeito
e a admiração dos vizinhos,
que sempre foram solidários
com o esforço da Miriam

na luta pela' sobrevivência.

Apesar de todo o esfor-

CD. .1 1\ (J,� 10.
;;1) e.6Á'.rJalJtQA.�j (.1/ �_{U_.Q,; (UhA.tal rf11A'Á;{.Q./ u.m.

��e� <Dla;be (U (ll-L(U' e�� d<U9có.uó>

g/Lt!f{Q/ <Ul,
. aSÕ,Qll/!!

ESCAPAMENTOS

R: Erwino Menegotti, 588 - Vila Rau

Iaraguã do Sul- se - Fone: 372-5100

'!)e4e� a t6d&t 7# 'ít4tat
e e#It � "'WJ-�!!!

R: Manoel Francisco da Costa, s/n - Vieiras- 370-2463 Jorge Czerniewicz, 371- Czerniewicz - Jaraguá do Sul- se

ço, Míriam não se constrange
em con?r que trabalha du
-rante o dia para comer à noi

te. Como o trabalho em

obras é pesado, Míriam diz

que é obrigada a levar bastan
te comida para casa ."Tenho

que me alimentar bem, caso

. contrário não tenho forças
para pedalar até o local de
trabalho e passar o dia no pe
sado", afirma. Me7mo as

sim, Míriam não drnonstra
amargura ou infelicidade,
apenas urna certa tristeza ao

concluir que não tem condi

ções de presentear os filhos

e tampouco oferecer uma

ceia de Natal mais elaborada.
Passeios nas férias, nem

pensar.
"Míriam, apesar de ter

optado' por uma profissão
essencialmente masculina,
afirma, que o preconceito
não existe, pelo menos no",

)
que se refere a ofensas ver- \

bais ou assédio sexual. Mas a

discriminação é forte no que

371-1300

se refere ao preço do traba

lho. "Sempre sou forçada a

cobrar menos no primeiro
trabalho. As pessoas têm de

ver o resultado antes para

depois confiarem em mim.

Não é muito comum uma

mulher nessa profissão, mas

acho que o meu trabalho não

deve nada a nenhum outro
I

pedreiro", avalia.

Em mais de 10 anos de

profissão, Míriam comenta

que já ergueu mais de cem

casasI em Jaraguá do Sul e

Joinville, onde morou por
muitos anos, "Em Joinville

__" �ABADO, 21 de dezembrQ de 20�

fiz muitos serviços. Aqui
Jaraguá do Sul constnúb�
tante no Bairro IlhadaE
ra, onde fiz muitas casasni>
tas ", conta ela.

A necessidade de ir err

busca do sustento de todal
família fez com que elaintcr
rompesse os estudos ao fini
do ensino fundamental
"Gostaria de voltar a estudai
mas não tenho forças pari
mais uma jornada, pelo
menos por enquanto. MinIu
única riqueza são mes

@hos", resume.

(MARIA HELENA DE MORAEÇ

r;eliz 'rtatat e

UIH .Ano,..'rtollo
I

repleto ve- reulizufões

"'_-_ --
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um

Feliz 2003

\�1)ionei Walter da Silva

Deputado Eleito -PT

www.despachantecilo.com.br
Maút. que Um de1.pacIt4#te 14411· CN1t11<>.•.

mais

.as

•

Que a saúiJe e a paz tragam leticiiJaiJe
e amor e que sejam partes

o

integrantes iJo ano que se inicia"

\

Onde hâ uma vontade, há um camml».
Onde há boa vontade, há muitos caminhos.

. � todos aqueles que nos ajudaram a abrir cominho« no ano que
passou e que formaram uma corrente,sólida de boa vontade, nosso

muito obrigado. e agratkcemos a rodos.
rum Ótimo !}.Iatal e um Brande J/lno-!}.Iovo!

.

R: Walter Breithaupt, 2906- Jaraguá do Sul - Telefone: 370-0212
,

��----------------------------�
#

-----------------------------------------------------------

I :: Vigilância e Segur
I :: Serviços EspeciaHza

C"igilânCia Eletrônic

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1309
Piso Superior (Prõx. Marcatto)
F: 371-8276 9102-6345

Os melhores votos de Boas Festas e

que 2003 sele um mosaico de coisas
boas em prol de um mundo melhor.

o Feliz Natal e um grande Ano-Novo'.
São os votos da

INSTALADORA ELÉTRICA

CONTI
R: Guilherme Weege, 111 • Centro· Jaraguá do Sul· 275·4000 . E-mail: ieconti@netuno.com.br

H & E IN�TITUTO DE PATOLOGIA
Agradecemos a confiança depositada 110S exames por nós realizados

e reafirmam()s nossa intenção de melhor e a cada ano.

Para melhor atendê-los em 2003, estamos em dois endereços, na nova

sede ti rua Felipe Schimidt, 221 e na Rede Fe1llinhúJ de Combate ao Câncer

A todos desejamos um Fdiz Natal
e um Ano-Novo repleto de realizações

H & E INSTITUTO DE PATOLOGIA
NOVA SEDE· Rua: Felipe Schimidt. 221 - Cenlro - Fone 371-1281

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira. 801 (Rede Feminina). Fone 3712635

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I SOCIAL: DONATIVOS SERÃO ENTREGUES PARA FAMfuAS CARENTES DE JARAGUÁ DO SUL

que as crianças realizaram

este tipo de atividade e,

conforme a escola, trouxe

resultados positivos, anali

sando o envolvimento dos

alunos e dos pais, que tam

bém se sensibilizaram com

o ato dos filhos.

Sentados na recepção
do jornal, os estudantes do

jardim, com média de ida

de entre 4 e 5 anos, segura
vam pacotes de macarrão,
feijão, arroz, entre outros

donativos, e demonstra

ram satisfação em estar

contribuindo com o "Pa

pai Noel" de outras crian

ças. (FABIANE RIBAS)

Assessoria Comercial
Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105

Ed, Florença - 1" and

Fones: (047) 371-1910 5·311

Missas

Crianças doam alimentos não perecíveis
]ARAGuA DO SUL - A

responsabilidade social

despertada desde cedo.

Para contribuir com o Na

tal de famílias carentes, 16

alunos do Centro Munici

pal de Educação Infantil

Alexander de Borba, loca

lizado no Bairro Amizade,
doaram alimentos não

perecíveis.
Ao ler a respeito da

campanha "Natal sem

fome é mais Natal", elabo

rada pelo Jornal CORREIO
DO POVO, os professores
da instituição de ensino

estimularam os estudantes

a trazer os donativos de ca-

César Junkes/CP

Alunos despertam responsabilidade social desde cedo

sa para serem entregues as

crianças carenteS. "Nós ex

plicamos para eles o quanto
é importante dividir o que
temos para: que, desde

cedo, aprendam a compar
tilhar e repartir o que têm

com outras pessoas", des

taca uma das professoras.
Esta foi a primeira vez

'Muita paz, amor e que o

espírito de solidariedade possa
reinar nesse Ano-Novo.

R. Mal. Deodoro da Fonseca, nQ 1594, sala 8 - Jara uá do Sul - se

Sábado Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz

19hOO - Matriz
08h30 - Molha

17h30 - Rainha da Paz
17h30 - São, Luiz Gonzaga
19hOO - Matriz
19hOO - Perpétuo Socorro

NOSSAMENSAGEM

"O Mistério escondido durante séculos é revelado"

Nesta celebração, vivenciamos o mistério da Encarnalal,
colocando nossa fé no Deus da Vida, no Deus que faz acontecerl
vida, A anunciação pode ser considerada o acontecimento cent�
da vida de Maria, A resposta dela, seu sim, à proposta do AfiA
não representa apenas um ato de

submissão à vontade de Deus, ,A�o�io�:__

--= ____
mas um consentlmento ativo e

@responsável. Na Encarnação, .

Maria é, ao mesmo tempo, Mãe,
discípula e modelo do discipulado
cristão. Ela acolhe a Palavra e

dela brota a Vida para o mundo,
O "sim" de Maria foi dado em

total ato de fé e amor ao plano de

Deus, é um verdadeiro exemplo
de atitude que todo cristão deve
Ter diante do Senhor.

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA

Um Natal íluminadol
Paz, amor e muita alegria!

É o que a Original Soluções deseja
ii você e à toda sua família.

R. Pres. Epitácio Pessoa, n" 516 - Centro - Fone 275..305

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Um mundo
de sossego
e conforto CORREIO DO POVO SÁBADO, 21 de dezembro de 2002

A Estância Ribeirão Grande, localizada há

20 quilômetros do centro de Jaraguá do

Sul, é um exemplo de empreendimento
hoteleiro que conseguiu unir tudo o que o

ser humano, precisa para sentir-se bem

acolhido, a começar pelo local onde foi

construído, onde a natureza mostra toda a

sua beleza e imponência. A estância, que
é um conjunto de três prédios construídos
de forma a receber a luz do dia em todos
os aposentos, foi idealizado em todos os

detalhes pela sócia-gerente Nadilma �h
,,§chiochet Tavares, que priorizou o

�t,i��rio do ser humano através da harmonia entre o corpo, a mente e o espírito.
Na avaliação de Nadilma, a estância representa um novo conceito em hotelaria devido a sua forma de

atuação em relação ao hóspede, que, além do conforto, tem a possibilidade de conviver diretamente
com a natureza, seja mexendo na terra, caminhado de pés descalços, tomando banho de cachoeira ou

fazendo caminhadas. Quem gosta de pescar também pode aproveitar a lagoa e pegar uma tilápia.
A alimentação também faz parte desse novo conceito e a cozinha da estância conta com um

renomado profissional da área de gastronomia, Wandee Rosário da Paixão, que tem experiência
internacional, tendo inclusive trabalhado em hotéis da França e da Itália. Ele observa que todos os

pratos são feitos à base de produtos naturais, muitos da própria região, como tilápia com molho de

maracujá. "As saladas servidas não têm agrotóxico e explicamos para o hóspede todos os

ingredientes usados", acrescenta Wandee, que mistura a cozinha internacional com os toques da
culinária regional.
Apesar de estar em funcionamento há apenas quatro meses, a média de ocupação, segundo Nadilma,
chega a 80% dos 36 aposentos, sendo oito suítes e 28 apartamentos, todos criteriosamente

decorados para oferecer o máximo de conforto. "Os
colchões são no padrão americano e os travesseiros de

látex", exemplifica Nadilma, que investiu no

empreendimento R$ 4,2 milhões, sendo que o retorno

está previsto para 8 anos. A obra toda foi feita em 4

anos e a estância contou com a parceria da Glion

Scholl, escola suíça de hotelaria que se interessou pelo
projeto e acreditou em seu sucesso. "O nosso grande
diferencial é oferecer conforto junto à natureza",
resume a empresária.

Equipe que coordena a Estância: Yuri

Sardana (enólogo), Wandee Rosário da
Paixão (chefe da cozinha), Nadilma

.

Schiochet (sócia do empreendimento)
Gisele Tavares (formada em Hotelaria) e

Maurus Fidler (gerente-ádministrativo)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I CIRCUITO FECHADO

Melhor atriz
Priscila Fantin foi escolhida como melhor atriz de

telenovela e por isso recebeu o prêmio "Qualidade
Brasil 2002", numa cerimônia que aconteceu no

Clube Monte Líbano, em São Paulo. ,

.Aperfeiçoamenm
Aline Moraes tem

ded i cada todo o seu

tempo aos cursos de

atuação e dramaturgia.
A modelo, que

interpretou Rosana na

novela "Coração de

Estudante", ganhou um,
personagem em

"Mulheres

Apaixonadas" e quer
fazer bonito.

Bossa

Tropical
Este é o nome do

mais recente CD de
Gal Costa, que
acaba de ser

lançado. O álbum
reúne sucessos de
Caetano Veloso,

Erasmo Carlos, Tom
Jobim e Chico

César, além de

alguns hits
internacionais.

Dom Quixote
Raul Cortez vai fazer bonito no Carnaval. O ator desfila pela escola de
samba Viradouro como Dom Quixote. Atualmente, ele vive o Genaro,
em "Esperança".

Doando
casas

Zezé Di Camargo e

Luciano, aliados a

alguns empresários, vão

doar casas populares
para pessoas carentes,
além disso no dia 10 de

janeiro, a dupla fará

showem Brasília, em

plena festa de posse do

presidente eleito Lula.

Celular

seqüestrado
É isso mesmo. Alguém

roubou o celular de
Otávio Mesquita, ligou
para o apresentador e

pediu o resgate de 300
Reais pelo aparelho.

Pode?

Festa
Mariah Carrey deixou o

seu carro estacionado
numa das ruas do R ia de
.Janelro e quando voltou

fez a festa com os

men i nos que estavam

"guardando" o veículo.
Um de seus assessores

distribuiu notas de 50

Reais entre ascrlanças.

Férias
Lúcio Mauro Filho e a

esposa, Cíntia Oliveira já
estão de férias. O casal

viajou para a Guarda do

Embaú, em Santa

Catarina, e ficam lá até o

Natal.

1) Na novela "Fera Ferida", como se

chamava o personagem de Edson Celulari
e quem fez par românti co com o ator

interpretando Linda Inês?
a) Flamel - Deborah Secco
b) Flamel - Giulia Gam
c) Flamel - Joana Fomm
d) Flamel - Debora Evelyn

2) Qual dessas atrizes viveu a fi I ha de
Odorico Paraguaçu em \\0 Bem Amado"?
a) Dirce Migliaccio
b) Ida Gomes
c) Sandra B rea

d) Nathália do Valle

3) Que famoso ator fazia a apresentação
do programa "Top TV"?
a) Antonio Fagundes
b) Dalton Vigh
c) Márcio Garcia
d) Jô Soares

4) Como se chama a mulher de SílviO
Santos?
a) Vara Abravanel
b) Isis Abravanel
c) Vone Abravanel
d) Íris Abravanel

5) Como' se chama o programa
apresentado por Janaína Barbosa na

Rede TV!?
a) TV Fama
b) Note & Anote
c) Domínio Públ ico
d) Tudo Pela Fama

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I SUPERAPETITE GB EDIÇÓES POR AGNÊZ HASSE

o feijão nosso de cada dia
o feijão é alimento básico em nossa mesa. O feijão

fradinho é aquele que tem uma pintinha preta na casca e

é muito usado para fazer acarajé e os bolinhos típicos da

Bahia; o feijão preto é o nosso conhecido da feijoada e

muito popular no Rio de Janeiro e sul do Brasil; o feijão
carioca é marrom e rajadinho, é o nosso feijão do dia-a-

\

dia; o feijão branco é mais usado em saladas e essencial

na dobradinha; o feijão jalo é famoso por ter os grãos
grandes, sabor peculiar e um caldo sem igual.

Amassa, ou não amassa

, Quando for preparar Tutu a Minei ra, amasse a metade

� do feijão, deixando os outros grãos inteiros.

Que Cheiro!
Dobradinha é muito saboroso, mas depois de pronta,

<, porque durante o preparo o cheiro chega a ser

insuportável para alguns. Para eliminar isso, prepare
uma mistura de água fria com vinagre branco e

,

mergulhe a dobradinha deixando de molho na geladeira
por 12 horas, antes .de cozinhar.

Não encharca
Experimente passar as fatias de beringela na farinha de
rosca misturada com clara de ovo. Quando fritar, ficarão

sequinhas.

Regue com Calda
Ao invés de usar bebidas alcoólicas nas receitas, use

calda de canela. É só ferver por 15 minutos: 1 xícara
(chá) de água; 1 1/2 xícara (chá) de açúcar; 1 colher

(café) de gengibre; 3 ou 4 pedaços de canela e 20 cravos.

Deixe esfriar e empregue. Fica delicioso regar o bolo de

chocolate antes de rechear.

Vida para as saladas
Se as folhas das verduras já começaram a murchar,

lave-as bem e coloque-as em uma vasilha com água e

algumas pedras de gelo. Assim, elas ficarão mais

apetitosas. E evite cortá-Ias com facas ou outros

instrumentos de metal, prefira rasgar as folhas com as

mãos.

Camuflando a cebola
É muito comum alguém reclamar quando encontra

pedaços de cebola em meio aos alimentos. Para evitar

isso, esprema a cebola num espremedor de frutas, o

mesmo de fazer suco de laranja. O sabor vai ser o mesmo
e ninguém vai perceber que você temperou com suco de

cebola. Cuidado com o espremedor, se você for fazer
desta prática um hábito deixe um só para este fim

Porque o sabor e o cheiro da cebola são fortes e poderão
acabar "contaminando" o suco de laranja caso use o

mesmo espremedor.

A REUNIÃO DA FAMÍLIA
Chegou mais um final-de-ano. É motivo para se fazer uma pausa na correria do dia-a-dia e reunir

se com a família. Um cardápio diferente, cheio de iguarias é quase que indispensável, mas nunca

podemos nos esquecer que o motivo maior desta confraternização é renovarmos nossos laços de
amor e fraternidade.

IN G REDIENTES:

1 peru de 2,5 a 3 quilos;
1 xícara (chá) de suco de limão;
2 xícaras (chá) de vinho branco
seco;
1 cebola ralada;
2 dentes de alho socado;
1 folha de louro;
1 maço de che i ro-ve rde

amarrado;
1 1/2 colher (sopa) de sal;
5 colheres (chá) de pimenta-do
reino em pó;
3 colheres (sopa) de manteiga;
1 xícara (chá) de óleo.
Recheio:
5 colheres (sopa) de manteiga;
os miúdos do peru picados e

temperados;
1 cebola ralada;
2 dentes de alho socados;
1 folha de louro;
1 maço de chei ró-verde picado;
1 1/2 colher (sopa) de sal;
1 xícara (chá) de presunto bem

picado;
1 xícara (chá) de passas sem

sementes;
1 lata de ameixas-pretas;
2 ou 3 xícaras (chá) de farinha
de mandioca.

Guarnição: 1 lata de abacaxi
em calda;
1 lata de pêssegos em calda;
1 lata de figos em calda;
1 vidro de cerejas.

Peru de Natal
o Peru de Natal é mais do que

tradicional e não pode faltar na sua

mesa

PREPARO: Limpe o peru. Fure com um

garfo e espalhe por igual a mistura de
suco de limão, vinho, cebola, alho, louro,
cheiro-verde amarrado, sal, pimenta,
esfregando bem por dentro e por fora.
Deixe tomar gosto, de preferência de

véspera.
PREPARE O RECHEIO: Doure os miúdos e a

cebola na manteiga. Acrescente água
fervente aos poucos até cozinhar.

Tempere com alho, louro, cheiro-verde e

sal. j unte o presunto, as passas, metade
as ameixas picadas e a farinha, aos

poucos, até obter uma farifa bem solta.
Retire o peru dos temperos. Besunte com

manteiga por dentro. Recheie o papo e o

corpo com a farofa. Costure as aberturas
e prenda as asas com palitos. Coloque
numa assadei ra forradas com papel
alumínio e despeje óleo por cima.
Acrescente a vinha-d'alhos, cubra com

papel-alumínio e leve ao forno por mais
ou menos 2 horas. Regue algumas vezes

com o molho que se forma na assadeira.
Pouco antes de reti rar do forno, ti re o

papel de cima e espalhe sobre o peru
pedacinhos de manteiga. Coloque então
na assadeira as ameixas-pretas
restantes e as frutas que vão

acompanhar o prato. Deixe até o peru
ficar bem dourado e as frutas aquecidas.
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JARAG UÁ DO SUL - Ru; EMÍLIO C. JOURDAN
SAU '''ME/HORÁRIO GÊNERO

XUXA E os DUENDES 2 - NO. CAMINHO. DAS FADAS

I4h45 - I6h3o. - I8hI5 A

1
A ISCA PERFEITA

zonoo - 21h45

2
CASAM ENTo. G R EGO.

I5ho.o. - I7ho.o. - I9ho.o. - zrnoo

HARRY Po.DER E A CÂMARA SECRETA

I4h30
3 o IMBATÍVEL

I7h3o. - I9h3o. - 2Ih3o.

P

P

C

A/F

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

3

"

SAU fILME/HORÁRIO GÊNERO

A/F

1

HARRY Po.DER E A CÂMARA SECRETA

I4ho.o. - I7h3o.
l

... , .. , . , , , ....

HARRY Po.TTER E A CÂMARA SECRETA

2Iho.o.
'

\
...... '

, .

2
XUXA E os DUENDES 2: NO. ÇAMINHo. DAS FADAS

I4ho.o. - I6h3o. - I8h4o. - zonso - 23hIo.

PEQUENo.S GRANDES ASTRo.S

13h5o. - 15h5o. - 17h50 - 19h5o.

CARGA EXPLo.SIVA

2Ih5o.

M EU PAPAI É No.EL 2

13h45 - I5h45 - I7h45 - I9h45

4
MATA-ME DE PRAZER

2Ih45

5
CASAMENTO. GREGO.

I4ho.o. - rsnoo - I8ho.o. - 2o.ho.o. - zzboo

6
STUART LITTLE 2

I4h3o. - I6hI5 - I8hI5 - aches - 2Ih5o.

A/F

A

c

.� .

S

C

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

SAU fILME/HORÁRIO GÊNERO
,

PEQUENo.S GRANDES ASTRo.S

13h3o. - I5h3o. A

1
HARRY Po.DER E A CÂMARA SECRETA

I7h3o. - �Iho.o. A

2
STUART LITTLE 2

I4h3o. - i6hI5 - I8ho.o. - I9h45 - 2Ih45
A

Do.CE LAR

2Ih30
C

3 ,

XUXA E os DUENDES 2 - NO. CAMINHO. DAS FADAS
A

I4ho.o. - reboo - I7h45 - I9h3o.

A-AVfNTURA/C-COMÉDlA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMMXi
F-FICÇÁQ' R-ROMANCE/P-RJUClAL/Dc-IlXUMENrÁRIO

IDICAS DE BELEZA

0úrt:h,.lrOM) f' corr... !;lW�

C:d.rem;um�nl'Q- agtadlrvet

A nova tendência dà

temporada
Variedade de formas, estampas, mix de peças,

detalhes artesanais e muita cor marcam ponto nesta

temporada de verão.

Os detalhes geométricos e assimétricos estão
\

presentes, além do folclore brasileiro e dos motivos
tribais.

O natural e o "feito à mão" ganham força nesta

estação, desde as estampas aos acessórios. Do

popular brasileiro vem o cordel nordestino e peixes
em meio a rede de pesca em traços geometrizada
As cores das estampas, na maioria das' vezes, são

bicolores. Vale também as miçangas de madeir

sementes e macramês.

Corno verão e praia são sinônimos de romance,

as cores doces e pastéis como o azul e o rosi

conferem um ar romântico aos biquínis, que também

ganham muita sensualidade com o vermelho e lilás,

O quente da nova tendência fica por conta mistura

de Lycra com seda estampada, esta última con

amarrações no pescoço ou lateral dos quadris
acentuando a feminilidade.

OS VITAMíNICOS

�'./A':";Tf.)i.".�:·\ ('}f �AAiT�
,4"An'ore d� karitf Çf��;'(_€ somente na Si.lVí:lf'l'3

�.fd<�no q-rn UrT:�i :;rç�:-J b�n,,; c,1eGnidl: do- t;';�HG'
do Guiné ij �e:)tt- dô Àfr!c.� (;i!;'ntrJ;;, A-s

;,ít'\i'(:H"I;��, um;,-) iJH"Jn que '>t'(iá� d�1 dc;.;:,

�� nH.�Vüs" L G'Oft'iUl'r: �n(.,unttfH

A fi nOp,h1:!m(N'llC
tÜ}tidil @:f� hJ\'Ofes IJa:d� t.'1"lAm

<::inqüen tiA e· f.-em �J.nQ\\-, ír,Tdo üs

ca$t�m:h.ü:5. �á�'} \'t::Ii"Je-s. i'flf,:� d'Lmmte o

p�oc�so de, ilHllUraçáQ

(."i)�A:únhl;; Ú de4S· iJ .SO%. com um

(�qr�:Jdá:;('.:1 fi'! ddl.�mnci<�dn>
características naturais de

(·moiífnd..a e hidr:.aração,

Dicas debeleza

e moda
Vocêr quer saber mais sobre
o assunto? Então leia o livro
"O Essencial", de Constan

za Pascolato. Já nas livrarias.
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ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H TRAVE$I.\ - S BT - 20:30 h
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SEGUNPA - Júlia está prestes a contar a verdade

pai ,quando Pedro aparece em sua casa

afio ma�do que traz um recado de Rodolfo, Otávio
alr

'h Ih
-

f
expulsa Pedro, e Júlia ac � me ar nao alar

nada, Kailani explica ao pai que quer ter uma

religião, Vinícius avisa que Dnca está co� uma

inlecção por causa da tatuagem, e da uma

b onca em Ricardo, que se revolta. Pedro afirma

�ra Júlia que é melhor eles aturarem Thaíssa

:or enquanto, mas ela avisa que já está sem

paciência, Marcão e Letícia se esforçam para

licar longe um do outro. Júlia percebe que

magoou Pedro e decide' pedir desculpas.

Cabeção sugere a Maumau que eles

transformem o carro num oráculo. Júlia vê um

ônibus acidentado e acha que Pedro estava

dentro dele,

(

QUARTA - Linda fica presa no banheiro e grita
por socorro, Charles vai tirar dinheiro para dar
à mulher. Maumau, Cabeção e FM ouvem

conseguem abrir a porta do banheiro. Linda vai
com Maumau e Cabeção para a maternidade,
FM liga para Kailani e pede que ela reze com

ele. Charles explica para Bia que é mais

Importante ajudar alguém do que comprar objetos
religiosos. Cabeção e Maumau ficam presos no

trânsito. Linda avisa que vai ter o bebê no carro

se eles não chegarem logo. Cabeção pede
passagem para os outros carros, Pedro mente

para Thaíssa para poder se encontrar com Júlia,
O carro de Maumau enguiça numa rua chamada
Belém. Maumau liga para Afonso, que vai para
lá'de carona com um motoqueiro chamado
Gabriel. Linda começa a ter o bebê, ajudada
por Afonso. Bia, Charles e FM vão encontrar
com Linda, e vêem a criança. já nascida,

SABOR DA PAIXÃO 18 H o BEIJO DO VAMPIRO- 19 h ESPERANÇA _ 21 h

SEGUNDA - Augusto fica chocado ao saber que
Livla vai se casar. Nadtr o aconselha a esquecê
Ia, Armando avisa' à Marta que ela pode continuar
em sua casa, Roger convence Baratão a voltar

para Maramores com luclnha. Bórls fica furioso
ao perder a eleição para vampiro supremo.

Augusto pede desculpas a Lívla e lhe dã de
volta o dinheiro da dívida como presente de
casamento. Rodrigo convence Lívla a aceitar o

dinheiro. Marta garante a Bla que Matilde é

perigosa, mas não consegue convencê-Ia.

Augusto convida Baratão para morar em sua

casa. O novo padre chega a Maramores.
Antunes escorrega numa mancha de óleo do

posto de Teima e quebra a perna. üvla e Rodrigo
se casam. Mina garante a Amélle que Bórls não
vai desistir de üvla. Victor explica para lara que
todos os vampiros desaparecem na noite de
Natal. Matilde e Augusto se beiJam. Rodrigo e

Livla se preparam para sua noite de núpcias,
mas Junlnho bate na porta do quarto.

SEGUNDA - Toni proíbe que Maria trabalhe no

hotel. Eulália corta as unhas de Zequinha, que
olha para ela encantado, Vincenzo garante que
vai resolver o mistério da música noturna,

I

Genaro não aceita acompanhar Bruno no seu

teste na rádio, Maria arruma emprego na

mercearia, Marcos decide vender seus livros

de direito, consegue uns trocados e vai jogar
mais uma vez, Nina se revolta contra o novo

horário de trabalho, Humberto banca o sedutor,
promete-lhe jóias e ela lhe dá um tapa, Zequinha
se esfalfa no trabalho, Camille procura Samuel

para saber se ele fez algum progresso corn
Maria, Humberto manda Nina limpar o chão da

parte de tintura, Zequinha troca as telhas do

quarto e vê Eulália trocando de roupa, Mira

avisa Toni que Camille não vai cumprir o acordo
.sobre as horas de trabalho e ele procura-a em

casa para uma conversa. Madalena se preocupa
com os pés de Nina, vermelhos e ardendo.

SEGÚNDA - Débora combina com Diogo para

viajarem no final de semana. Caio diz à Baby
que considera ela apenas uma amiga. Alberto

só pensa em Júlia e não consegue se

concentrar no trabalho. Heloísa faz insinuações
para Fernanda sobre George e Júlia. Mercúrio

promete ajudar Rafael. Lúcia aconselha Alberto

a procurar Júlia. Baby revela para Mariana o

que já rolou entre ela e Caio. Amália fica

preocupada com a relação entre Caio e Baby.
Caio ameaça Alberto por causa de -Júlla,
Mercúrio fala para Alberto que ele pode ficar
com Júlia. Mariana pergunta à Caio sobre o

que houve entre ele e Baby. Diogo tenta

convencer Alberto a fazer uma viajem com ele e

as meninas. Alberto fala com Raul sobre o

estado de saúde de Débora. Alberto conversa

'com Júlio sobre Júlia. Alberto e Débora

passeiam, conversam e se beijam.

QUARTA - Alberto fica sabendo que Débora
está debilitada, promete casar-se com ela. Baby
acorda do desmaio e Geraldo a leva para o

médico. Alberto vai embora e Heloísa dá bronca
em Débora por fingir estar doente. Tonho vai a

boate para conversar com Samurai. George
conta para Júlia que Débora tentou o suicídio.
Samurai promete ajudar a família de Tonho.
Heloísa liga para George para marcar um

encontro. Glória conta para Júlia que Alberto e

Débora viajaram juntos. Celine liga para Lúcia,
obrigando-a a encontrá-la. Geraldo aconselha

Baby a voltar a estudar. Débora diz para Hugo
que Alberto lhe pediu em casamento e promete
se encontrar com ele depois de casada. Lúcia
revela para Glória que Débora tentou o suicídio.
Alberto fica angustiado por ter que casar-se

'com Débora. Júlio chora ao saber do casamento

de Alberto.

SEGUNDA - Paula promete a Diana que vai

investigar o pas sado de Jean. Nelson alerta
que não admitirá que Zenilda faça algum mal
físico a Diana, mas ela garante que isso não
está em seus pianos. Fátima defende Sancho,
mas José Carlos demite-o. Alexandre revoga a

decisão. Alba e Aloísio vão à feira de

antigüidades. Kátia observa Hugo, que descobre
em sua mochila uma caixa .de bombons em

formato de coração. Laiza avisa a todos que
ela e Juca vão se casar. Teca começa a chorar.
Marina joga a caixa de bombons no lixo, deixando
Kátia furiosa. Alice prefere não sair para ficar
cuidando de Branca, que está com enxaqueca.
Rita tenta consolar Teca. Diana não se conforma

por Jean não tê-Ias ajudado no bar, já que ele
tinha experiência. Cecília pondera que ele pode'
nem se lembrar do passado. Diana vai ao quarto
de Jean e avisa que vai falar tudo o que está
entalado em sua garganta.

QUARTA - Grace e Yvone estranham. Branca

garante que vai tentar ser uma boa mãe. Vicente
se preocupa ao saber que Diana vai dar café da
manhã de graça para a população de rua, Juca

sonda sobre a possibilidade de Laiza estar grávida.
Os mendigos fazem a maior confusão no bar,
Zenilda oferece dinheiro a Grace para que ela faça
um relatório sobre Bibi. Aloísio elogia. a pintura de

Jean, mas ele reage agressivamente. Luís Filipe
programa uma festa para comemorar a adoção de

Alice. Tico e Neco procuram emprego, mas nada

conseguem com Pirica. Alexandre apresenta Diana

aos funcionários da enoteca. Isadora devolve a

flauta para Pedro e pede que ele se afaste dela

por causa de Orlando. Xavier fica feliz quando
Alexandre avisa que fez uma reserva para ele no

mesmo vóo de Rita. Alexandre tenta fazer com que
Jean vá ao Ror do Douro, mas o francês resmunga
que Diana não gosta mais dele.

QUARTA - Todos desaparecem, menos Zeca.

Ezequiel avisa a Zeca que isso pode ser um sinal de

que ele talvez se livre de sua condição de vampiro.
Lívia fica radiante ao ver o filho. Baratão vai visitar
Lucinha. Rodrigo se incomoda com a atenção que
os filhos de Lívia exigem. Roger pede a mão de Ciça
a Teima, que concorda com o casamento. Marta

aparece chorando na casa de Augusto e Bia implora
ao pai que deixe-a ficar. Matilde afirma para Zoroastra

que está muito feliz com Augusto, mas não espera
que ele se apaixone por ela. Marta revela a Bia que
está esperando um filho de Augusto, delxando-a
arrasada e triste com o pai. Augusto fica furioso e

expulsa Marta de sua casa. Zeca garante a Rodrigo
e Lívia que vai tomar conta dos irmãos para que eles

possam namorar em paz. Augusto mostra a Bia a

carta de Laura, explicando por que não quer Marta

por perto. Os vampiros todos reaparecem. Bartã

surge no quarto de Zoroastra.

OS DEMAIS CAPíTULOS AINDA NÃO FORAM
GRAVADOS

SEXTA - Ricardo pede que Drica guarde as
radiografas em sua casa sem mostrá-Ias a
ninguém S

'

t
-

. olene e Beta explicam a Vil ma queerao que fazer diversos exames para descobrir
Porque ela nã .. -

B b
ao consegue engravidar. Daniel ve

: el conversando com Pedro e reclama por ela
nao tê-I d'

'

Júl' t
o eíxaco conversar com Nanda. Pedro e

Th '� enlam ir namorar em seu local secreto, mas
alssa cheg

banh .

a e atrapalha. Ricardo deixa o gás do

con
elrO de César ligado. Cabeção e Maumau

com
seguem uma fila de clientes para se consultar

do :eu carro. Kailani desmaia por causa do cheiro

su
g s. César fica furioso e expulsa Ricardo de

a casa. Pedro descobre que Ricardo roubou as

radiografias, mas ele se recusa a devolver.

SEXTA - Laiza nega que esteja grávida. Ela se

preocupa quando elegarante não ser um homem

de família. Jean se sente traído também pelas
crianças. Teca não aceita a sugestão de Cecília

para que ela consulte um psicólogo. Bibi aparece
na loja e confessa ainda estar muito magoada
com Alexandre. Silvano arruma algo para Tico e

Neco fazerem. Branca se preocupa porque Alice

quer convidar os amigos do orfanato para a

festa de Alice em sua casa. Nelson esbarra em

Bibi, finge reconhecê-Ia e convida-a para um

lanche. Ela conta tudo o que aconteceu com

Alexandre e ele banca o sedutor. Orlando dá

flores para Isadora, que não se lembra que

eles se conheceram há exatos seis anos.

SEXTA· Bóris desiste de morder Marta ao

perceber que ela está grávida. Renato fica

espantado ao ver Zeca deixar um clone em sua

cama. Junlnho vê que Zeca está imóvel e se

assusta, mas Renato o acalma. Baratão vê
Matilde saindo do quarto de Augusto. Zeca
comenta com Lívia e Zoroastra que Marta está

grávida de Augusto, deixando-as pasmas. Lívia
sente ciúmes ao descobrir que Augusto e Matilde
estão juntos. Baratão garante a Matilde que
não se importa dela estar com Augusto. Victor

começa a importunar Ciça, mas Antunes se

intromete e Ihemôstra um crucifixo. Victor conclui

que Pandora pode ser filha de Rodrigo.
\

.

SEXTA· Caio declara mais uma vez seu amor a

Júlia. Marcelo diz que está pensando em demitir
Júlio. Alberto tenta convencer Júlia de que a

ama. Os homens de Celine entram e rendem
os seguranças de Samurai, ao serem

trancafiados numa sala roubam toda a

mercadoria. Zelão diz a Samurai que foram
roubados novamente. Raul fala para Fernanda

que Débora está psicologicamente abalada.
Débora provoca Júlia, talando que vai casar-se

com Alberto. Raul conta para Alberto que
Débora está com um tumor no cérebro. Guerra
diz para Celine que desconfia que Samurai
está envolvido no roubo. Alberto tenta convencer

Débora a fazer novos exames.

OS RESUMOS OOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
A MUDAAÇAS EM RJNÇÃO DA EDiÇÃO DAS NOVELAS
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NASCIMENTOS
•
1/12
Alecsandra Stronchek Lopes
2/12
Conrado Lenzi Pompeu
Samuel Vitor Rócker
3/12
Vinicius Fideles dos Santos
Peixer
5/12

. Lucas de Oliveira Sales
6/12
Muriel Johnatan Machado
7/12.
Pietro Kaique Gumz
Leticia Emanuelli Sansão
Funckes

8/12
Vilson Carlos Ranijak Junior
9/12
Reni Fagundes Junior
Gabriela Venturi Pereira
Bruno Samuel Neuhaus
Morais
Eduarda Gabrielle Petry
10/12
Andriel Davi G ramza

Josmar Vinicius da Silva

11/12
Lucas Barcelos
Kétlin Nayara Lwdemann
Marcos Rachor

Gustavo E�er Pereira
B reno de Souza Menezes

Vítor Weldt Schoeder
Suellen Caroline Friedel
Kézia de Camargo
12/12
Sara Sabadin
13/12
juliano Gadotti Sanches
Daniel Hemkerneier Ilha

14/12
Mark Nathan dos Santos

Hübner,
15/12
Lucas Brayan Boeno
16/12
Thuany Rhuana Rosa Pereira
Lima

Bruno Kurten Stockschneider
17/12
Felipe Rozza Tasca
Gabriel Daga

..

©@J@[iU�@�@�@�[f@
Dra.Miriam Voigt Schwartz

eRO 2290

o gatinho Henrique Steffens
completou 5 aninhos no dia
18. Os pais, Guilmar e

Marlice, e as irmãs,
Fernanda e Eloísa, estão
mandando muitos beijos

Os pais, João e Ruth, os

irmãos, Daniel e l.arissa,
parabenizam o galã Mateus
Felipe Braier, que
aniversariou no dia 18.
Felicidades!

A simpática Nathane Larissa
Kasmirski aniversaria no dia
24, e os pais, Elias e

Clarice, e as irmãs, Nayara
Luisa e Carolina Laise, a

parabenizam e desejam-lhe
um feliz Natal

Que felicidade! Completou
seu r aninho, no dia 18

último, a fofa Taisa Luana
Rueckert. O irmão, Tiago, e

os pais, Elmar e Katia,
enviam-lhe muitos beijinhos

SÁBADO, 21 de dezembro 2001

Filha de Basílio e Dolores, a

gatinha. Maiara Cimardi
Golembioski completa 7

anos, hoje. Os parabéns são
dos tios, avós e padrinhos

Filha de Lincoln e Rosane, a

bela Eduarda Sasse
Gieburowski aniversariou no

dia 18. Parabéns!

As lindas Francielle L. Hintz (que completou 6 anos no

dia 4/12) e Daniela Hintz (que amanhã completa 10
anos) recebem os parabéns dos pais, Ademir e Lourdes

O lindo Lucas Dalmaso Santos recebe os

parabéns dos pais, Eloilson e Adriana, e

dos irmãos, Matheus e Dâmarys, por
ocasião de seu aniversário, no próximo dia
25. "Lucas, Deus mandou você para nos

alegrar e tirar a tristeza do nosso coração.
Você nasceu num dia muito especial,
porque você é especial para nós, e muito
mais ainda para Jesus. Que seu primeiro
aninho seja superfeliz. Te amamos!"

Juan Alves, filho de José (Zé Preto) e

Maria, foi batizado no último domingo (15),
na Igreja São Sebastião, com os convidados
sendo recepcionados no Restaurante Dois
Irmãos

Frank Wi1liam e Francine K. Padilha em

pose especial de Natal para o CP. E

nós, da página Infantil, aproveitamos a

"carona" de Frank e Francine para
desejar a toda essa criançada, que
desde muito tempo nos enviam suas

fotos, um ma-ra-vi-lho-so Natal e

muuuuuuiiiita saúde a todos. Até o ano

que vem! Boas-festas!

..

.. ..

de estar na ",o4a
..

.

*

*

eonfesções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -se - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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NIElE SPÉZIA
TRADIÇÃO GAÚCHA

NATAL GALPOLNEIRO

A cuia de chimarrão,

É o cálice do ritual

E o galpão, é a catedral,
Maior - da terra pamp�ana

Que de luzes se engalana
Para esperar o NATAL

A cuia 'aquece na palma
Da mão da indiada campeira

utro da sua maneira,

Rezando e chairando a alma,
Pra recuperar a alma,

Que fugiu do mundo inteiro,

Enquanto o estrelão viajeiro,
Já vem rasgando caminho,
Para anunciar o "piazinho"
A �irgem e o carpinteiro.

Em nome do Pai - do Filho

E do Espírito Santo,
É o chimarrão que levanto

E o vento faz estribilho, .

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS E

ARTIGOS DE COURO E LÃ EM GERAL

E-mail
ca�campeira@terra.com.br

Site
W!NW.casacampeira.com.br

Rua Guilherme Weege 22
fone/fax:371-0330 - C�ntro

L'III I. I
i I

�
.., ", I!
�� I ! '

i,' I,!I\�I' I.S':n!é. '-iai
.. ",1 :1:"3 rasl
'I 'I I I'

'

Indústria é comé�io de �adeira�
312-0280

A prece do andarilho,
Ao Piazito Salvador,
Filho de Nosso Senhor,
Do Espírito e do Pai,
De volta a terra - onde vai,
Falar de novo em amor!

,

Que os anjos digam amém,
Para completar a prece,
Do gaÓcho que conhece

As manhas do tigre que tem;
. Não jogo nenhum vintém,
Mesmo sendo carpinteiro,
Mas rezo um Te-Déum

campeuo,
N esta catedral selvagem,
Pra que faça boa viagem,
O enteado do 'carpinteiro!
(Trechos do poema "Natal

Galponeiro", de Jayme
Caetano Braun)

Natal é tempo de paz,
felicidade e amor. Agradece
mos ao patrão celestial por
mais este ano de camperea
das.

Esperamos que o ano

que começa seja cheio de

felicidade. Deixemos para
trás as tristezas, os rancores,

e levemos somente os ensi

namentos que com isso

aprendemos, devemos per
doar para ser perdoado, para

CORREIO DO POVO 7E

'W'WW.ct, li.combr etuno.com.br

seja de mais união.

A todos os amantes da

tradição gaúcha...

UM FELIZ NATAL E

UM ANO-NOVO CHEIO
DE PAZ E FELICIDADE!

SÃO OS VOTOS DO

CTG LAÇO ]ARAGUA
ENSE!

E até o ano que vem,
onde nos encontraremos em

muitas campereadas, fandan

gos...

que o mundo se torne mais

hurnano e feliz, começando
por nós mesmos, fazendo

feliz o nosso próximo, lutan

do com ele contra os desa

fios para comemorar de

pois. A tradição gaúcha é

urna porta aberta para fazer
,

amigos, e se tornar urna fa

mília tradicionalista, espera
mos que os bons momentos

fiquem na lembrança de ca

da urn e que o ano que vem

28/12 - Júlio C. Weiler

29/1.2 - Neuza Aparecida Silva de Oliveira

CAVALGADADE ENCERRAMENTO 2002
Grupo de Cavaleiros Paixão de Tropeiro realiza, amanhã, encerramento do

ano com cavalgada "PAPAI NOEL", tendo como roteiro Nereu Ramos até o

Bairro Amizade, na chácara do sr. Eliseu Wendorff. Ao meio-dia será
servido um delicioso frango com farofa. (Informações com José, 370-1058,

ou Eliseu, 372-2961).
O Grupo de Cavaleiros Paixão de Tropeiro deseja a todos um Feliz Natal e

um próspero ano-novo.

"Patrão Celestial, proteja e ilumine a todos nós nesta tropeada do dia a dia."

�
�,�
CARNES

�

DEMARCHI CARNES

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524
JARAGUÁ DO SUL - se

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

xv
CARNES

�
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SE CORREIO DO POVO

LORENZI

A todos que participaram do

espaço Antes & Depois, quero
agradecer por terem

privilegiado o Camarote com

suas histórias, experiências e

alegrias.
Que o espírito de Natal ilumine

a todos os "queridos" e

"queridas" que aqui estiveram
e que os traga ainda muito

mais fel icidades e que o ano de
2003 seja tão bom, feliz e

próspero quanto o que se

passou!
Meu feliz Natal a vocês ...

A todos que co

laboraram pa
ra este primei
ro ano do Ca

marote quero

agradecer é
que neste Natal
e no novo ano:

O amor que ilumina sua casa, se for

taleça,
A' alegria que nela irradia, se

conserve,
A sua paz, tão desejada, se resulte,
E o seu sucesso tão procurado, se

en-contre,
Que sua saúde, se mantenha...

Que a conjugação de todos os verbos
do bem possa ser flexionada, em

todos os tempos e em todas as horas,
e

.

que a união destes sentimentos:

amor, alegria, paz, sucesso e saúde ...

nos faça conquistar um mundo
melhor.
Um Feliz Natal e um ótimo Ano-Novo ...

Micbeie Lorenzi

BRINDE COM NOSSA BRUT E ASTI

ONDE COMPRAR EM JARAGUÂ DO SUL:
- Rede Mime - Cantina Gianella

_ metr.: Dequêch - Sardagna - Claudele M.da Costa-

,

- Nos melhores restaurantes da' cidade -

Cxs.fechadas também no:

TELE-VENDAS
fone (47) 47.2-1470 fax 473-9273 '

demarscillc@tcrra.com,br �REI'RESIi:NTANTE EXCLUSIVO
NORTE E PLANALDO NORTE DE se U"._Mll....

:11

Trocam ai ianças
na mão direita,
hoje, o casal Eder
José Franzói e

Edilai Maria

Apresentaram-se na

Praça Ângelo Piazera,
pela programa�ão de

Natal, o Coral de
Cultura Alemã, com a

regência de Egan
Jagnow

Estiveram presentes no

coquetel promovido pelo
Shopping B reithaupt
Sérgio Kuchenbecker, o

colunista Celso Nagel, o

empresário Roberto
B reithaupt e o gerente
de marketi ng Ped 1"0

Lopes de Oliveira

Retrato em família: os

empresários Antídio
Aleixo Lunelli e

Beatriz Ender Lunelli
e também Viviane

Cecília Lunelli e Dálcio

Divul a ão

Esteve visitando a Estância
Ribeirão Grande 6 diretor

presidente do Jornal CORREIO
DO POVO, Eugênio Victor
Schmõckel

----------------------------------------�

Passou no vestibular, para o curso de Di
reito, o operador financeiro, Vanderle'
Reitz. P;rabéns por mais esta etapa d

vida com letada.

SÁBADO, 21 de dezembro de 2002
Contato:
camarote@jornalcorreiodopovo.com.br
www.lookhere.com.br/camarote

Cola grau em Direito, pela Furb, o

próspero Mário Sérgio Peixer Filho, fllho
do dinâmico prefeito de Guaramirim,
Mário Sérgio, e da encantadora jússar
Elisabeth Ersching Peixer, A festa conto

com jantar na residência da família. Me

agradecimento pelo convite e faço votos

de sucesso.

Com suas contribuições ao Jorna
CORREIO DO POVO, o intelectual João
Gascho tem mostrado toda sua capa
cidade em textos e até poemas ... meus

cumprimentos.

Foi de muito bom gosto o "Coq au vin",
oferecido aos profissionais da imprensa
na última segunda feira pelos empre
sários Roberto e Bruno Breithaupt e

também pelo gerente de Marketing da

empresa, Pedro Lopes de' Oliveira. A

confraternização se deu no espaço vip
do Big Bowlling.

Para você que contribuiu não só para a

campanha de Natal promovida pelo
CORREIO DO POVO, mas para tantas

outras que foram feitas, meus parabéns!
É assim que podemos fazer, se não do

mundo, de nossa cidade um meio melhor

para VIver.

Casam-se
Hoje, casam-se Samara Fernanda Cani
Fábio Rafael Viviani. Após a cerimôni
os convidados serão recepcionados no

salão nobre do Clube Atlético Baependi.

A MAGIA DO NATAL ESTÁ N'Q BOTICÁRIO
\

RS 114 ?-5E.:MjO Clippillg
I{� 85, O�'st�jO femme.corn

Clínica �€ ClJ'IH'flia '/)ldsUca
�stiUca e 7'-q:JaJ'a�tJJ'a

7>1'. f{l€xanJJA€ W€JAn€JA
�-......

CTcjf15fJ3fJ

R$ 45 75
, h'stojo Ma Cbél'ie

(47) 422-2105 ou 433-4020
.r;- dr.werner@uol.com.br

R: Blumenau, 178 - Sala'610· Centro - Ed. Med Clínicas - Joinville - SC

�_

R$ 77, °2/ojoligl!J'<
R$ 74 I;:'

, Estojo /)omme_cnm

K$ 78,50Es/ojo Tarsila
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Quisera
Senhor, neste

Natal, armar uma árvore
dentro do meu coração e nela

pendurar, em vez de presentes,
os nomes de todos os meus amigos!

Os amigos de longe e de perto, os antigos
e os recentes. Os que vejo a cada dia e os que

raramente
encontro. Os sempre lembrados e os /.

que. às vezes, ficam esquecidos. Os constantes
e os intermitentes. Os das horas' difíceis e os das

horas alegres. Os que, sem querer, magoei ou os que, sem
. / \

querer, me magoaram. Aqueles a quem conheço profundamente e

aqueles a quem me são conhecidas somente as aparências. Os que pouco me

devem e aqueles a quem muito devo. Meus amigos jovens e meus amigos velhos.
Meus amigos homens

feitos e as crianças: minhas amiguinhas.
Meus amigos humildes e meus amigos importantes.

Os nomes' de todos que já passaram pela minhc vida.
Os que me admiram e me estimam sem eu saber e os que eu amo e

estimo sem lhes dar a entender. Quisera, Senhor, neste Natal,
armar uma árvore de raízes muito profundas. Uma árvore de ramos muito extensos

pare 'que novos' nomes, vindos de todos as partes, venham juntar-se aos já
existentes. Uma árvore de sombra muito agradável, para que nossa amizade seja um

\
momento de repouso

'

.

'

no meio das lutas da vide. Obrigado, Senhor; por todos
esses amigos que, fazem lembrar e iluminar minha árvore, sendo eles

os principais cdornos, Quero grava-do no meu coração o nome de cada um deles.
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E O QUE DESEJA A FAMIUA
Parcimóveis

'

I

�. Para este Natal e para todo ano de 2003.
"
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EM PiÇARRAS
Apto. c/170m2, em

eonstr.- suíte + 2 qtos,
sala estar/jantar, bwe

social, cozinha/chur.,
sacada, área de serviço,
c/ 2 vagas de gar.:
Prédio c/quadra poli

I esportiva, salões de
festa - Rua Nereu
Ramos. R$ 110.000,00

- Entrada de
R$ 60.000,00 + 10x
R$ 5.000,00 corrigidas

. pelocub·�1

PARCIM VEIS �����?'. �;. �;.�:::���� de 2002
........

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua

José Emmendoerfer
(em contrucão)

- Aptos. nº 101, 106 e 305, c/
123m2 - suíte + 1 qto. e demais

dep. Entrada de R$ 41.300,00 e

assumir parcelas de R$ 973,00
corrigidas pelo Cub.

IPANEMA / MEIA
PRAIA· Rua 444,
nO 326. Sobrado,
cj 290m2, terreno

cj 828nf", suíte +

3 qtos e demais

dep. + edícula, cj
2 gar. e suíte.

R$ 106.000,00

CASA EM BARRA
VELHA - TROCA
POR CASA EM

JARAGUÁ
DO SUL
Centro - Rua Manoel
A. Silva, 222 - cj 2
suíte + 1 qto e

demais dep.
$ 65.000,00

• Terreno em Ubatuba - Praia Grande, cf 490m2. R$ 8.000,00

I

II

APARTAMENTOS PRONTOS

Rua Adolfo Sacani, 36 - Apto. com

306m2, com suíte + 2 qtos, dep.de
empregada, 2 gar. e demais dep.
Edifício cf grande Salão de Festa,
chur., sauna, sala de ginástica, sala
de jogos, piscinas, quadra esportiva,
quiosque e play-ground. Preços de:

R$165.000,00 à R$178.000,00 51
aeab. interno (pare. direto el o prop.)
Apto 302 acabado cf madeira e

porcelanato. R$ 200.000,00

Rua Barão do Rio Branco

- Apto nº 402, cf 155m2, (c/ 2

vagas de gar.) - R$ 95.000,00.
Entrega em fevereiro/2003, sem

aeab. interno

Ed. Ônix - Rua

Jorge
Lacerda, Apto
c! 135m2, 2

vagas
garagem,
semi
mobiliado.
R$ 95;000,00

Ed. Tulipa - Rua

Angelo
Schiochet, 223

(Perto do Clube
Beira Rio) apto

+ 2 qtos e

demais dep.,
com excelente

acabo e

garagem.
R$ 105.000,00

EDIFÍCIO TOWER CENTER -

Rua João Marcatto. esq.
com Clemente Baratto

- Salas comerciais executivas, cf
gar., para venda, a partir de R$
50.000,00, sem acabamento, ou

para locação, cf gar. Preços a

partir de R$ 400,00

r-------------------

I
.

LOCAÇÃO RESIDENCIAL
1

I
• Ed. Amaranthus· apto. novo, cf 306m', suíte + 2 qtos e demais dep. R. Adolfo I
Saeani, 36. R$ 1.100,00 I

I
Ed. Antúrio . apto cf 2 qtos e 2 bwe - R. Eleonora Satler Pradi . R$ 370,00

IEd. Eriea - apto cf 2 qtos, 1 bwe . Rua Guilherme Hering 70 - R$ 320,00
Ed. Magnólia - apto cf suíte + 1 qto -.R. Pe. Pedro Franeken - R$ 400,00 IEd. Rabello - Calçadão - apto cf 3 qtos, 2 bwe - R$ 380,00 .

Ed. TUlipa - apto cf suíte + 2 qtos - Rua Emil Burow - R$ 525,00 I
Ed. Bartel - apto cf suíte + 2 qtos - Rua Fritz Bartel - R$ 360,00

IEd. Marangoni - apto cf 2 qtos - Rua 25 de Julho - R$ 370,00
Ed, Emilie - apto cf 1 qto e demais dep. - Rua Epitáeio Pessoa - R$ 260,00 IApto. cf 2 qtos + 2 bwe - Rua Antônio Carlos Ferreira 950 - R$ 290,00
Apto cf suíte + 2 qtos - R. Pro.e. Gomes de Oliveira - R$ 530,00 I
Apto. cf 1 suíte + 2 qtos . R. Angelo Torinelli - R$ 470,00

IApto. cf 2 qtos, 1 bwe . R. Leopoldo. Malheiro • R$ 330,00
Casa em Guaramirim • 3. qtos, 2 Ewe, chur.. R$ 495,00 I

"

LOCAÇA0 COMERCIAL
• Ed. Alberto Marangoni - R� 25 de Julho· loja térrea, cf 26m' . R$ 200,00 I
• Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa. 532 . salas, cf 40m', l' andar. R$ 400,00 I• Ed. Bárbara· R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas. cf 40m'. 2' andar. R$ 350,00
• Ed. Érica· R. Guilherme Hering, 70 - loja térrea, cf 55m' - R$ 300,00 I
• Ed. Hortêneia • R. José Emendoerfer, 1549 . 1 sala térrea· 36m'. RS 200,00
• Ed. Tower Center - salas de 101m' a 138m', cf garagem. R$ 400,00 a RS 600,00 I
• Centro Comercial· R. Mal. Deodoro. 1594 . salas diversas. cf 32m' cada. R$ I280,00/250,00
• Loja térrea - R. Preso Epitáeio Pessoa, cf 460m' . R$ 3.900,00 I
• Sala corríl., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, de 30 a 48m'. R$ 300,00 a R$ 470,00

I• Terreno· Rua 25 de Julho (ao lado campo de futebol). R$ 220,00
VENDAS RESIDENCIAIS

'

til
• Sobrado para 2 moradias, térreo com 2. suítes, 2 qtos e demais dep .. pronto - parte

Isuperior em construção - Terreno com 600m', Lot. Versailhes . R$ 75.000,00
• Casa em alv.• Champagnat . R. Celestino Depine, 394· cf 200m' de área eonst., cf I "

suíte + 2 qtos e demais dep. R$ 130.000,00
• Casa em alv. cf 200m', suíte + 2 qto e demais dep., cf 405m'· seminovo. Rua Virgilio I
Pedro RUbini, tot. Girolla. R$ 125.000,00 I• Casa em alv. cf 2 qtos e demais dep. - Trés Rios do Sul. R$ 30.000,00
• Casa mista na Vila Nova, R. Artur Henehel, 56 - cf 80m' + edícula em alv. cf 70m' (terreno I
cf 615m') - R$ 80.000,00'

IVENDAS TERRENOS
.• Terreno· R. Pe. Aluísio Boeing • Barra do Rio Cerro - cf 488m' . R$ 29.500,00 I "

• Terreno - R. Pe. Aluísio Boeing - Barra do Rio Cerro - cf 3.500m' • R$ 125.000�00 I• Terreno - R. Marajó . Ilha da Figueira - cf 450m' . R$ 29.500,00
• Terreno - R. José Aguinaldo de Souza, 170 . 720m' - R$ 35.000,00 I.
• Terreno ideal para uso industrial cf 20.000m', na R. Chico de Paula - R$ 130.000,00.
• Terreno ideal para uso industrial cf 7.000m', na Rio Cerro (próx. Nanete) • R$ 70.000,00. I
• Terreno em Guaramirim, local nobre para residência. R$ 22.000,00 I• Terreno cf 920,00m' - R. João C. Stein - Jguá Esquerdo· R$ 17.000,00
• Terrenocj 420,OOm2-R. Marcelo Barbi-Jardíne Lenzi- Vila Lenzi·R$28.000,OO I

L j

Casa alv. NOVA· cj 200m2. Terreno

cj 405m2 - suíte + 2 qtos e demais

dep. Rua Vergilio Pedro Rubini, lote

41, Barra. R$ 125.000,00

Casa alv. NOVA - cj 164m2•
Terreno cj 900m2 - R. Mal.
Deodoro - R$ 211.000,00

(próp. pj comercial). Aceito parte •

pgto, 1 apto central, 3 qtos

Terreno· R. Pe. Aluísio Boeing· -

Barra do Rio Cerro - cj 566m2•
R$ 29.500,00

Edifício Vitória Régia
- Vila Lalau - 3

quartos e demais

dep., apto 303A
R$ 58.000,00

Três Rios do Sul - Casa em alv. -, cj 2

qtos e demais dep. R$ 28.000,00
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•

; DI ESTA SEGORflnçfl PflRA SOA FAMíLIA. VOCÊ PODE TER

•

'" 01 ooite, 02 dormitórios
'" Sacada com churl'OScp.ieira
'" O 1 ou 02 vagQ$ de garag em
'" Salão de testa$
'" Play-gl'OlI1d ,

'" Localização: Vila Nova

*
Preço especial de lançamento em

condições facilitadas de pagamento.

•

" "

Para chegarmos onde estamos,
não chegamos sozinhos.

· '

� Com certeza, em alguns momentos
de nossas vidas tivemos alguém

que nos deu a mio.

•

•

•

OI

• Oesejamos a
.

todos'um feliz
Natal e um

Próspero
Ano-Novo.,

OI

•

I

I

OI

OI

•

•

Re s i d
ê

n c ia l

®QUITun
�N� �. PWZUl wou:

Ref. 3802 - VILA NOVA - 3 Dormitórios - 1 •

ou 2 vagas de garagem
- Salão de festas -

Playground - 7 Pavimentos c/ elevador -

Financiamento direto c/ a Construtora.

EDIFíCIO MÔNACO :

Ref. :380 7: CENTRO - APTO EDIFICIO
•

MÔNACO - Com 02 dormitórios,
sacada, salão de festas, ploy ground,

ótima localização. Entrada +

parcelamento direto com a construtora

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - se
achave@ netu no.com. br
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• COMPRA
,

• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

PARCIM

i, I

• 6ira§§ol
IMÓVEIS

371-7931irPÁBX
CRECI1741-J E-mail -git:_assolimoveis@terra.com.br

VEIS SÀBADO, 21 de dezembro de 2001
........................................ ,

.

• •

Cód. 2054
CENTRO -

Apto Ed.

Royal Barg - cl
134m2
Suíte + 2

quartos, .

salão de festas
e piscina.
Preço R$
100.000,00

- O I Suíte + 03 quartos + 04 vagas garagem
- fica cozinha sob medida. R$ 160.000,00

cód. 1163 Ilha Figueira - Casa alv.
128 m2 - O I suite + 02 quartos e

demais depen .. Terreno 352 m2.

R$ 58.550,00

Cod 1071 FIGUEIRA- Casa alv. c/ l40m2-
c/ 3 qtos, 2 salas, 2 bwc, garagem. Terreno c/
810m2 (15x54). Prox. ao Mercado Andréia.

R$ 55.000,00.

Cód 3027 - CZERNIEWICZ -

Terreno com 339.5 m2 - Ria Richard
Piske R$ 24.000,00

Cod 1148 PROX. WEG 1- Casa alv. c/
205m2, 3 qtos e demais dep. Terreno c/ 377m2

(13x29). R$ 80.000,00

Cód. 3105 VILA LENZI - Terreno c/
406m2 (14,50 X 28). R. Maria Cristina

Z. Me\Jrer. Preço: R$ 16.000,00

Cód. 31 16 Água Verde - Terreno 855
m2 ( 30x28,5) . R$ 36.500,00

Cód 3055 VILA LENZI - Terreno cl
551 m2 (13 x 42) - Rua Francisco
Piermann - Preço R$ 25.000,00

I I

OESEdAMOS A TOOOS OS NOSSOS CLIENTES
uM fELIZ NATAL E, uM PRÓSPERO ANO NOVO.
APROVEITAMOS TAMBÉM PARA INFORMAR O NOSSO PERIODO

DE FERIAS, QUE SERÁ DO DIA 21/12/2002 A 08/01/2003.
BOAS fESTAS.

Cód. 3001 -

SANTA
LUZIA -

Lotes com

financiamento
DIRETO ou

pela CEF

(Prestação a

partir de
R$ 70,00)

Aluga-se
Apto Ed. São
Lourenço - OI
suíte + 02 qtos
e demais

dependo
Valor

R$ 550,00 +

Figueira - 90 m2 - 04 quartos, 02 vagas
garagem e demais dependo R$ 35.000,00

cód. 1162 Centro - Casa 154,89 m2 -

04 quartos e demais depen.-Terreno
342,60. R$ I 15.000,00

Cód. 31 14 Vila Rau - Terreno no Res.

Renascença 499,50 m2. R$ 25.000,00

Cod 3115 terréno 350m2 (14x25) - Ana
Paula IV. R$ 11.000,00 óu R$ 5.000,00

(saldo em 24 parcelas)
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Imobiliária Menegotti Lida.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

• I M o 8 I. r I A R I A (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro
� MENEGOTTI

•
CRECI W 550-J

{?� :
AssociaçãodasImobiliárias

deJaraguádoSul
I

I

•

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TE�OS CLIENTES CADASTRADOS.

==VENDA== 5199
TERRENO - ESTRADA
NOVA - RES. MIRANTE
LOTE 02 - TERRENO =

28,90M X 21,50M =

803,95M2 DE

ESQUINA. Área do
terreno 803.95 m2

Preço venda:

22,000.00

-,
==VENDA== 5128

• TERRENO - VILA NOVA -

RUA OLlVIO BRUNAGNO
- 51,45M DE FRENTE X

94,00M
4.176,00M2. Área do

terreno4,176.00 m2
• Preço venda:

600,000.00
"

•

==VENDA== 5306
TERRENO - AGUA VERDE
- RUA 759 - SEM
NOME - ÁGUA VERDE

- TERRENO 462,00 M2

MEDINDO 14,00 X

33,00M. LOTEAMENTO
AFONSO EUGÊNIO
NICOLUZZI - ÁGUA
VERDE. Área do terreno

462.00 m2 Preço venda:

.23,000.00

"

•

====VENDA== 5311
TERRENO - ILHA DA

FIGUEIRA - R.
RUDOLFO

GROSSKLAS, LOTE
06 - TERRENO NA

ILHA DA FIGURIRA _.

Área do terreno
577.76 m2 Preço
venda: 18,000.00

==VENDA== 5318
TERRENO - AMIZADE -

R. ARTHUR GUNTHER,
LOTE 05 - TERRENO

COM 392,00 (14 X 28)
NO AMIZADE - Área do

terreno 392.00 m2

Preço venda: 35,000.00

==VENDA== 5317
TERRENO - CHICO
DE PAULA - RUA
766 - LOTE D-3 -

TERRENO NO
CHICO DE PAULA
COM 383,44M2
(14;27 X 19,73) DE

ESQUINA - Área do
terreno 383.44 m2

Preço venda:

12,000.00
•

==VENDA== 5327
TERRENO - CHICO

DE PAULA -

ESQUINA COM AS
RUAS 462 E 766 -

.

TERRENO DE

ESQUINA COM

480,00M2 (20,00 X.

24,00). Área do
terreno 480.00 m2

Preço venda:

17,000.00

==VENDA== 5329 TERRENO
- RAU - RUA 965 ESQUINA
COM 576-JOÃO CRUZ SOUZA -

LOTE DE ESQUINA MEDINDO
562,50 M2 - SENDO FRENTE

22,50M X 25,OOM LATERAIS.
Área do terreno 562.50 m2

Preço venda: 22,000.00

==VENDA== 5356
TERRENO - TRES RIOS

DO SUL - RUA CONRADO
ERDEMANN. TERRENO

COM 4000

M2;LOCALlZADO NA RUA
CONRADO

ERDEMANN.45,71M
FRENTE 45,71FUNDOS

87,50 LADODIREiTO.
87,50 LADO ESQUERDO.
Área do terreno 4,000.00

m2 Preço venda:

110,000.00 •

==VENDA== 5358
TERRENO -

AMIZADE - RUA 812
- LOTE COM

450,00M2 SENDO
15 X30

LOCALIZADO
VERSALHES III.

LOTE D-116 - Área
do terreno 450.00
m2 Preço venda: .

30,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



376-00"15
RUA ANGE LO RU 81 N I, 1 046. �_b_a_r_ra_s_u_I_@_n_e_t_u_n_o_.c_o_m_.b_r

_

_:....-.-.-_.-._;;_.�z.'I ....·."" .....·.'I ..... _.. ,�'I.---".-=---=-
- -- -

-

�.: .�9�.��� P_9 .p.�y� .. : � '

.. CADERNO
.:

Barra
A imobiliária da Barra

Chácara com 140.000,OOm2, terreno com

topografia irregular, edificado com duas casas

residenciais de madeira, sendo uma com

77,OOm2 devidamente averbada e a outra com

63,OOm2, dois b:mheiros,garagem, piscina comi

100,OOm2, galpão com churrasqueira e

bçmheiro, lagoa de peixe, pastagení, trilhas

para caminhar, bastante palmito localizada no

Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distante 3Km do

asfalto(SC-416) - R$ 85.000,00

•

Casa
alv.

120,()0m2, '

fase
final
acaba
mento

cl 3 qtos, sendo uma suíte, sala, sala TV, bwc
social, copa, cozinha, despensa, garagem,
terreno cl 325,OOm2 (13x25). Rua Pe. Aloísio

Boeing, Barra, próx. Noviciado - R$ 75.000,00 ,

Casa alv.
cl

84,OOm2,
c/lc]e cl

três qtos,
sala, copa,

coz,

lavanderia,
BWC,

garagem, terreno c/892,58m2 (30x29,75),
toda muroda, Rua Verônica D:Rosa s/n°, Barra

.

- R$ 55.000,00

••

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 - Jaraguá do Sulj SC
I

/

vilsoncorretor@terra.com.br

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

Fone 371-2357

Lançamento
LOTEAMENTO SCHUARTZ
Terreno cf 448,00m2 apartir de R$ 3.500,00
de entrada + 80 vezes de R$ 200,00 com

correção anual com toda infra-estrutura

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820-J

•

•

CENTRAL DE VENDAS

•

I

• ir 373-0283
I

I

•

Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro
GUARAMIRIM - SC

•

ALUGA-SE

•

Apartamento padrão com 60m2 - 02 quartos - sala - cozinha -

lavandeira - bwc - Rua Arthur Guenther - Conjunto Amizade -

Jaragua do Sul - R$230,00 + condomínio.

•

Galpão com aproximadamente 300,OOm2 - Rua 28 de Agosto -

Próximo da Estação Rodoferroviária de Guaramirim - Centro
- R$1.500,00.

I

•

I

I

• VENDE-SE
CENTRO - GUARAMIRIM•

I

•
•

• Cód. 1099 - Casa sobrado com 220,34m2 - 03 quartos - 02

�,- 02 garagens - sala de estar e almoço - cozinha -

deposto - despensa - escritório - lavanderia - Terreno com

a.150m2 - BR 280 Km 57 - Próx. G Maiochi - R$200.000,00-
Negociável.•

Cód. 1124 - Casa mista com 164m2 - 02 quartos - 02 bwc - 01

garagem - sala - cozinha - área comercial - lavanderia - Ter
reno com 392m2 - R$43.000,00 - Negociá

Cód. 1053 - Casa madeira com 200m2 - 03 quartos - bwc -

garagem - demais dependêcias - Terreno com 520m2 - Rua
Ernesto Pisetta - R$50.000,OO.

•

VENDE-SE
AMIZADE - GUARAMIRIM

Cód. 1112 - Casa alve

naria com 90m2 - 02

quartos - 01 suíte - 02

bwc - 01 cozinha -

área de serviço - sala
- Terreno com 435m2
- Rua Jaime Bardim -

R$35.000,00 - Negoci
ável.

Cód. 1151 - Casa al
venaria com 90m2 - 03

quartos - 01 bwc -

sala - cozinha - lavan
deria - varanda - Ter
reno com 360m2 - Rua
João Sotter Corrêa -

R$35.000,00 - Negoci
ável ..

Cód. 1153 - Casa alvenaria 161 m2 semi-acabada - 02 quartos -

01 suíte - 02 bwc - garagem - Terreno com 420m2 - Rua João

Sotter Corrêa - R$32.000,00 - Negociável.

Estamos no

planetaimovel.com

, CORREIO DO POVO - 7
.......................................................

AVAí- GUARAMIRIM

Cód. 1125 - Casa mis
ta com 93m2 - 03 quar
tos - 01 bwc - gara
gem - sala - cozinha - •

lavanderia - Terreno
com 450m2 - Rua •

Hervino Hanemann -

R$19.000,00 - Negoci
ável.

Cód. 1181 - Casa mista com 420m2 - 04 quartos - 02 suítes •

- 03 bwc - 02 garagens - sala de estar e jantar - copa -

•

cozinha - lavanderia c depósito - despensa- jardim - Terre
no com 450m2 - R'ua Plácido Afonso Raussis,35 -

R$90.000,00 - Negociável.

VENDE-SE
JARAGUA DO SUL

Cód. 1083 - Casa mista com 126m2 - 03 quartos - 01 bwc-

02 garagem - sala - cozinha - lavanderia - Terreno com

950m2 - Rua Manoel Francisco da Costa - Bairro João Pes
soa - R$35.000,00 - Negociável com carro.

•

Cód. 1080 - Casa mista com 140m2 - 04 quartos - bwc -

garagem - sala - copa - cozinha - depósito - churrasqueira
- Terreno com 450m2 - Rua Guanabara - Bairro Czieniewicz
- R$65.000,00 - Negociável.

• • •

, Atendemos aos sábados das 8hs às 12hs

MARIMAR IMOVEIS
E-mail: marimar@netuno.com.br

"

•

"

•

"

•

Fone/Fax: 275-0051
Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi - Próx. Recreativa Marisol

VENDE-SE
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

Cód. 1154 - Chácara com 30.000,00m2 - Casa madeira com

63m2 - 03 quartos - 01 bwc - sala - cozinha - lavanderia -

Estrada Geral Massaranduba - São João do Itaperiú -

R$130.QOO,OO - Negociável.

• •

CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - TOPOGRAFIA - ENGENHARIA - ARQUITETURA - CONSTRUÇÃO

(�equipe da 9v{anmarlmóveis deseja um
/

!f�.LIZ fÃ[J2IfTU e v_9v{P1(osn2{o 5ll9{O
.fÃ[Oo/O a todos os[amiiiares, amigos,

colaboradores, parceiros, corretores,[ornecedores e,

principalmente, aos nosssos clientes deste ano que se

[inda e aos do ana que hora se inicia. ))

Informamos que estaremos em férias no período de 21/12/2002 à 12/01/2003.
Manteremos plantões pelos telefones:

9124-7221 - no período de 21/12/2002 à 30/12/�002 e 275-0478 - no período de
06/01/2003 à 10/01/2003.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONFRATERNIZAÇÃO
DA PARCIMÓVEIS
A família PARCIMÓVEIS comemorou com

muita alegria mais um ano de grandes
realizações e mudanças.
No último dia 11/12/02, houve uma,

<'

•
"

confraternização entre os corretores das

imobiliárias parceiras e seus familiares

em Jaraguá do Sul. Fizeram-se presentes
os amigos do Jornal CORREIO DO POVO,

.

,

que sempre prestigiaram os eventos

realizados na PARCIMÓVEIS. A festa foi

repleta de alegrias e muita

descontração ..

Agradecemos a colaboração e a

participação de todos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Desejo que neste Natal, antes de você perceber Jesus nas luzinhas que piscam
,

pela cidade, você O encontre primeiramente em seu coração.
E, à frente de qualquer palavra que expresse seu desejo de uriíl feliz Natal,

O encontre em suas ações. Que você O encontre não só na alegria que sente ao

sair das lojas com presentes para as pessoas que você ama, mas, também
na feição triste da criança abandonada nas ruas, na qual muitas vezes você

eSbarra apressadamente. Que você encontre Jesus no momento em que pegar nas

mãozinhas delicadas de seu filho, lembrando-se das mãozinhas pedintes,
quase sempre sujas de calçada, que só sabem o que significa rudeza.

Que você O encontre no abraço de um amigo, lembrando-se dos tantos que só têm
a solidão como companheira. Que você O encontre na feição do idoso da sua
família, lernbrando-sedaqueles que tanto deram de si a alguém, e hoje são

esquecidos até pela sociedade.
Que Você O encontre na lembrança suave e sempre viva daquela pessoa querida
que já não está mais fislcamente ao seu lado, lembrando-se daqueles que já nem

se recordam mais quem foram, enfraquecidos pelo vazio de suas vidas.
Que Você encontre Jesus na bênção de sua mesa farta e no aconchego de sua

família, lembrando-se daqueles que mal alimentam-se do pão e sequer um lar têm.

Que você O encontre não apenas no presente que troca,
mas principalmente na vida que Ele lhe deu como presente.

Que você lembre-se, então, de agradecer por ser uma pessoa

privilegiada em meio a um mundo tão contraditório!
Que você também encontre Jesus à meia- noite do dia 31

e sinta o mistério grandioso da vida, que renasce junto com cada ano.

Então festeje .. .festeje o ano que acabou não apenas corno dias que se

passaram, e sim como mais um trecho percorrido na estrada da sua vida!
Festeje a alegria que lhe extasiou e a dor que lhe fez crescer!

Festeje pelo bem que foi capaz de fazer e pelo mal que foi capaz de superar!
Festeje o prazer de cada conquista e o aprendizado de cada derrota!

Festeje por estar aqui!
Festeje a esperança no ano que se inicia, no amanhã!

Festeje a vida!
Abra 'os braços do coração para receber
os sonhos e expectativas do ano novo.

Rodopie ...jogue fora o medo, sinta a vida!. ..

Sonhe, busque, espere ... ame e reame!
Deixe sua alma voar alto ... pegar carona com os fogos coloridos.

Mentalize seus desejos mais íntimos e acredite: '

eles também chegarão ao céu.
Irão se misturar às estrelas, irão penetrar no Universo
e voltarão cheios de energia para tornarem-se reais.

Basta você querer de verdade, ter fé e nunca, NUNCA desistir deles!
E que seu ano seja, então, plenificado de bênçãos e realizações.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!
São os sinceros votos do Jornal CORREIO DO POVO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Engetec
CRECI934-J

1024- NEREU RAMOS - terreno cl caso na
.

rua João Ropelatto, esq., cl a rua Edmundo Kock,
cl 31.012m2, edificado com a coa de aprox.

80,OOm2• Valor RS 135.000,00. Condi�ões
a ��binar ou desmembramendo de
6.01YOm2 (esq.). por RS 90.000,00

1044 - LOTEAMENTO VERSALHES: Casa
em alv. (sobrado) em construcão com

2l0,OOm2contendo 1 suíte + 2 qtos, sala de TVI
estar e jantar; copa, coz., lav., gar. para 3
carros.Terreno +- 480,OOm2• RS 93.000,00

.

1062 - Casa cl 1 suíte, 2 qtos, sala estar,
I nlar, cozo sob medida, gar. pi 2 carros, área

chur., + ou - 600m2• Área constr. 180m2•
RS 150.000,00

CORREIO DO POVO 5

Engetec Construtora e Imobiliária
,

n67 - CZERNIEWICZ (Pióx. ao Pomo)
- (asa alv., cl suíte + 3 qtos, 3 salas, copa,

bwc e demais dep. RS 160.000,00

Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819
E-mail: engetecj@zaz.com.br

Rua Padre Francken, 253
,

, Tel. Plantão 9102-6707 ou 9102�6772 o

• o,,,

Obs: Com opção de terreno ao lado
conforme a ref. 1071.

1071 - GUARAMIRIM - Terreno com

450,00m2 (ao lado da REF. 1070)
R$ 25.000,00

221 - (esc c/3 qtos, 2 salas coni., estac.

privilegiado, 2 bwc, dep. emp., COZ., e lav.
Rua da Radio Brasil Novo. Terreno cl 1.000m2

e casa cl 130m2• Valor a combinar

LOCAÇÃO SALAS COMERCIAIS
R. Eptácio Pessoa, 566
Características Principais:
Localização Central; Escada e corredor bem
dimensionados; Acabamento Sóbrio e com zelo
meticuloso; Garagem com facilidade de manobra;

VALOR DE ALUGUEL
PAVIMENTO SUPERIOR:
Fundos: de 300,00 a 470,00 .

Frente: de 340,00 a 415,00
PAVIMENTO
TÉRREO: 200m2: RS 1.900,00
Esquina: RS 2;300,00
Térreo total: RS 3.900,00

1070 - GUARAMIRIM- casa em alvenaria, com

160,00m2 sito a Rua Pedro Francisco Klein,
nº- 175, com 1 suíte + 2quartos, 2 BVl/C, 3

salas, coz., lav. e gar. para 2 carros, construída
em terreno com 450,00m2 (ao lado da REF.

1071) R$ 120.000,00. a combinar.

1072 - JARAGUÁ ESQUERDO - Excelente terreno em rua sem saída, pavimentada
(anti-pó) com fundos para o rio medindo 823,25m2; localizada na rua Vitório Pradi Próx.

I ao condomínio Azaléia. R$ 35. /

1068 - CENTRO - Rua Exp. Antonio
(orles Ferreira, 578. (asa em ulv., cl 2

suítes, 2 qtos, 2 escritórios, sala jantarl
estar/IV, sala íntima, adega, chur., dep.
empregada compl., lavanderia, gar.
pi 3 carros e demais dependências, cl

I prox. 350m2, excelente acabamento e

bom gosto. Terreno cf 600m2•
RS 400.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CENTRO - apto Ed.

Marajó - el área total

de 137,OOm2, suíte
+ 2 dorm., sala cl
sacada, bwe-social,
cozo el móveis, dep.
empregada, área

serviço, gar.
individual.

Valor R$ 68.000,00

n

Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda. �
III

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguó do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 ou 371-6582 / PLANTÃO: 9997-9471 �
...

CENTRO - apto. Ed. Schioehet - (aeab. ern.cerã
mica e massa corrida), cl área total de

170,00m2, suíte + 2 dorm., sala el sacada,
bwc-social, cozo el armários sob medida, área

serviço, gar., piso revestimento cerâmica,
salão festa e piscina. R$ 85.00,00 nego

CZERNIEWICZ - casa em alv., el área total
de 182,00m2, suíte + 2 dorm., 2 salas, coz.,
bwe, áréa serviço, gar. c/ 2 carros, terreno

332,00m2 - R$ 85.000,00 (próx. Pama)

L
!

I

CENTRO - apto
novo, liberado pI
morar - Res.
Clarice Koch, el
área total de'
128,00m2, suíte
+ 1 dorm., sala cl
sacada + chur.,
bwe-soeial, eoz.,
área serviço, gar.,
2 salões festas e

piscina. R$
75.000,00, pare.
e aceita imóvel
em Joinville

VILA LALAU - casa alv. (smi-nova), el área
total de 130,00m2, 2 dorm., 2 salas, 2

bwe, eoz., área serviço, dep. empregada,
gar. pI 2 carros, ehur. Terreno el
500,00m2• Valor: R$ 95.000,00.

(aceita apto de menor valor em Jaraguá)

II

VILA LALAU - casa em alv. el área total de

117,00m2, 3 dorm., 2 salas, 2 bwe, eoz.,
,

área serviço, gar. - terreno 675,0:Om2•
Valor: R$ 70,000.00

SÃO LUIS - casa em alv., el área total de

110,00m2, 2 dorm., 2 salas, bwe, eoz., área

serviço, gar. pI 2 carros, terreno 500,00m2•
Valor R$ 48.000,00 (Prjeto pronto pI fazer

sobrado). Obs.: Libarada pI finane. bancário

BARRA RIO CERRO - casa em alv. el área
total de 139,50m2, 3 dorm., 2 salas, 2 bwc,
eozinlÍa, área serviço, garagem - terreno

(20x15) = 300,00m2• Valor: R$ 70.000,00
(entre lanchonete Pinguim e Malwee malhas).

CENTRO - ótima loja montada com'

estoque de roupas femininos (Lingerie)
na Av. Mal. Deodoro, centro desta cidade.

O mobiliário da loja foi proposta e

acompanhado por um designer
e um decorador.

O designe r da loja é de proposta
elean e moderna;
Todo o mobiliário foi feito em madeira

MDF, laminado em aço escovado, palha
canelada e verde marmorizado;
O teto possui rebaixo com iluminação
individual e som ambiente.

Valor a combinar

CENTRO: cobertura
(duplex) no Ed.
Dianthus, el área
total de 39�6m2,2 suítes (o«asal
el closet e hidro) +

2 dor?,;. (mobilia-

CENTRO - casa em alv. el área total de

157,00m2, 3 dorm., 2 salas, 2 bwe, eoz.,
área serviço, gar. pI 2 carros, chur, -

terreno 561,50m2• Valor: R$ 85,000.00
(aceita casa de menor valor em Jaraguá.

-

CZERNIEWICZ - casa alv. el área total de

150,00m2, 2 dorm., 2 salas, 2 bwc, área

serviço, eoz., abrigo pI carro - terreno

350,00m2 - R$ 60.000,00 (Para locação o

valdr fica por R$ 350,00).

NOVA BRASILlA - casa em alv. el área

80,00m2, 2 qtos, sala, eoz., áreq serviço,
bwe, gar. pI 2 carros - terreno el área

450,00m2 - Valor R$ 58.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� COMPRA VENDA ALUGA. ADMINISTRA
t.I '

Atendimento: 8h30 às 12h 0 13h30 às 18h30
• Aos sábados: 8h30 às 12h

� trabalhamos o aJU) inteiro para ajudar
7XJCê �ansformar seu sonho em realidade.

(Jeliz 2Jatal e Próspero t....9lno 2Jovo!

REF 2334-
JARAGUÁ
ESQUERDO- R:
CARLOS FRITZ VOGEL,
]38 - CASA ALV, 200 M2
] SUíTE, 2 DORM, 2

BANH, GARAGEM 2
CARROS. TERRENO 480
M2. RS 75.000,00 .

REF 1001 - VILA NOVA - ED ANA
CRISTINA - R: PEDRO GONZAGA, APTO

Cf ÁREA TOTAL]] O M2, ] SUíTE, 2

DORM, ] BANH, SACADA, CHUR.IND.,
BICICLETÁRIO, 2 PORTÕES
ELETRÔNICO, CENTRAL DE GÁS E
GARAGEM. RS 44.630,00 + 8 X RS
f007,OO. ULTIMA UNIDADE PREÇO DE
CUSTO. DATA ENTREGA FEVEREIRO DE
2003.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 21 de dezembro de2001

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
e-mail: itaivan@netuno.com.br

Home page: www.itaivan.com.br

5202 - SAO LUIS - Casa alv. c/80,OOm2,
2 dorm., i bwc, toda murada. R. João

Franzner, 760 - RS 58.000,00

Ref. 2487 - Vila Lenzi - Terreno c/
480,OOm2 - 15 x 32 - Rua A - Lot. Mauricio

Lenzi, lote nº 12 - RS28.000,00

2458 - BARRA - 2 terrenos c/200,80m2
(cada) 1280x2350. R. Bertha Weege, 800m

acima da Malwee - RS 16.000,00 cada.
somente a vista

Ref. 5203 - Casa alv. - Rau - c/II O,OOm2-
03 dorm. - 01 bwc - sala - copa/cozinha - gar.
-lavanderia - despensa - terreno c/468,75m2
- Rua Exp. Erwino Raasch, 71 - RS32.000,00

Ao findar de mais um ano o anjo nos diz:
"Eis que vos trago boa nova de grande
alegria, que será para todo o povo, É que

hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador,
que é Cristo o Senhor" Lc 2.10.11.
Convide-o a fazer parte de tua vida e você
desfrutará de grande alegria e vida em

abundância.
Você é muito especial para nós da Itaivan

Imobiliária.

Felicidades, muita pazjum Feliz Natal e

Próspero Ano Novo cheio de realizações.
São os sinceros votos dos diretores e

funcionários da Itaivan Imobiliária.

Férias Coletivas: 21/12/2002 à 12/01/2003
Plantão: 9973-9674

5178 - AMIZADE - casa alv., nova, c/
117,OOm2, suíte + 2 dorm., 1 bwc.

Terreno c/ 378,30m2• RS 70.000,00

Ref. 2481 - Terrenos � Barra do Rio
Cerro - Lot. Resid. Dona Verônica - c/

360,OOm2 -RS21.000,00 (quitado) ou

RS 1 0.000,00 entrada + saldo pare.

2466 - NEREU RAMOS - Terreno comI.,
c/ 31.012,OOm2• R. João Ropelato, 1455,
c/I casa antiga. RS 125.000,00 ou RS
65.000,00 entro + 6x RS 10.000,00

5140 -ILHA DA FIGUEIRA - sobrado c/
183,60m2, c/ 3 dorm., bwc social, sola em 2

amb., sala TV, varandão, gar., cozo c/ móve�.
Terreno c/409,50m2• R. 8951 s/nº.

RS78.000,00

5170 - VILA LALAU - casa alv. nova c/
145,OOm2 - suíte c/ doset + 02 dorm - 01
bwc - terreno c/ 450,OOm2 (15 x 30) - Rua

Massaranduba, s/nº - RSll 0.000,00

2469 -' VILA RAU - Terreno comercial, c/
6.916,50m2. Todo plano. Rua Pref. José

Bauer - RS 150.000,00

5199- BARRA DO RIO MOLHA-casa
em alv., c/ 129,46m2, 4 dorm., 1 bwc.

Terreno c/ 481,50m2• R. Frederico Curt Vasel,
fundos 193 - RS 68.000,00

5229:CÊRNIEWICZ - Casa mad. pré
moldada, c/ + ou - 88,OOm2, c/3 dorm., 1

bwc, terreno c/ 412,50m2 - Rua Ernesto
Ru�olf Fritz Sohn, s/nº - RS 36.000,00

(RS 20.000,00 sinal + parc.)

3047 - CHÁCARA - c/
62.500,OOm2• Santa Luzia, grota

funda, 2 lagoas, cachoeira, campo
futebol, casa caseiro, mata nativa.

R. Estrada Rio Manso.
RS74.000,00

5170 - VILA LALAU - Casa alv. nova -

c/ I 45,OOm2, suíte e/doset + 2 dorm., I
bwe, terreno el 450,00 (15x30). Rua

Massaranduba, s/nº - RS 110.000,00

6020 - CENTRO- Sala comercial, nº
.

706,e/79,47m2,box44,e/15,75m2- -,

Centro Médico Odontológico - Rua
Guilherme Weege, 50 - RS 39.000,00
ou loeaçõo RS 220,00 + condomínio.

7018 - UERNIEWIU - Galpão c/
850,OOm2, c/ refeitório, 2 bwe, masc./fem. + I

aptos no piso superior, c/ I dorm., I bwe cd -

terreno e/800,OOm2• Rua Paraná, 103 - RS
180,00 ou locação RS 1.800,00 ao mês

5222-ÁGUA VERDE-casaalv.c/
115,OOm2, 3 dorm., 1 bwc + 1 casa alv.

nos fundos c/ 2 dorm., 1 bwc. Rua
Leopoldo Meyer, 114 - RS 79.000,00,
excelente imóvel par ainvestidor, renda

de aluguel RS 500,00 ao mês

Ref. 5223 - Nereu Ramos - Casa alv.
c/ 60,OOm2 - 02 dorm - 01 bwc - Rua

Bernardino Bresania, 128 -Lot.

Zanghelini - RS25.000,00

2475 - JARAGUÁ;;'QUERDO- 2
terrenos c/ 427,50m2 (cada), Campo
Campineiro. R. Grich Rauffmann - RS

36.000,00 (total2 terrenos)

5181- VILA LENZI-casa alv. c/80,OOnr,
3 donn., lbwc. Terreno c/746,OOm2. R:41l,
Cri<hAben, 496. RS38.000,OOpodeserfioot
c/ proprietário, imóvel será entregue pintado

3049 - Área pi Indústria TêxtiLRJ1
Chácara - el área de I 08.736,40m2 - águo
corrente e cachoeira - casas, galpão, el óreo

1.000,OOm2, muita área verde, luz elétr. em todo
parque. Estrada Schroeder I - Valor nego

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SOBRADO·1 suíte, 2 qtos, sala, copa, COZ.,
lov., bwc, sala com bwc + ou . 44m2 e garagem.

.

Terreno 460m2• RS 65.000,00, aceita
1Il110 e terreno no nego

CASA ALV•. Vila Lalau, c/
130m2, terreno 374m2, 3 qtos,

sala, eoz., lav., bwe, gar.
RS 65.000,00

TER�ENO_ c/454m2, R. Egídio
Vicente de Souza, próx.

multiprint.
RS 28.000,00, nego

TERRENO_ c/350m2, Lot. Beiro

R
Rio - Guaramirim.

S 3.000,00 entro + pore.

CORREIO DO POVO 9

\ OfERTAS OE NATAL

CASA - cf 3 qtos, 2 solos, cOZ., bw(., lov., goro
R. Neco Spezio, 120 - Centro.

De RS 40.000,00por RS 36.990,00
\

CASA - VILA RAU - em olv., 110m2 COl1tr.,
terreno c/ 420m2• RS 47.000,00

CASA ALV. - R. José Martins, 918,
c/115m2, terreno 425m2, e/3

qtos, 2 salas, COI., lav., bwe, gar.
RS 29.000,00 ou RS 18.000,00

+ 40 pore. RS 350,00
.

CASA - R. Artur Withorft, 145-
Ilha da Figueira, c/ 3 qtos, sala,

eoz., lav., bwe, ehur., ótimo aeab.
RS 84.000,00

TERRENO-c/390m2, R.Luiz

Spezia, Centro. RS 26.500,00

TERRENO -Iet. Santo Antônio, c/
364,50, próx. Mercado Quinzote.

RS7.500,00

CASA ·ILHA DA FIQUEIRA - c/
3 qtos, sala, eoz., bwe, lav., gar.

RS 45.000,00

Área eonst., 800m2, terreno

900m2, 17 quifinetes, renda mensal
.

RS 3.000,00.
RS 185.000,00

TERRENO - BARRA -Iot. Ouro

Verde, esq., c/ 376m2•
RS 15.000,00

TERRENO - c/420m2, próx.
Prefeitura, ótima 10(, - Jguá
Esquerdo - RS 29.000,00

CASA - Barra Velha, ótima 10(', c/
3 qtos, sala, eoz., lav., bwe, var.,

.
ehur. + 2 qtos nos fundos.

RS 36.000,00

CASA AL V. - R. Fidelis Esting, lote
187 - Centenário, e/4 qtos, salas,

eoz., bwe, lav., gar. c/160m2•
RS 65.000,00

TERRENO- c/ 2.000m2• BR416,
próx. Malwee. RS 45.000,00

TERRENO - R.Leopoldo João,
fundos DG da Weg, c/407m2•

RS 20.000,00

COBERTURA
ED. CA TARINA ERCHING,
com 4 suítes + 2 salas, COI.,

copa, lav., 2 snc., ehur. + dep.

CASA ALV. - 1 º andar c/ 3 qtos,
sala, eoz., lav., dispensa e bwe. 2º

piso c/ 2 qtos, eoz., bwe e lav .

Jardim Francisco. RS 63.000,00

TERRENO - Jardim Francisco,
murado. Terreno c/352m2• RS
12.000,00 + 73x RS 21 0,00

TERRENO - Centro - Guaramirim, c/
9.538m2• RS 250.000,00

TERRENO - Jardim Francisco,
esq., 450m2• RS 26.000,00

APTOANITA GARIBALDI
1 por andar, c/ aeab. ou sem

aeab., suíte master, 2 suítes, 2
salas + dep. Área total 392m2•

Valor a eomb.

TERRENO - R. Valmor lonta, de
esquina. Bairro Centenário, c/

687m2• RS 45.000,00

SOBRADO - c/ 3 qtos, 2 salas, c/
lareira, COI., lav., escr., energia

solar. Troca por apto.
RS 115.000,00

TERRENO -ILHA DA FIGUEIRA, de
esquina, c/400m2• RS 15.500,00
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Nós da
GOMES ELE:TROMÓVEIS

agradecemos a todos os clientes' e

amigos pela amizade e colaboração
"

durante este ano que passou.

Desejamos que este' laço de amizade
sefortifique ainda mais em 2003.(

Feliz Natal e um

Próspero Ano-Noto

São os lotos
da Familia

I
\
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L180,

I

I !
I

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 119 � Centro - Jguá do Sul

275-0606

Sobrado c/350m2 - próx Arroz
Urbano" 2 suites + 1 qto, salas,
copa, cozo , lav, lavabo, gar. c/ área

de festas. R$140.000,OO

510· VILA LENZI- terreno -

laterallnnão Leandro, parte
plana cf 350m2•

R$18.500,00.

(

- i
I·

SÁBADO, 21 de dezembro de 2002

130. CENTENÁRIO - Lot 111.3· AMIZADE - Lo!.

Jardim Francisco, 2 salas Blumengarden, casa alv., 1
suíte + 2 qtos, demais dep.,

144m2• R$ 90.000,00

129· JOÃO PESSOA
Casa alv. cf 3 qtos., demais

dep., 75m2•

R$ 48.000,00
comerciais

/
127 • BARRA - Casa
alv. cf 1 suíte + 2 qtos.,

230m2, Lot. Papp.
R$145.000,00

109· CENTRO - Casa alv. 3

qtos, 2 salas, demais dep., 125· SCHROEDER - Casa

garagem cf área de festas.
.
alv. cf 1 suite + 3 qtos. 142m2•

R$135.000,00 R$ 45.000,00

112 - CENTENÁRIO - Lo!.
Jardim Francisco, casa alv., 3

, qtos, demais dep., 75m2.
R$ 38.000,00 + saldo

521 ·ILHA DA FIGUEIRA
terreno prox. Metalnox, cf

378m2 (14x27) cf fundamento.

R$ 30.000,00. neg

522 ·ILHA DA FIGUEIRAI
terreno prox. Metalnox- R:
Ricardo Hanke- cf 350m2

R$13.800,00

114 - CENTRO - 2 salas comls.
térreo. e o 1 º piso casa 1 su íte
+ 3 qtos, demais dep., terreno

420m2, nego

GOMES
ELETROMÓVEIS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

Vende: Sobrado (semi acabado), cf
área 265 m2, em terreno 356 m2.

Czemiewicz
Preço: R$ 80.000,00 (Negociáveis)

Vende: Casa em alvo c/ área 120m2,
em terreno de 512m2• Rua Luiz
Picollli, 128 (Vila Rau).
Preço: R$ 45.000,00

Vende: Casa em alvenaria (3 dorm.),
cf área total 90m2, em terreno de

485m2. Rua Ida Bridi, 85

(Vila Lalau) Preço: R$ 90.000,00

Vende: Ap. contendo 3 dorm. (área
aprox. 90m2), cf excelente

acabamento. Ed. Vila Nova. Preço:
R$ 55'1000,00 ou entro +financ.

Vende: casa em alvenaria (3 dorm., demais

dep., c/ área pifestas e piscina), c/ área

,207m2, em terreno de 830m2• Lateral Rua

Francisco de Paula. Preço: R$ 65.000,00

VENDE
-+ Apartamento, contendo 2 dorm. Rua Preso Epitâcio Pessoa - Ed. Jaraguá

(Centro). Aluguel: R$ 300,00
-+ Apartamento, contendo 2 dorm. Rua Cel. Procópio Gomes - Resid. Maguilú

- ap. 16 "A". Aluguel: R$ 300,00
'

-+ Apartamento, contendo 2 dorm. Rua Exp. Cabo HArry Hadlich, 358 - ap.
102 (Centro). Aluguel: R$ 300,00 _

-+ Apartamento, contendo 1 suíte + 2 dorm. Rua Goiás - Ed. Sonia Magali
(Vila Lenzi). Aluguel: R$ 400,00

-+ Apartamento, contendo 3 dorm. Rua Leopoldo Malheiro - Ed. Gardênia

(Centro). Aluguel: R$ 420,00
-+ Casa alvenaria, contendo 2 dormitórios. Rio Molha. Aluguel R$ 170,00
-+ Sala comercial (Térrea), c/ área 85m2• Rua Exp. Cabo Harry Hadlich

(Centro). Aluguel: R$ 600,00.

CORREIO DO POVO 11

Vende: Chácara em Schroeder, 500m2
de área construída, 2 piscinas cf

tobogã, quadra de esporte cf vestiário,
21agoas, em terreno 14.623m2

Vende: Terreno cf área 398,40m2•
Rua João Piermann - Lot. São
Cristóvão -lote (Amizade). Preço:
R$ 22.000,00

•

Vende: Casa alvenaria, c/ área

125m2, em terreno 392m2. Rua

Marcelo Barbi (Vila Lenzi)
Preço: R$ 75.000,00

Vende: Sobrado em alvenaria, parte
superior (3 dorm.); parte inferior sala

comi, 120m2• R. Domingos Rosa, 45 (Ilha
da Figueira). Preço: R$130.000,00

CONDOMíNIO
RESIDENCIAL RAPHIA

]_,

Prédio c/ 7 pavimentos, sendo 3 apartamentos por andar.

Apartamentos c/ 2 ou 3 dormitórios. Construção no sistema
de condomínio fechado obra à preço de custo.

Prazo: 42 meses sem chamada de capital (estimativa).
Rua: Exp. Cabo Harry Hadlich, esquina com Rua
Ferdinando Pradi (Centro) - Construção Proma

Rua João Picolli, 104 - CI;:P 89251-590 - Jaraguá do Sul - se·

E-mai�:!���":,���!�!�:!�����om.br CRECI091.4-J...... 371-211 .•. /
.
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"IIVotorantim I finanças

Palio ED 00 G
Kadett GLS compl. 98 G
Fiesta 4p 97 G
Tempra 96 G
Kadett GL compl. 96 G
Uno Eletronic 95 G
Kadett GSI, compl. + couro 93 G
Fiorino LX 89 G
Escort GL 89 A
Passat Flahs 87 G
F-l000 86 D
Santana,4p 86 A
Santana 2p DH 85 A
GolAP 84 A
Voyage (relíquia) 82 G
Fusca . 78 G
Fusca 76 G
Fúsca 70 G
Gol competição Gil

CG 82 G
c

R$ 1.000,00I·

GM
Corsa Milênium, 4p Branco Okm G
Vectra GL Azul 98 G

Palio 2p 99 Prata G R$ 10.900,00
D 20 Luxo Branca 86 D
Chevette Bege 81 G

Palio 4p 99 Branco G R$ 11.500,00 Chevette SL Azul 98 G

Gol4p 16V 99 Bordo G R$ 12.900,00 VW
Gol 2p 98 . Azul G R$ 9.900,00 Gol GIII, compl. Branco 00 G
Uno Yong 2p 98 Azul G R$ 8.900,00 Gol MI 1.6 cj ar, direção Vermelho 97 G

Uno 96 Branco G R$ 8.200,00 LO�US GL completo Vermelho 94 G
Go CU, 1.8, ar e dir. Azul 95 A

Palio 96 Vermelha G R$ 9.800,00 Parati CI 1.8 Vermelha 94 G

S-10, 95 Bordô G R$ 14.800,00
Fusca 1300 Verde 83 G
Gol4p Prata 99 G

Gol 2p Plus 95 Verde G R$ 9.500,00 Goll000 Prata 96 G
Corsa Wind 95 Vinho G R$ 9.300,00 FIAT
Corsa 1.4, cf ar 95 Vinho G R$ 10.900,00 Mille Rre, 4p Prata 02 G
Fusca 82 Cinza G R$ 2.900,00 Mille Smart, 2p Branco 01 G

Uno eletronic completo 4p Vermelho 94 G
Gol 99 Branco G R$ 11.000,00 Palio EL, 1.5, 4p Azul 96 G
Caminhão 35300 93 Branco D R$ 68.000,00

FORDCaminhão 8140 99 Branco D R$ 39.500,00 Escort Hobby 1.6 Vermelho· 94 G
Caminhão 8140 99 Branco D R$ 41.000,00 Escórt XR3 completo Preto 94 G

R 9.800 O
Escort Hobby Cinza 95 G
Escort GL Cinza 91 G

Arduíno 371 4225Veículos
•..

AV. Prefe.ito Waldemar Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul - S

Rua João Januário Ayroso, 65

371-5343 - (47) 9903-2936

Palio EDX 1.0 2p eompl. ar 98
Palio EDX. 4P. vidros. trv, limp .• desemb .• ar qte 97

Uno.1.0. limp. desemb .• ar qte 96

Uno ELX 4p eompl. 94

Uno Mille 91

Uno CS 1.3. limp. desemb. 89

Bordo

Azul

Preto

Azul meto

Branco

Prata

F-250 Xl
Corsa Wind 2p
Gol
Gol 1.0 16V 4p
Escort Hobby
Kadett Cll.8 v.e.

Gol CU1.8
Uno ELX

Voyage
Voyage 1.6, compl.
Fusca
Fusca
Gol
Uno

Pampa
Voyage 1.6, ale
Fusca
Escort 1.6

01
99
97
98
96
95
95
95
90
89
80
74
97
96
97
89
71
93

Prata
Verde
Cinza
Prata
Azul
Branco

VermelhG
Prata
Bordô
Marrom

Branco
Verde
Cinza
Azul
Prata
Marrom

Branco
Bordô

vw

Gol MI. 1.0

SaveiroCl, 1.6
Golt GLX. 2.0. compl. . ar

98

95

95

Branco

Azul meto

Vermelho Ferrari

GM

Corsa Wind 2P. limp .• desemb .• alarme. TE 98

Corsa Super 1.0 4p desemb. lim. ar quente 98

Corsa Super 4P. vidros, trv, limp., desemb., ar qte 98

5-10 Oeluxe 2.5 die. Turbo 96

Corsa Super, 1.0, limp. desemb., ar qte, t.e. 95

Kadet SL 1.8, desemb .. aerotólio, para-choque pers. 91

Verde meto

Prata

Verde meto

Azul

Branco

Verde meto

BordôCorsa Piek up 1.6 97·

FORD

Eseort Guaruja 1.8 4p trio elétr.

Eseort 1.6, ale.

Del Rey 1.6, ale.

92

89

87

Preto

Dourado

Marrom meto

peroo RU�W!t�!.q!!!66
Uno 1.0 Fire 02 Branco R$ 12.000,00

Palio Weekend, advent vermelho 00 R$ 18.000,00 Gol16V 4p 99 R$ 13.500,00
Corsa 2p branco 00 R$ 11.500,00 Gol Mll.6 97 Vermelho R$ 11.800,00 Gol16V 4p 99 R$ 14.000,00
Fiesta 2p branco 00 R$ 11.500,00 Van 99 R$ 14.500,00
Fiesta,4p azul me. 99 R$ 11.400,00 Golf 4p GLX 2.0 95 Preto R$ 14.500,00 Fiesta 98 R$ 12.000,00
Corsa 4p, cf opc. prata met. 98 R$ 11.600,00 Gol GU1.8 95 R$ 9.500,00
Gol verde met. 97 R$ 10.200,00

R$ 14.500,00
Fiesta 00 R$ 12.000,00

S-10 Deluxe, compl. + ac. verde met. 96 R$ 15.900,00 Omega GLS, gas, 94 Azul met. Fiorino Fechada 1000 94 R$ 6.500,00
Parati Cl, 1.8 cf AR cinza 95 R$ 8.900,00 Gol

!

93 R$ 7.200,00
Escort Hobby azul 95 R$ 7.300,00 Uno Mille 94 Bordô R$ 7.500,00 Pampa 92 R$ 7.000,00
Escort l, cf opc. cinza 94 R$ 8.300,00 Parati 91 R$ 6.800,00
Escort Gl 1.6 prata 94 R$ 8.500,00 R$

F-l000 Dupla 91 R$ 30.000,00
Versailles Gl, 2p marrom me. 92 R$ 7.200,00

Fusca 72 Marrom 2.300,00 Monza Classic 4p. Comp. 89 R$ 6.000,00
Verona GLX bege meto 92 R$ 7.200,00 Belina Del Rey 88 R$ 4.000,00
Fiorino, alc. preta 89 R$ 4.200,00 Chevy 500 88 Branca R$ 3.500,00 F-l000 87 R$ 17.500,00

Chevette 87 R$ 3.500,00Escort Gl azul meto 88 R$ 4.600,00 Voyage 88 R$ 5.000,00Chevette cinza 86 R$ 2.500,00 Uno Mille 91 Vermelho R$ 6.300,00 Corcel II 80 R$ 2.000,00
Opala Comodoro bege me. 83 R$ 2.700,00 F 1000 79 R$ 12.500,00

Escort GL 91 Azul R$ 6.200,00 Fusca 76 R$ 2.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FONE PLANTÃO 9133-7539 FABRíCIO (BITO) 9993-6992 FERNANDO

É-MAIL: garcia@unerj.br CRECI 1541-J ,!UA JOÃO PLANINSCHECK, 302

CASA PRAIA BARRA VELHA -

PRÓX. A LAGOA - cj 3 dorm.,
sala, cOZ., bwc, cobertura pj 2

cj 3 qtos, sala, COZ., bwc.
Cobertura para 2 automóveis.

Val_or R$ 11.000,00

... HOUVE UM TEMPO ONOE OS HOMENS NÃO ERAM
PEROIOOS, ONOE NÃO SE IMPORTAVAM sOMeNTE
COM O SEU GANHO, CAOA QUAL COM SEU LUGAR,
poís SABIAM ELES COM MuiTA SABEOORIA QUE A

ESTRELA MAIOR OS IRAOIAVA, fORTALECENOO-OS
PARA CAMINHAR NuM MUNOO NOVO, MAIS

fRATERNO E MAIS HuMILOE ONOE O PARTILHAR E O
AMOR AO PRÓxiMO fAZiA PARTE 00 SEU MuNOO.
HOJE TUOO É OlfERENTE, poís BUSCAM A CAOA

fiNAL OE ANO ESTES ATOS, ESQUECENOO OE

EVIOENCIA-LOS o NO TOOO, poís O NATAL POOE SER
T0005 OS OIAS, BASTA AÇÕES PARA BUSCA-LO E

RAZÕES PARA, fAZÊ-LO.

GUARAMIRIM -

CHÁCARA COM BELA
INFRAESTRUTURA -

cf 2 casas em 200m2, área
construída, mobiliadas, 1 casa

pré-moldada, 9 lagoas, 1

ct�iosque cj churrasqueira,
al�e, líumlnação total da

área. f\ a cj 162.289,50m2

QuanDO mais um ano cbega ao fim,
percebemos'que muita coisa importante aconteceu.

Fazemos um balanço Das coisas positivas e negativas
pelas quais passamos. ,

Temos pela frente, novos planos, sonbos,
ôesa�os, projetos e 9bjetivos.

É assim que se começa um Ano Novo De verDaDe!
Com otimismo, com con�ança, com fé.

Lembre,...se que as me{bores e as mais importantgs conquistas
Da viDa se encontram nas pequenas coisas.

.

AguarDe este novo ano com o coração cbeio De alegria,
paz e a con�ança De que tuÔo o que for feito com amo�

com DeDicação e com ética, com certeza Dará certo.

Que você possa viver 2.003 com muita intensiDaoe!

SÃO OS SINCEROS VOTOS DA DEOCAR IMÓVEIS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDA

1002 - CENTRO - (PRÓX. FARMÁCIA BARUFFIl
- CASA ALVENARIA - c/ 154,89m2, c/ 4 qtos.
R$ 120.000,00
1093 - BAEPENDI - (PRÓX. RECR. MARISOL)\

CASA ALVENARIA - c/360m2 (semi-acabada),
'Suíte + 2 qtos, garagem p/ 2 carros. R$
240.000,00
1114 - BARRA DO RIO CERRO - CASA DE ALV.
- c/200m2 em terreno c/500m2, 3 qtos, chur.,
piscina. R$ 120.000,00

.

1174 - CZERNIEWICZ (PRÓX. GRUTAI -

SOBRADO - c/300m2 em terreno c/ 1470m2,
suíte + 3 qtos. R$ 135.000,00
1233 - CASA DE ALV. - JOÃO PESSOA - c/
160m2, suíte, 2 qtos. R$ 95.000,00
1314 - VILA LENZI - CASA - (1 de madeira e 1

de alv. semi-acabada, ambas com 70m2).
Terreno c/450m2, murado. R$ 37.000,00
1357 - VILA NOVA (VILA MABAI - CASA MISTA

- c/120m2 - 3 qtos. R$ 45.000,00 .

1375 - VILA RAU (CONJ. HABITACIONAL

ÁGUAS CLARASI - CASA DE ALV. - c/50m2, 2

qtos. R$ 18.000,00 + financ. - Aceita carro,
terreno.

1985 - PICARRAS - SOBRADO - c/100m2, 3

qtos, chur., c/ telefone. Troca por imóvel em.

Jaraguá. R$ 62.000,00
1986 - GUARAMIRIM - CASA mista, parte
alta, c/200m2, terreno c/ 616,87m2, 3 qtos,
2 bwc's, chur., gar. p/ 2 carros. Aceita imóvel
em Jaraguá. 'R$ '60.000,00
2003 - CENTRO - TERRENO ao lado Javel,
885m2 (30x29,50) .

2022 - CENTRO - Terreno cf 609m2, próx. Beira
c

Rio - R$'48.000,00
2034 - CENTRO - próx. Justiça Federal - Terreno

c/ 793,48m2 - R$ 66.000,00 - frente pI 2 ruas

2112 - BARRA DO RIO CERRO - TERRENO -

468m2 (26x18) - R$ 18.000,00
2176 - CZERNIEWICZ (PRÓX. AO PAMAI -

TERRENO - c/ 15.901,40m2, c/ frente p/ R.

Jorge Czerniewicz. R$ 790.000,00
2199 - FIGUEIRA - TERRENO - de frente p/ rua

principal, esquina c/ 421,40m2, sendo 22m
de frente. R$ 34.500,00
2299 - VILA LALAU (PRÓX. WEGI - TERRENO -

c/630m2 - R$ 55.000,00
2369 - VILA NOVA - TERRENO parte alta, c/
4651,40m2• R$ 150.000,00
2982 - GUARAMIRIM - TERRENO defronte p/
asfalto pj Massaranduba, c/ 42372m2• R$
40.000,00
2983 - GUARAMIRIM - TERRENO próx. Pedrei
ra Rio Branco, c/ área 45.0m2 (15x30). R$
7.500,00
3000 - ED. CRISTIANE MONIQUE - suíte, 2 qtos,
cozo mobiliada, dep. emprgada, 2 vgs garagem.
'Área privativa de 128,09m2 - R$ 80.000,00
3001- CENTRO - ED. MARAJÓ - APARTAMENTO

- c/ suíte + 2 qtos. R$ 65.000,00. Aceita

parcelamento
3007 - CENTRO - APTO - ED. SCHIOCHET - suíte,
2 qtos, cozo e área de erviço rnob., dep. emp. -

R$ 95.000,00 - aceita troca por casa

3092 - RES. BARTEL - APTO - novo c/ suíte +

2 qtos, c/ piso laminado - R$ 47.000,00
3101 - BAEPENDI - próx. da Rod. - APTO c/ 3

qtos - 3º andar, piso de madeira - Valor 25
cubs de entrada + 74 cubs parcelados em

1.324 cubs mensais.

3213 -JGUÁESQUERDO-APTO NO ED. FRAGATA
- c/ suíte, 2 qtos, mobiliada, sacada c/ chur.,
piso = madeira. R$ 35.000,00 + financ.
3316 - VILA LENZI - APTO - RES. ILHA DOS

ACORES c/ suíte + 1 qto, sacada c/ chur. R$
55.000,00
4208 - SCHROEDER - CHÁCARA c/
245.800m2, tendo 400m frente p/ estrada
principal, casa em alv., lagoa, a 3km do Centro.

R$ 150.000,,00

IMÓVIEIS L T DA.

·R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722
Plantão: 9973-9093

E-mail: girolla@netuno.com.br

,

VOCE, CLIENTE AMIGO, RECEBA O NOSSO ABRAÇO DE AGRADECIMENTO
POR NOS TER DADO A OPORTUNIDADE DE SERVI-lO DURANTE O ANO

QUE PASSOU; E A PERSPEGIVA DE CONTINUAR À SUA DISPOSiÇÃO
ATRAVÉS DE TODO O ANO QUE VEM CHEGANDO. OBRIGADO!

ffQUEA PAZ DE CRISTO ESTEJA CONTIGO"
Estaremos em férias no período de 24/12/2002 a 06/12/2003

3004 - APTO - ED. DIANTHUS - CENTRO
cl 225m2 - suíte, cl hidromassagem,
sacada, 2 qtos, dep. ernp., chur. e gar. pI 2
carros. Prédio cl piscina, playçround, salão

de festas. R$ 148.000,00

1116 - CASA DE ALV. - BARRA DO
RIO CERRO cf 180m2, suíte + 4

qtos. R$ 70.0000,00

1003 - CENTRO - CASA de alv. cf
210m2, suíte + 2'qtos, dep. empr.,

chur., gar. pf 3 carros. Aceita apto até

.

R$ 100.000,00. R$ 170.0000,00

1500 - ESTRADA NOVA - CASA DE
ALV. cf 2 qtos. R$ 21.500,00

LOCACÃO
601- CASA MISTA - VILA NOVA (PRÓX. MAL�
VILA NOVAI 4 qtos. R$ 400,00
603 - CASA DE ALV. - CENTRO c/ suíte + 3 qtos
R$ 1.200,00 10

605 - CASA DE ALV. - JGuÁ ESOUERDO (PR�
ESCOLA CRISTINA MARCATTOI c/ suíte, 2 qtos.
R$ 500,00
606 - CASA DE ALV. - CENTRO (PRÓX. SCAR) cf
3 qtos. R$ 550,00

.

608 - CENTRO - CASA GRANDE - APENAS PARA
LOCACÃO COMERCIAL - R$ 2.500,00
609 - CASA DE MAD. - VILA NOVA (PRÓX. RES.
AMARYLLISI c/ 3 qtos. R$ 250,00
620 - CENTRO (PRÓX. NET TV A CABO - APTO)

/ c/ suíte, 2 qtos., dep. empregada - R$ 450,00

6�1 - APTO - B�RRA DO RIO CERRO - RES'IHUNGARO (PRO. MALWEEI c/ 2 qtos. R$
280,00
632 - APTO - SANTA LUZIA c/ 1, 2 e 3 qtos. a

partir de R$ 160,00
- •

I I
633 - APTO - CENTRO (pROX. SINAL . O JGUA

ESQUERDO' c/ 2 qtos. R$ 300,0
634 - APTO. CZERNIEWICZ • qto., gar. R$ •

.

,..

250,00
635 - ED. MAROUARDT - OUITINETES - A partir
de R$ 2QO,00
636 - APTOS NOVOS - VILA LENZI c/ suíte + 2

qtos e garagem. R$ 385,00
655 - SALA COML. - ED. KLEIN c/60m2
(mesanino). R$ 400,00
659 - SALA COML. - CENTRO c/ 3 amb. e bwc.,

após centro médico odontológico. R$ 250,00

I 660 - SALA COML. - CENTRO c/70m2 - Rua

Leopoldo Malheiro - R$ 300,00
663 - 3 SALAS COMLS. - PRÓX. ANGELONI cf
30m2 cada. R$ 200,00 cada sala

664 - VILA lALAU - SALA COMERCIAL - cf
300m2, c/ estaco na frente. R$ 670,00
671- SALA COMERCIAL - CENTRO c/ 2 amb., cf
60m2• R$ 300,00

. 673 - SALA COMERCIAL - CENTRO - c/70m2. R$

400,00
674 - SALA COMERCIAL - VILA LENZI - c/50m2•
R$ 220,00

- .

676 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Av. Mal.

Deodoro da Fonseca, c/32m2 - R$ 280,00
678 - SALA COMERCIAI:. - ED. MARKET PLACl;
CENTRO - c/45m2• R$ 270,00
682 - SALA COMERCIAL - VILA LALAU - R. Prel.

Waldemar Grubba, c/70m2 - R$ 440,00
683 - SALA COMERCIAL - ILHA DA FIGUEIRA-If
José Theodoro Ribeiro, a partir de R$ 280,00
697 - SALA COMERCIAL - CENTRO - R. Procópio
Gomes de Oliveira. R$ 2.500,00
804 - GALPÃO - ILHA DA FIGUEIRA - R. Mathias

Ruysan, c/525m2• R$ 1.500,00
902 - TERRENO - CENTRO - Rua Barão do Rio

Branco, c/800m2. R$ 500,00
903 - TERRENO - CENTRO R. Angelo Schiochet
c/ 500,00m2. R$ 280,00
905 - TERRENO - VILA NOVA R. Guilherme Cristiano

Wackerhagem, c/ 1.807,01m2• R$ 350,00

1195 - ILHA DA FIGUEIRA P

CASA ALV. cf 123m2, terreno cf
431m2 - 3 qtos. R$ 60.0000,00

RAMOS cf 156m2, terreno cf
465,38m2 - 3 qtos, dep. empr., chur.

R$ 48.0000,00

1352 - CASA DE ALV. - VILA NOVA

cf 150,OOm2 em terreno de
448,OOm2, cf 4 qtos. R$ 70.000,00.
Aceita imóvel de menor valor na neq..

1991 ",--CASA DE ALV. -

SCHROEDER (próx. Posto' Dalçoquio)
cf 168,OOm2 em terreno cf

1.485,OOm2, 4 qtos, 2 bwc's, área pf
festas, chur. R$ 48.000,00
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VI VOl'Oralnim l Finanças

Itos.
lorino IE 00 branca G

�óx, arati 1.6 89 branca G
tos. -, Titan 00 vermelha Gas.

arati 1.6 85 vermelha A Corsa Wind 98 verde Gas.
I Gol4p,16V 99 branco Gas.
i cf aveiro CL1.6 92 branca G

I
Fiesta Class, compl. 99 azul Gas.

heve 1.6 92 branca G Corsa super, 2p 98 verde Gas.
IRA

f
Palio EO, 4p 98 azul Gas.

adett 1.8 95 - vermelha A Vectra GL, compl. 97 cinza Gas.

Uno SX, 4p 97 cinza Gas.

seort Xr3, comp. 91 vermelho G Kadett GL, compl. 96 cinza Gas.

� 98 branco G
Escort Hobby 96 prata Gas.

00
Uno 95 vermelho Gas.

�I seort Hobby 1.6 93 branco A F-l000 S Turbo 89 preta die.

Gol CL 1.6 96 branco Gas
RS

mpra cornpl., 2.0 93 azul G Saveiro GL 1.8 95 vermelha Alc.

la I Kadett GL 2.0 95 vermelha Gas.

orsa Super, 4p 97 azul G Uno ELX, 4pts 94 vermelha Gas.

I. 97 branco G
J Santana CL 1.8 4p. Oh/ar 93 azul Gas.

UA . Escort Xr3, compl. 93 azul Gas.

61 91 cinza G Voyage GL 89 cinza Alc.

CB 400 84 azul Gas.

lir

Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

Gol 16V, 4p vermelho 00
GolG111 branco 00
Saveiro CL 1.6 branco 99

GoICL,4p branco 99
Corsa Sedan Super verde 99

Corsa,4p azul 99
EscortSWGLX cinza 98
CorsaWind azul 98
CorsaWind prata 98
GolCL branco 97

Escorthobby prata 96
Santana CI completo preto 96
Uno EP, 4p vermelho 96
Tempra16V branco 95
GolCL branco 95
Uno ELX + ar cond. verde 95
Uno Mille preto 95
Escort GL, c/ ar azul 93
Uno Mille branco 93
Escort GL prata 91
EscortXR-3 branco 89
Peugeot 205x51 vermelho 96
Peugeot 405· SLI cinza 95
Opala Comodoro compl. cinza 90

TWister
Fiesta GL

Toyota Hilux 4CO Sr5
Palio EL

Escort GL

Corsa Wind
Palio EDX 4p
Kadett GL
Uno SX

marrom

370-2227/9975-1804
Rua Pref. Waldemar Grubba 3841 - Jara uá do Sul- se

J
.

G I VEíCULOS
Faça aqui o melhor negócio!

VBR
Gol 1.0, 16V, GIII, 4p, eomp.
Gol 1.0, Speeial
Gol 1.0, Speeial
Gol 1.0, Speeial cf ar

Corsa 1.0 Wind
Saveiro 1.6
Saveiro 1.8, cf ar + vd.,
Palio EX, cf vidro + trava
Ranger XL, eompl.
Gol CL1.6
Gol1.0
F-1000, eompl.
Titan
Gol CL 1.8
Monza SL 1.8, ale.
Gol CL 1.6 "-

Monza SLE, gas.
Kadett SLfE 1.8
Gol CL 1.6, ale.
Monza SLfE 1.8
Chevette SL, ale.
Uno, ale.
Eseort L, ale.
GolBX

01
00
00
00
00
99
99
98
98
97
96
94
94
95
93
93
89
89
89
88
86
85
85
85
84

prata
prata
branco
azul
azul
branco
verde
vermelho
vermelho
preta
branco
vermelho
preta
vermelha
braneô
azul
branco
prata
prata
vermelho
prata
branco
dourado
vermelho
cinza

FINANCIAMOS

SEU VEíCULO

Procure-nos pelos seguintes telefones:

Orsola: 9979-0113

Maga: 9981-5840

KAMY Automóveis Ltda.
Rua Jorge Lacerda, S/N - Centro - 89280-000 Corupá - sc

Fone/Fax: 375-2018 / 9993-5854

azul 2002 R$ 6.900,00 F-l000 89 Gol GIII16V 00

branco 2000 R$ 11.600,00
F-l000 78 Gol 99
5-10 96 Gol 96

cinza 2000 R$ 45.000,00 Fiorino 86 Escort 98

branco 1998 R$ 12.800,00
Calibra 95 Escort 89
Vectra 95

Escort 88
bordô 1998 R$ 15.500,00 Vectra 94

Escort 87
Corsa, c/ ar 01

cinza 1998 R$ 10.800,00 Corsa 1.0, c/ ar 96 Escort 86

verde 1997 R$ 11.500,00 Corsa 96 Prêmio 89

Corsa 94 Chevette 87
branco 1997 R$ 9.600,00 Logus 94 Opala 80

azul 1997 R$ 8.300,00 Kadett 93 Sportege D. 97

Quantum 95 Fiat 147 79
prata 1994 R$ 7.300,00 Ipanema 91 Gol GIII 4p 16V comp 01

branco 1989 R$ 5.500,00 Ternpra 93 Corsa Sedan 00
Monza 91 Goll000 97

1985 R$ 2.600,00 + Parco Monza 87 Palio 99
Ipanema 96 Palio,4p 97
Parati 92 Uno 98
Parati 84 Saveiro Diesel 91
Golt 95 Gol 99

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (47) 275-2990 275-2920 - 275-2777

DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - sedejaimoveis@netuno.com.br

COO 374 - BALNEARIO CAMBORIÚ - COBERTURA
DUPLEX COM VISTA PARA O MAR - Suíte completa
com sacada e vista para o mar, 3 quartos, banheiro
lavabo, sala de estar, sala, de jantar, dep. d�
empregada 'com banheiro, área de festas com
churrasqueira e sacada - Valor R$ 220.000,00
COO 375 - SCHROEDER ...: TERRENO medindo
3.750,OOm2 - atrás de Marisol - Valor R$ 15.000,00
COO 376 - CHICO DE PAULA - RESIDENCIA mista
com 2 quartos - terreno todo murado com grade de
alumínio, fundamento para residência - Valor R$
23.000,00
COO 377 - CZERNIEWICZ - RESIDENCIA medindo
200,OOm2 - 4 quartos, sala, copa/cozinha, lavanderia,
3 banheiros (falta terminar 1). dispensa, área de
festas, garagem, área livre - Valor R$ 106.000,00
COO 379 - SÃO LUIZ - TERRENO COMERCIAL de
esquina .; ótimo para comercio - Valor R$ 30.000,00
COO 380 - CENTRO - COBERTURA DUPLEX COM
PISCINA - totalmente mobiliada, suíte com closet e

hidro, suíte simples, 2 quartos, dep. de empregada
com banheiro, área de festas com piscina, 2
banheiros, lavabo, 2 vagas de garagem - NEGOCIAVEl
COO 381 - FIGUEIRA - RESIDENCIA em alvenaria
com laje - 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem, terreno "todo murado - próximo
ao centro - R$ 58.000,00
COO 382 - SCHROEDER - RESIDENCIA em alvenaria
- 4 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia
medindo 875,OOm2 _ Valor R$ 19.000,00
COO 383 - BARRA - RESIDENCIA em

quartos, sala, cozinha, banheiro, !'IISpenSa,
lavanderia, 2 garagens - edícula em ,.lenaria com

laje com cozinha, lavanderia, ár .f aberta - R$
30.000,00
COO 384 - RAU - RESIDENCIA em alvenaria com laje
medindo 99,OOm2 - 3 quartos, sala, copa/cozinha,
lavanderia, banheiro, dispensa, garagem - Próximo
à faculdade - Valor R$ 47.500,00
COO 385 - JARAGUA ESQUERDO - TERRENO na rua

Bahia medindo 1.080,OOm2 - Valor R$ 48.000,00
COO 386 - BARRA - SOBRADO medindo 200,00m2
- inacabado - 3 quartos, 2 banheiro, 2 sala, cozinha,m
lavanderia, garagem - Valor R$ 75.000,00

.

COO 387 - CENTRO - TERRENO COMERCIAL com

frente para a rua João Marcatto, próximo ao Colégio
São Luiz - R$ 100.000,00
COO 388 - PiÇARRAS - APARTAMENTO de, frente
para o mar - mobiliado - 1 suíte, 3 quartos, 2
banheiros, ampla cozinha, dispensa, sala de jantar,
sala de tv, sacada, garagem - a 20,OOm do mar

Valor R$ 80.000,00
COO 389 - SANTO ANTONIO - RESIDENCIA, 3

quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro - Valor
R$ 25.000,00 ,

COO 391 - CENTRO - PRÉDIO COMERCIAL medindo
763,30m2 Valor R$ 230.000,00
CaD 392 - MANSO - CHÁCARA medindo
222.500,OOm2 com 250,OOm de frente para a estrada
geral - Valor R$ 70.000,00
COO 393 -' SÃO LUIZ - RESIDENCIA mista com 4

quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiros,
garagem, dispensa - Valor R$ 25.000,00
COO 394 - VILA NOVA - 2 RESIDENCIAS de alvenaria
e 1 de madeira - Valor R$ 200.000,00
COO 395 - CORUPA r: RESIDENCIA em alvenaria - 3

quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia; banheiro,
garagem - Rural - R$ 19.000,00
COO 396 - CORUPA - RESIDENCIA em construção
com terreno de 900,OOm2 - Rural- Valor R$ 12.000,00
COO 397 - ESTRADA NOVA - TERRENO de esquina
medindo 565,OOm2 - próximo ao Mercado Brasão -

Valor R$ 35.000,00
COO 398 - JARAGUA ESQUERDO - RESIDENCIA em

alvenaria medindo 230,OOm2 - suíte com ctoset, 3

quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, 2

garagens - Valor R$ 85.000,00
COO 399 - MASSARANDUBA - POUSADA -

apartamentos mobiliados, cozinhas, restaurante,
canchas de bocha, campo de futebol, lagoas,
estacionamento para 100 veículos, piscinas, áreas
de churrasqueiras - Valor R$ 400.000,00
COO 400 - FIGUEIRA - TERRENO medindo
aproximadamente 1.000,OOm2 - Valor R$ 20.000,00
COO 401 - AMIZADE - RESIDÊNCIA em alvenaria
com 4' quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - Próximo ao Clube dos Viajantes
- Valor R$ 60.000,00
COO 402 - FIGUEIRA - RESIDENCIA em alvenaria
com 1 suíte, 2 quartos, sala, copa/cozinha,
lavanderia, banheiros, área de festas, mini piscina -

AGUAS CLARAS - Valor R$ 55.000,00
COO 403 - CENTRO - RESIDENCIA em alvenaria com

3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, 2

vagas de garagem, edícula nos fundos - Próximo a

Macol - Valor R$ 90.000,00
COO 408 - TERRENO no loteamento Raios de Sol -

Jaraguá 99 - Valor R$ 10.000,00
COO 409 - FIGUEIRA - RESIDENCIA em alvenaria -

1 suíte, 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - Próximo ao Posto Perola - Valor
R$ 55.000,00
COO 411- VILA NOVA - SOBRADO medindo 206,OOm2
- suíte com hidra, 2 quartos, banheiro, lavabo, sala

intima, copa, sala de estar, banheiro, lavanderia, 2

vagas de garagem, cozinha - Valor R$ 180.000,00
COO 412 - FIGUEIRA - RESIDENCIA em alvenaria -

3 quartos, sala, copa, dispensa, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - 'Valor R$ 110.000,00
COO 413 - SAM PIERO - SOBRADO com 1 suíte, 2

quartos, 2 sacadas, 2 sala, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro, lavabo, espaço para piscina e jardim -

Valor R$ 160.000,00
COO 414 - LOCADORA DE VIDEO - Próximo ao Fórum
- Valor R$ 20.000,00

1.000 eucaliptos de 20 anos - rancho - galpão - Valor R$
90.000,00
COO 320 - JOÃO PESSOA - TERRENO medindo 870,97m2
- Valor R$ 12.000,00
COO 321 - GUARAMIRIM - ÁREA DE TERRA medindo
26.180,OOm2 - com 56,00 metros de frente para BR 280 -

Próximo a FAMEG - Valor R$ 280.000,00
COO 322 - NOVA BRASILIA - RESIDENCIA 1 suíte, 3

quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem,
escritório - Valor R$ 120.000,00
COO 324 - MOLHA - CHÁCARA - medindo 3.500,OOM2 -A
cinco minutos do centro com ruas 100% asfaltadas - área
toda escriturada - 2 lagoas cam peixes - rancho - jardim -

portão eletrônico - residência com 4 quartos, sala, cozinha,
garagem - terreno murado - pomar - portão eletrônico -

Valor R$ 110.000,00 - Aceita-se caminhonete a diesel como

parte do pagamento
COO 32S - NOVA BRASILlA - RESIDENCIA - 1 suite, 5
quartos, 3 cozinhas, 2 lavanderias, 2, garagens, 3 dispensas,
2 saias, área de festas - Valor R$ 120.000,00
COO 326 - BARRA - ÁREA DE TERRA medindo 5.697,90m2
- residência nova em alvenaria, 1 suíte, 3 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, área de festas, 2

garagens, lagoa - com 50,OOm de frente para a rua Berta
Weege - Valor R$ 400.000,00
COO 327 - NEREU - RESIDENCIA em alvenaria medindo
80,OOm2 - 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem ,- Valor R$ 25.000,00
COO 328 - NOVA BRASILlA - 2 RESIDENCIAS (Mista
200,OOm2) + (alvenaria 70,OOm2) - 3 quartos, 3 saias,
copa, cozinha, lavanderia, 3 banheiros, 2 garagens - Valor
R$ 120.000,00
COO 331 - SCHROEDER - RESIDENCIA mista - 3 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor
R$ 18.000,00
COO 332 - CENTRO - TERRENO de esquina na Rua Alagoas
medindo 771,OOm2 - Valor R$ 55.000,00
CaD 335 - FIGUEIRA - RESIDENCIA mista com 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, galpão -

Valor R$ 18.000,00
COO 337 - VILA NOVA - RESIDENCIA 4 quartos, 2 saias, 2
banheiros, copa, cozinha, lavanderia, área de festas,
garagem - Valor R$ 80.000,00
COO 338 - NOVA BRASILlA - APARTAMENTO - Edifício
Mathedi II - 3 quartos, sala, cozinha mobiliada, lavanderia,
banheiro, garagem - Valor R$ 52.000,00
COO 339 - BARRA - ÁREA DE TERRA medindo 16.000,OOm2
- área industrial - Valor R$ 120.000�00
COO 340 - FIGUEIRA - TERRENO medindo 395,OOm2 -

Loteamento Divinópolis - Valor R$ 15.500,00
COO 342 - CHICO DE PAULO - RESIDENCIA 4 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, área
de festas, terreno medindo 3.500,OOm2 - Valor R$
110.000,00
COO 343 - JOÃO PESSOA - RESIDENCIA em alvenaria 2
quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem -

Valor R$ 20.000,00
COO 344 - FIGUEIRA - RESIDENCIA em alvenaria, 1 suíte,
3 quartos, 2 banheiros, 2 saias, copa, cozinha, lavanderia,
garagem - Valor R$ 96.000,00
COO 345 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO novo, 1
suíte com closet e hidro, sala i9tima, sacada, 3 quartos, 2
banheiros, 2 saias, cozinha, lavanderia, área de festas,
garagem - Valor R$ 120.000,00
COO 348 - BARRA - RESIDENCIA 4 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$ 60.000,00
COO 349 - LENZI - TERRENO COMERCIAL de esquina
medindo 3.176,50m2 de frente para a rua Venâncio da
Silva Porto - Próximo a WEG I - Valor R$ 65.000,00
COO 350 - ÁGUA VERDE - TERRENO medindo 468,OOm2 -

em frente ao Shopp Club - Valor R$ 18.000,00
COO 351 - NOVA BRASILlA - APARTAMENTO - Edifício
Mathedi - 2 quartos, closet, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Valor 52.000,00 - TROCA POR APTO EM MEIA
PRAIA - ITAPEMA
COO 352 - SÃO LUIZ - RESIDENCIA em madeira com 2
quartos - próximo a Madre Paulina - Valor R$ 15.000,00
COO 353 - VILA NOVA - TERRENOS excelentes próximo à
igreja Rainha da Paz - Valores a partir de R$ 38.000,00
COO 354 - NOVA BRASILlA - TERRENO medindo 800,OOm2
na rua José Emmendoerfer - Valor R$ 50.000,00
COO 355 - ESTRADA NOVA - ÁREA DE TERRA medindo
8. 700,OOm25 - ótimo para loteamento= Valor R$ 125.000,00
COO 358 - FIGUEIRA - ÁREA DE TERRA medindo
38.000,OOm2 - Valor R$ 200.000,00
COO 359 - LALAU - SOBRADO com 1 suíte, 3 quartos,
dep. de empregada, sala, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro, lavabo, garagem - Valor R$ 110.000,00
COO 360 - CENTRO - RESIDENCIA com 3 quartos, 2
banheiros, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Valor R$ 90.000,00
COO 362 - GUARAMIRIM - SOBRADO com 1 suíte com

hidra, 3 quartos, 2 saias, copa, cozinha, lavanderia, 2
banheiros, escritório, área de festas - Valor R$130.000,OO
COO 364 - CENTRO - TERRENO COMERCIAL medindo
1.125,OOm2 com 38,OOm de frente - Valor R$ 55.000,00
COO 365 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO COM SALA
COMERCIAL - 4 quartos, sala, cozinha, 4 banheiros, varanda,
2 telefones, terreno todo murado - Valor R$ 58.000,00
COO 366 - CORUPA - CHÁCARA medindo 117.500,OOm2-
2 residências mobiliadas, palmitos e arvores enxertadas -

Valor R$ 40.000,00
COO 367 - BARRA - RESIDENCIA em alvenaria medindo
loo,OOm2 - 3 quartos.aata, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem, portão eletrônico, piscina - Valor R$ 80.000,00
COO 368 - LALAU - RESIDENCIA em alvenaria - 1 suíte, 3 quartos,
2 banheiros, lavanderia, copa, cozinha - Valor R$ 46.000,00
COO 369 - PRAIA DE ITAJUBA - TERRENO medindo
300,OOm2 - Valor R$ 6.000,00
COO 370 - FIGUEIRA - PONTO COMERCIAL para lavação e

outros, rampa, escritório, residência - Rua José Teodoro
Ribeiro - Valor R$ 9.000,00
COO 372 - PRAIA DE BARRA DO SUL - SOBRADO
GERMINADO com 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha,
lavanderia, garagem, churrasqueira - Valor R$ 33.000,00

- R$ 12.000,00
COO 268 - SANTO ANTONIO - RESIDENCIA - 3 residências
em um terreno - ótimo para investidores para locação -

Valor R$ 25.000,00
COO 269 - BARRA - SOBRADO com 1 suíte, 3 quartos,
sala intima, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, escritório,
dispensa, lavanderia, dep. de empregada, área de festas,
aquecimento a gás, 3 garagens, muros de pedras,
calcamento interno, massa corrida - Valor R$ 120.000,00
(troca-se)
COO 272 - ANA PAULA - RESIDENCIA em alvenaria com 1
suíte, 2 quartos, copa/cozinha, sala, lavanderia, banheiro,
área de festas, garagem - próximo ao posto MIME - Valor
R$ 70.000,00
COO 273 - FIGUEIRA - RESIDENCIA mista com 3 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, garagem
dispensa, galpão - Valor R$ 40.000,00
COO 274 - FIGUEIRA - CHÁCARA medindo 50.000m2 -

com excelente residência, lagoas, estrada, muro - Valor R$
150.000,00
COO 275 - CENTRO - RESIDENCIA em alvenaria - 3 quartos,
2 banheiros, sala, copa, cozinha, lavanderia, dispensa,
garagem, edícula - Valor R$ 120.000,00
COO 279 - RAU - ÁREA DE TERRA medindo 10.500,OOm2 -

galpão novo próprio para qualquer tipo de comercio -

residência em alvenaria - Valor R$ 270.000,00
COO 280 - RAU - TERRENO medindo 450,OOm2 - próximo
à faculdade - pronto para construir - Valor R$ 23.000,00
COO 281- GUARAMIRIM - CHÁCARA medindo 63.000,OOm2
- área de festas com churrasqueira e piscina Próximo a

FAMEG - Valor R$ 120.000,00
COO 283 - LENZI - RESIDENCIA em alvenaria medindo
270,OOm2 com 4 quartos, 3 saias, 3 banheiros, 2 dispensas,
cozinha, lavanderia, área de festas, garagem - Valor R$
220.000,00
COO 284 - JARAGUÁ ESQUERDO - RESIDENCIA em
alvenaria - terreno com duas frentes, sendo uma para rua:
João Januário Ayroso - Valor R$ 50.000,00
COO 286 - JARAGUÁ ESQUERDO - MINI CHÁCARA próximo
ao quartel da policia, com asfalto na frente - área medindo
2.200,OOm2 - residência mista em ótimo estado - Valor R$
60.000,00
COO 288 - ANA PAULA - RESIDENCIA em alvenaria com 4
quartos, 3 banheiros, 2 cozinhas, 2 lavanderia, área de
festas, garagem - Valor R$ 58.000,00
COO 290 - FIGUEIRA - 3 RESIDENCIAS em um terreno
medindo 1.280,OOm2 - ótimo para locação - Valor R$
85.000,00 -

•

.-

COO 291- CENTRO - TERRENO medindo 20X35 - 700,OOm2
- Próximo a Fiat Javel - Valor R$ 350.000,00
COO 293 - CENTRO - APARTAMENTO - Edifício Monte Carla
- 1 suíte com sacada, 2 quartos, sacada tripla, sala em
dois ambientes, cozinha, lavanderia, banheiro social, 2
vagas de garagens - Valor R$ 120.000,00
COO 29S - PiÇARRAS - SOBRADO medindo 100,OOm2 - 3
quartos mobiliados com sacadas, 2 banheiros mobiliados,
lavanderia mobiliada, cozinha mobiliada com freezer,
geladeira, fogão, sala mobiliada completamente (som).
dispensa, 2 vagas de garagem, telefone, saída para barco
no rio, 400,00 mts. da praia - Valor R$ 62.000,00
COO 296 - NOVA BRASILlA - ÁREA DE TERRA CENTRAL
medindo 3.726,62m2 - com três frentes para ruas

comerciais, João Pl anincheok - José Emendoerfer -

Amazonas - já separados 8 lotes' comerciais ou residenciais
- Valor R$ 350.000,00
COO 297 - ARAQUARI - FAZENDA PARA CRIAÇÃO DE GADO
- totalmente formada com todas as benfeitorias prontas e

pastagem - medindo 15.580.000,OOm2 totalmente cercada
- Valor R$ 4.500.000,00
COO 299 - LALAU - ÁREA DE TERRA medindo 43.689,00 -

com 55,40m de frente para a Av. Pref. Waldemar Gruba -

Valor R$ 480.000,00
COO 300 - ANA PAULA - SALA COMERCIA COM
RESIDENCIA - ao lado do Posto Mime - Valor R$ 70.000,00
COO 301- BARRA - RESIDENCIA em alvenaria com 3 quartos
e dois banheiros - ótimo para comercio - em frente ao
Posto Cidade - Valor R$ 48.000,00
COO 302 - ANA PAULA - Residência em alvenaria com 3
quartos na Rua José Narloch - Valor R$ 35.000,00
COO 303 - AMIZADE - RESIDENCIA em alvenaria nova

(pronta) medindo 145,60m2 - 1 suíte, 2 quartos, sala em 2
ambientes, banheiro social, cozinha, área de festas, 2
vagas de garagem, jardim, terreno todo murado - Valor R$
90.000,00
COO 30S - RAU - Condomínio Renascença - RESIDENCIA
nova de esquina em alvenaria medindo 164,OOm2 - 1 suíte,
2 quartos, sala em 2 ambientes, cozinha, lavanderia,
banheiro, 2 vagas de garagem, área de festas, encanamento
para aquecimento - Valor R$ 92.000,00
COO 306 - SÃO LUIZ - RESIDENCIA em alvenaria - 1 suíte,
2 quartos, 2 saias, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, área
de festas, canil, garagem dispensa, escritório, dep. De

empregada, jardim - Valor R$ 105.000,00
COO 308 - ·BAEPENDI - APARTAMENTO com 1 suíte, 3
quartos, sala, copa, cozinha, lavanderta, 2 banheiros,
varanda, garagem - Valor R$ 130.000,00
COO 310 - CZERNIEWICZ - RESIDENCIA - Terreno medindo
3.648,OOm2 de frente para a Rua: Roberto Ziemann -

residência mista, residência em alvenaria - Valor R$
230.000,00
COO 312 - SÃO LUIZ - GALPÃO - 2 Galpões, 6 banheiros,
apartamento, garagem, escritório, 2 salas - Valor R$ 150.000,00
COO 313 - NEREU - AUTO DRaMa DE JARAGUÁ DO SUL -

Área total medindo 232.307,OOm2 - pista profissional de
corrida na terra - galpões - apartamento - portaria - Valor
R$ 350.000,00
COO 315 - JOÃO PESSOA - ÁREA DE TERRA medindo
4.658.65m2 - com 37,50m de frente para o Rodovia - Ao
lado do Motel Mistérios - Valor R$ 130.000,00
COO 316 - BARRA - TERRENO COMNERCIAL na Rua Pastor
Alberto Schneider - medindo 825,80m2 - Próximo a Tritec -

Valor R$ 35.000,00
'

COO 319 - SERRA DE POMERODE - CHACARA - Medindo
139.314,OOm2 - com residência com suíte rústica - 2 lagoas
- rio com cachoeiras - 4.000 palmeiras real de 3 anos -

COO 013 - ANA PAULA - RESIDENCIA em alvenaria
com 3 quartos, demais dependências, em frente ao

colégio - Valor R$ 58.000,00
COO 017 - SÃO LUIZ - RESIDENCIA em alvenaria
medindo 180,OOm2 - 1 suíte, 3 quartos, 2 saias, 2
banheiros, área de festas, garagem - terreno medindo
1.094,OOm2 - Rua: Amazonas - Valor R$ 150.000,00
COO 027 - LENZI - RESIDENCIA em alvenaria com 3
quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros,
garagem - Valor R$ 60.000,00
COO 034 - BAEPENDI - SOBRADO medindo 350,OOm2
- 1 suíte, 5 quartos e demais dependências '1' ao lado
da Rádio Jaraguá - Valor R$ 160.000,00
COO 037 - LALAU - TERRENO todo murado - Valor
R$ 28.000,00
COO 051 - MOLHA - RESIDENCIA em alvenaria com 1
suíte, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
2 garagem - Valor R$ 53.000,00
COO 058 - ANA PAULA - SALAS COMERCIAIS 3 em 1
- Sala comercial com banheiros, residência em alvenaria
com 3 quartos, galpão em 'alvenaria com banheiros -

Valor R$ 90.000,00
COO 063 - NOVA BRASILIA - RESIDENCIA em

alvenaria com 1 suíte, 2 quartos, 2 saias, copa/cozinha,
lavanderia, 2 banheiros, terraço, garagem, sala
comercial - Valor R$ 100.000,00
COO 070 - JARAGUA ESQUERDO - GALPÃO - 1 galpão
medindo 200,OOm2 + 1 galpão medindo 240,OOm2
interligados, escritório, banheiros, mezanino
COO 080 - NOVA BRASILlA - TERRENO COMERCIAL -

Terreno medindo 750,OOm2 na Rua João Planincheck
- Valor R$ 75.000,00 - Troca por imóvel na praia de
menor valor
COO 113 - VILA NOVA - RESIDENCIA em alvenaria
medindo 400,OOm2 - 1 suíte, 3 quartos, demais
dependências - Valor R$ 130.000,00
COO 114 - LENZI - SOBRADO NOVO - 1 suíte, 2
quartos, 2 saias, 2 banheiros, cozinha, lavanderia,
terreno todo murado - Valor R$ 95.000,00
COO 116 - ANA PAULA - RESIDENCIA em alvenaria de
esquina, 3 quartos, sala, copa/cozinha, lavanderia,
banheiro - Valor R$ 65.000,00
COO 117 - LENZI - TERRENO COMERCIAL de esquina
medindo 2.716,OOm2 - com 65 metros de frente para
a rua Venâncio da Silva Porto - Valor R$ 110.000,00
COO 129 - RAU - RESIDENCIA em alvenaria com 3
quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro"
terreno todo murado perfazendo 2 esquinas - Valor
R$ 75.000,00
COO 131 - VILA NOVA - RESIDENCIA em alvenaria
próximo ao FORUM medindo 235,OOm2 - 3 quartos, 3
saias, escritório, sala, cozinha, lavanderia, garagem,
área de festas com churrasqueira - Valor R$ 120.000,00
COO 134 - LENZI - TERRENO de esquina medindo
875;00m2 - Valor R$ 22.000,00
CaD 140 - JOÃO PESSOA - RESIDENCIA em alvenaria,
3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem
- Valor R$ 55.000,00
COO 141 - ÁGUA VERDE - SOBRADO - 1 suíte, 3
quartos, 2 saias, copa, cozinha, lavanderia, 3 banheiros,
4 garagens, área de festas - Valor R$ 180.000,00
COO 157 - VILA NOVA - RESIDENCIA em alvenaria
medindo 191,OOm2 - 1 suíte, 2 quartos, demais
dependências, ficam moveis .embutidos· - Valor R$
130.000,00
COO 165 - SCHROEDER - MINI CHACARA - Residência
em alvenaria nova - 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro. área de festas, plsclna em

construção, fonte, grande área de jardim, terreno todo
murado - VALOR R$ 35.000,00

'

COO 176 - FIGUEIRA - RESIDENCIA em alvenaria
medindo 200,OOm2 - 1 suíte, 2 quartos, 2 saias, 2
banheiros, cozinha, lavanderia, dispensa, garagem,
área de festas, piscina, edícula com 2 quartos, terreno
medindo 1.200,OOm2 todo murado - Valor R$ 85.000,00
COO 186 - VIERAS - RESIDENCIA em alvenaria com 3
quartos e demais dependências - Valor R$ 50.000,00
COO 199 - LOTEAM_ MIRANDA - RESIDENCIA mista -

3 quartos, saias, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Valor R$ 25.000,00
COO 200 - MOLHA - RESIDENCIA - 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, casa de
madeira nos fundos - Valor R$ 45.000,00
COO 201 - CENTRO - PONTO - lanchonete completa
com instalações para lanches, refeições, sorveteria
ou qualquer outro tipo de fest food - próximo ao

terminal rodoviário - Valor R$ 45.000,00
COO 204 - FIGUEIRA - TERRENO medindo 450,OOm2
- Valor R$ 20.000,00
COO 208 - LENZI - POTNO - Locadora de vídeo
completa em funcionamento, locação de games - Valor
R$ 10.000,00
COO 216 - FIGUEIRA - TERRENO INDUSTRIAL - área
de terra medindo 17.000,OOm2 ideal para qualquer
tipo de industria ou comercio na Rua José Teodoro
Ribeiro - Valor R$ 300.0ÓO,OO
COO 217 - LENZI - SOBRADO em alto padrão - 1
suíte com sacada, 2 quartos com sacada, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro, lavabo, sala de estar, sala de tv,
área d� festas com piscina, garagem para 2 veículos -

Valor R$ 165.000,00
COO 224 - CZERNIEWZCI - TERRENO COMERCIAL
medindo 480,00m2 - galpão medindo 70,00m2 de
esquina - próximo à ponte - Valor R$ 70.000,00
COO 230 - CENTRO - TERRENO COMERCIAL no centro
da cidade medindo 1.300,OOm2 - Valor R$ 350.000,00
COO 251 - NOVA BRASILlA - TERRENO medindo
470,OOm2 - excelente localização - Valor R$ 42.000,00
COO 263 - RAU - ÁREA DE TERRA medindo
10.500,OOm2 - residência antiga - Valor R$ 300.000,00
COO 265 - CENTRO - APARTAMENTO de alto padrão,
com 1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - ROYAL BARG RESIDENCE - Valor
R$ 100.000,00
COO 266 - FIGUEIRA - TERRENO medindo 4000,OOm2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



DOMINGO 22/12
Atenderemos até

as 18:00 horas

ENTREGA GRATUITA ACIMA DE R$ 70,00
Não vendemos por atacado

Ofertas agora no site: VVV\IV\I.arnigaovirtual.com.br
Rua MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 657 • CENTRO • JARAGUÁ DO SUL • SC • FONE: 275.1880·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 21 de dezembro de 2002

I . , .

Imovels
I
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ALTO CEDRO - vende-se,
sobrado na represa da

Palmeira, cl 140m2, frente

pI lago. R$ 33.000,00 e
,

Tratar: 9112-0591.

AMIZADE - vende-se, de alv.,
nova. Tratar: 311-0742.

BARRA DO RIO CERRO -

vende-se, de alvenaria cl
100m2, terreno cl 7.500m2•
R: Bertha Weege, 1945. R$
150.000,00. Tratar: 376-
2601 I 9112-3947 I 372-
9960 cl Mareio.

BARRA VELHA - vende-se, de
alvenaria cl 130m2• Aceito
carro ou caminhão na troca.
Tratar: 371-7542.

BARRA VELHA - vende-se,
sobrado. R$ 50.000,00.
Aceito casa de menor valor.
Tratar: 276-3206.

BARRA VELHA - vende-se, de
alvenaria. Aceito carro no

nego Tratar: (47) 456-3338
,cl Maria.

CENTENÁRIO - aluga-se,
quartos mobiliados, próx.
Apae. Tratar: 370-3561.

CENTRO - aluga-se, 2

quartos. R: Domingos da
Nova. Tratar: 9124-7309.

COMPRA-SE até R$
25.000,00. Tratar: 370-6646,
após às 15hs cl Lenir.

COMPRA-SE - de madeira,
para se tirar do Icoal. Tratar:
376-0519.

CZERNIEWICZ - vende-se, de

alvenaria, cl 270m2 e

terreno cl 1.400m2• Tratar:
371-0742.

ESTRADA NOVA - vende-se, de

madeira, cl terreno 420m2• R$
12.000,00. Tratar: 275-6343

c/ Silvia de manhã.

ESTRADA NOVA - vende-se,

de madeira, terreno cl
420m2. R$ 12.000,00.
Tratar: 275-6343 de manhã.

cl Silvio.

ESTRADA NOVA - vende-se,
de madeira, cl 420m2• R$
11.000,00. Tratar: 275-
6343 de manhã cl Silvia.

GUARAMIRIM - vende-se, cl
80m2, + área de serviço, próx.
Fameg. R$ 32.500,00 ou R$
1.300,00 + 143 pare. de R$
273,00. Tratar: 373-3865.

ITAJAí - vende-se, a 20 mino
da praia, ou troco por casa na

região. Tratar: (47)346-9799
cl Dinair.

NEREU RAMOS - vende-se, cl
150m2 e terreno cl 670m2• R$
27.000,00 + financiamento.
Tratar: 276-3206.

POMERODE - vende-se,
prédio de material cl 2

pavimentos, área consto el
180m2 e terreno el 360m2•

Escritura, tudo legal. R$
6.500,00. Tratar: 387-1269
ou 387-4656.

1,-\ ,

PROCURA-SE - moças pI
dividir aluguel, casa

mobiliada, próx. Trapp, Rua
Carlos May. Tratar: 371-
1864 ou 9952-1491.

PROCURA-SE - para alugar.
Tratar: 372-1817.

UBATUDA - vende-se, de

alvenaria, nova, el 2 quartos,
sala, coz., banheiro, garagem pI
2 carros, murada. Troca-se por
casa em Jaraguá. Tratar: 275-
2130 ou 9112-0509 cl Carlos.

VIEIRAS - troca-se, por casa

em outro bairro. R$ 8.000,00.
Tratar: 9991-6059.

AMIZADE - vende-se, el 2

quartos, sala, cozinha,
sacada e garagem. R: 13 de

Maio, 100mts colégio Alberto
Bauer. R$ 43.000,00. Tratar:
372-0317 ou 9113-6055.

,

'MEIRA REFORMA

BALN. CAMBORIÚ - preciso
alugar, el 2 quartos, garagem,
sem móveis. Contrato anual"
Tratar: 371-6258 resido ou

372-3541 comI.

BARRA RIO MOLHA - aluga
se, próx. Curtume Schmidt, el
sala e copa conjugada, quarto
el armário embutido,
banheiro. Aluguel de 230,00,
incluso água e luz. Tratar:
370-7708 ou 275-4901.

CENTENÁRIO - ai uga-se,
quitinetes Rua Rdelis Stinghen,
64. Tratar: 370-3561.

CZERNIEWICZ - vende-se, el 2

quartos, suíte, sala, coz., e

demais dep. R$ 48.000,00.
Tratar: 370-2714.

PROCURA-5E - advogado
procura c/ alugar, apto cl 1

quarto ou quitinete, mobiliado
ou semimobiliado em Jaraguá.
Tratar: 9967-8888 ou (47)
363-6666 cl Arnaldo.

PROCURA-5E - apto ou casa,
na Vila Lalau ou Centenário.
Tratar: 9121-1758.

)

PROCURA-SE - apto ou casa, c/
alugar até R$ 200,00. Tratar:
372-1800 ou 371-4866.

TROCA-5E - no 32 andar do
Ed. Bérgamo, 166, R:
Reinoldo Rau, por apto no 1º
andar em edifTcio no centro de

Jaraguá do Sul. Ou por casa

no centro. Tratar: 372-2136.

VILA NOVA - vende-se " no

Residencial das Mercedes. R$
13.500,00 + parcelas. Acelta
se troca. Tratar: 371-3841 el
Vanderlei após 19hs.

VILA NOVA - vende-se, no

Residencial das Mercedes. R$
10.000,00 entro + finan.
Tratar: 376-1116.

Obras de Massa Corrida
Pedreiro e Carpinteiro

Pintura em geral
Encanador

BAEPENDI - vende-se, el
3000mts, próx. Churrascaria
Pavanello. Aceita-se apto ou

casa no nego Tratar: 275-0423.

JARDIM SÃO LUIS - vende-se,
cl 430m2, atrás da Igreja. R$
25.000,00. Tratar: 370-7331.

, PiÇARRAS - vende-se, de

esquina cl 400m2• Tratar:
370-0670 el Luiz.

RIO CERRO - vende-se,
12x60mts, R: Berta Weege,
1945. R$ 2.500,00 negociável.
Tratar: 376-2601 ou 9112-
3947 ou 372-9960 el Mareio.

RIO CERRO II - vende-se. Preço
a combinar. Tratar: 392-3052.

RIO CERRO II - vende-se ou

troca-se, el 407m2, de
esquina. Lot. Hart, lote 53. R$
10.500,00. Tratar: 376-1363
recado pI Marcos Cipriani.

SCHROEDER - vende-se, área cl
522m2 (18,65x28). R:, Carlos
Krogel, em frente ao Posto Mime.
Tratar: 9979-9970.

VENDE-5E - terreno cl
. chácara, el 40.000m2 sendo
10.000m2 área plana, 2

riachos, lagoa, caminho pI
.Pomerode, 12km do centro.

R$ 35.000,00. Tratar: 370-
8928 cl Marcus.

BARRA - vende-se, Lavação,
ótimo ponto. R$ 15.000,00.
Tratar: 9123-2430.

BARRA RIO CERRO - vende

se, Panificadora e Mercearia,

Você quer ,iver momentos de prazer?

Somos Meigas, Carinhosas, Iniciantes,
Safadas, Divertidas e Sedutoras

Venha desfrutar uma

Loira e duas Morenas

Jaraqllá do Sul cj Local Díscreto, Massagens e Acessórios

TERRENOS

I.
Terreno Marcelo Barbi, cl 350,00m2. R$

: ���r��� �� 6rea de 442,00m2 (13x34), sito no

loteamento Piermann, próx. a escola Giardini
,

Lenzi. Valor R$ 20.000,00.
CASAS

• Casa de madeira cl 72,00m2, Rua Antonio José

I
Macedo - Constantin� Pradi - Jguá Esquerdo:
Valor R$ 30.000,00.
• Casa de alvenaria, Jguá Esquerdo, cl 65,00m2,
lote 21. R$ 18.000,00 + 39x R$ 270,00.
• Casa de alvenaria, cl 85,00m2, nova, no

Firense, Lote 52. R$ 48.000,00.
• Casa de alvenaria, cl 400,00m2• Centro.

I.
Casa de alvenaria, cl 220,00m2 - Lot.

JuventUS'1R$ 85.000,00 -, aceito carro menor valor.
• Casa de alvenaria, cl 90,00m2• Rua Hord

Pradi, 161. r'J

p
APARTAMENTO :/

• Ed. Florença, cl 170,00m2 - ótimo acabamento.

I
R$ 130.000,00

LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATÉ 60 PAGAMENTOS, COM UMA

PEQUENA ENTRADA
• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II

I
• OURO VERDE • FIRENZE

I I
CONDOMlíNIO FECHADO

-FLAMBOYANT

EDIFíCIO GONZAGA

Aptos de 2 e 3 quartos
(financiamento próprio)

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av_ Mal- Dedoro, 1179

.371-1136

cornpl., em funcionamento cl
grande clientela. Troco por
carro 'ou chácara. Tratar:
376-3922 cl Francisco.

RIO DA LUZ - vende-se, cl
543.000m2, el área pi plantaçõeS,
lagoa, piscina, etc. Valor: O, ,O

m2• Tratar: 9992-7155 cl Jean

COMPRA-SE - el casa e cf
água para lagoa. Tratar: 276·

3279 ou 273-1145.

CENTENÁRIO- aluga-se, de frente

pI asfalto. Tratar: 370-3561 ..

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
Restaurante e Sorveteria. Tratar:
275-3056 ou 370-6099.

CASA PRÓPRIA
Últimas vagas

CRÉDITOS PARCELAS
R$ 19.000,00 R$ 159,00
R$ 25.500,00 R$ 209,00
R$ 32.000,00 R$ 369,00
R$ 57.000,00 R$ 477.00
R$ 76.000,00 R$ 699,00

Para comprar, construir,
reformar, etc. Autorlz. Bco

PItNIFICADORA - vende-se, e

confeitaria cl clientela

formada, rgistrada cl código
de barra c/ ótimo preço.
Tratar: 9993-5833.

(47) 222·1152 oU

9981.3627, Co/ Paulo_

r"\��nstaladora Lui�
Predial, Industrial, Residencial e Serviços em Geral

9965-7480

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

@5ESC SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

SENAlsc
JARAGUÁ DO SUL

Inscrições Abertas
,

CURSOS TECNICOS
• Eletromecânica

(Matutino, Vespertino' e Noturno)
• Eletrônica (Matutino e Noturno)

• Eletrotécnica (Matutino e Noturno)
• Estilismo (Matutino e Noturno)

• Vestuário (Matutino, Vespertino e Noturno)
OBS: A Direção. reserva-se o direito de não

realizar o curso caso não seja atingido o

número mínimo de candidatos

I matriculados, por turma.

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro. Jaraguá do Sul. se
Fone/Fax: (47) 371 8930 - cojaraguadosul@sesc-sp.com.br

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - IDIOMAS -

INTENSIVO

FIESC

"UI
rEL

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177
/

OFEREÇO-ME - PI trabalhar como

dobradeira, revisora, auxiliar,
corte. Tratar: 373-3787.

Rua Adélia Fischer, 303

Fone: 370-02'51
OFEREÇO-ME - pI trabalhar
na área de jardinagem,
limpando, roçando, podando
ou passando venevo. Qualque
horário. Tratar: 9113-4116 ou

370-1531.empregosjaraguadosul@sc.senac.br
OFEREÇO-ME - .estagiária do'
Banco do Brasil se oferece pi
estagiar em 'outro local no

período da tarde. Cursando 5'
fase de Administração. Tratar:
9133-0546 cl Mara

Jaqueline.
cursos técnicos
Técnico em Alimentos

Técnico em Comércio Exterior

Técnico em Enfermagem

Técnico em Transações Imobiliárias

Técnico em Vendas e Representação Comercial

ADMINISTRADOR FINANCEIRO
- precisa-se, c/ empresa do
setor de cobrança. Que
possua veículo próprio. Tratar
na R: Jorge Lacerda, 293.
Telefone:
371-4979.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como aux. administrativa,
secretária ou recepc ionlsta. -

Faço faculdade de Administração
em Recursos Humanos, possuo
conhecimento de informática e ,�----------

experiência em escritório. BOA NOTíCIA
Também estagio. Tratar: Empréstimos para funcionários
372-3922. Públicos, Estadual ou Federal,

ativo, inativo, cl desconto em

folha si consulta SPC ou

Serasa, demais assalariados
empréstimos cl cheque Pré.

Também financiamos veículos.
Rua João Planinscheck,

293, si 6. Tratar:
370-6261 ou 9991-6366

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como Papai Noel em residências.
Tratar: 273-0402.

CABELEIREIRA - Salão na Vila

Lenzi, com grande clientela,
precisa de uma cabeleireira

cl experiência, ótima

remuneração. Tratar: 372-
0938.

, .

roxrmos cu rsos OFEREÇO-ME - pI trabalhar na

área de jardinagem, limpando,
roçando, podando ou passando
veneno. Tratar: 9104-5332 a noite.

FARMACÊUTICO - precisa-se,
pi responsabilidade de uma

farmácia. Tratar: 370-3362.

OFEREÇO-ME - pI cuidar de

crianças de qualquer idade.
Tratar: 373-3787.

MOTOQUEIRO - empresa do
ramo de disk entregas
necessita com máxima

urgência, com experiência e

que possua moto CG Titan.
Tratar: 370-5478 ou

275-3970 cl Gilberto.

PROCURO ADVOGADO
PARA ESTABELECER SOCIEDADE EM

ESCRITÓRIA DE ADVOCACIA EM
JARAGUÁ DO SUL.

TRATAR: 9967-8888 OU (47) 363-6666

:114102 " 14/1)$ 2'. 4'

24/02 II 28/02 2' II 6'

31/03 II 10/10 2',4'.
Abr/2003

Abr/2Q03 PANFLETEIRO - precisa-se.
Tratar: 371-1100 ou

370-6555.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I veículos

CARAVAN - vende-se, 77,
modelo 81- R$ 1.000,00.
Tratar: 273-6242 horário
comercial:

I
II
'II
II

'III
I
I

CHEVETTE - vende-se, 82. R$
2.200,00. Tratar: 370-1161.

CHEVETTE - vende-se, 76. R$
1.000,00. Troca-se por moto.

Tratar: 370-6913.

CHEVETTE - vende-se, 83,
álcool, 5 marchas, branco. R$
2.600,00. Tratar: 372-9933

cj Roberto ou 9953-7742

após 18hs.

CHEVETTE - vende-se, 87,
preto. R$ 3.200,00. Tratar:
371-3061.

CHEVETTE - vende-se, ETI, 82,
azul metálico. R$ 2.300,00.
Tratar: 9123-0130.

CORSA - vende-se, 98, azul

perolado, cj ar quente, limp. e

desemb. traseiro, alarme,
película e protetor de Carter. R$

, 10.500,00. Tratar: 372-6728
ou 372-2803 cj Marcelo.

CORSA - vende-se, MPSI, 99,
prata. Ou troca-se por terreno.
Tratar: 371-2545.

CORSA - vende-se, 97, 4p,
prata, super. R$ 11.500,00.
Tratar:' 373-3001.

CORSA sEDAN - vende-se, 00,
lpv, 4p, branco,' trava, alarme,
som cj CD. R$ 15.700,00.
Tratar: 370-1953 após 15hs.

CORSA sEDAN - vende-se, 00,
16v, cj som, alarme e trava

elét. R$ 15.500,00. Tratar:
370-1953 ou 370-2914.

CORSA sEDAN - vende-se,
Millenium, 01, prata. R$
15.500,00. Tratar: 9117-251L8.

CORSA WIND - vende-se, 96,
trava elét., banco bipartido,
desemb. traseiro. R$
9.200,00 à vista ou

financiado. Tratar: 273-1001.

CORSA WIND - vende-se, 97,
2p, branco. R$,,10.000,OO.
Tratar: 9952-7926.

KADETT - vende-se, GL, 2.0,
MPFI, 97, branco, compl. Tratar:
371-8878 ou R: Bernardo

Dornbusch, 1694 cj Luis na

Auto Mecânica Spuldaro.

MONZA - vende-se, 91, SLE,
trioelétrico, marron metálico. R$
7.000,00. Tratar: 376-2585.

MONZA - vende-se, 91, d.h., trio

elét., roda de liga leve, película,
emplacado até setj03. Lindo.

R$ 4.800,00 + 25 x R$
268,00. Tratar: 370-5896.

MONZA - vende-se, 93, bordo,
cornpl., pneus novos. R$
9.500,00. Tratar: 371-8253
ou 9975-7200.

MONZA - vende-se, 93, 4p,
completo, menos ar. R$
6.000,00 + 10 parco R$
283,00. Tratar: 9113-0349

CORREIO DO POVO

5,-10 - vende-se, 96, preta,
capota marítima. R$
14.200,00. Tratar: 376-1772.

5-10 - vende-se, 96, gasolina,
cinza. R$ 14.000,00. Tratar:
275-4081.

5-10 - vende-se, 96, DeLuxe,
preta, gasolina, compl.,mais
bonita da região. R$ 8.900,00

, + finan. Aceito proposta.
Tratar: 9902-8467 cj João.

VECTRA - vende-se, CD, 94,
completo, azul metálico. R$
14.200;00 Ou R$ 4.300,00 +

36 parco Tratar: 273-1001.

ELBA - vende-se, 86. R$
2.300,00., Tratar: 370-1161.

Especializada em

estofamento

automobilístico

em couro e

tecido
E-mail: estofarlagauchaênetuno.com.br
www.embrainfo.com.br/�stofariagaucha

OMEGA - vende-se, 94, 3.0,
Diamond, azul. R$ 12.500,00
+ 21 parco R$ 186,37. Tratar:
9953-9966.

'5-10 - vende-se, 99, dupla,
diesel, completa. R$
42.000,00. Tratar: 275-4081.

PALIO - vende-se, 99, prata.
R$ 12.500,00. Tratar:
371-6864 cj Carlos. ,

PALIO - vende-se, 1.5, 4p,
limp. tras., vidro elét., branco.

R$ 10.900,00. Tratar:
373-3001-

\

PALIO - vende-se, Young, 02,
4p, motor fire, cj 3000km

'rodados, para-choque na cor

do carro. R$ 13.000,00.
Tratar: 376-0010 cj Marcos.

PALIO - vende-se, 97,
vermelho, completo. Tratar:
371-5373.

'

PALIO - vende-se, OOjOl, verde

esmeralda, 4p, vidro, trava,
limpador, desemb., CD, pnaus
novos. R$ 15.500,00. Tratar:
370-4208 ou 9133-1739.

PALIO - vende-se, EX, 01, fire,
4p, cj ar cond., d.h., vidro e

trava elét., azul. R$ 18.500,00.
Tratar: 9117-2518

TEMPRA - vende-sé, 92, 4p"
completo. Rnanciado cj parcelas
R$ 270,00. Tratar: 371-7542.

TEMPRA - vende-se, SW, 95,
compl., bi-combustível gasj
'gás. R$ 11.500,00. Tratar:
9102-9857 cj Jair.

TEMPRA - vende-se, 93, 8v,
4p, motor novo, completo. R$
8.500,00. Tratár: 9993-1925.

TEMPRA - vende-se, 93, 8v,
álcool, rodas 15-. R$
9.000,00. Aceita-se troca.
Tratar: 273-6242 horário
comercial.

TIPO - vende-se, 96, 4p,
motor MPSI, compl. Aceito

troca. Tratar: 371-7542.

UNO - vende-se, EP, 96, vidro
e trava elét., 4p. Tratar:
370-2714.

UNO - vende-se, 91, 1.5, 2p
álcool. R$ 5.900,00. Tratar:'
373-3001-

UNO - vende-se, Mille, 94,
ótimo estado. R$ 6.00000
Tratar: 373-0131 cj ÉICi'o.

'

UNO - vende-se, Mille Smart
01, 2p, branco. R$ 8.900,00,
Tratar: 370-8350.

DEL REY - vende-se, GI, 87,
álcool, azul, ótimo estado. R$
2.800,00. Aceita-se material de
coristrução. Tratar: 373-4018.

EsCORT - vende-se, GL, 93,
gasolina, cinza. Tratar:
371-7520.

EsCORT - vende-se, 97, 16v,
1.6, gasolina. R$ 12.900,00.
Tratar: 373-3001.

EsCORT - vende-se, 95, GL,
1.8, 2p. R$ 8.500,00. Tratar:
9112-0591.

EsCORT - vende- ,93, 1.8,
Tratar: 9991-9�'6 ou 371·
1718 Cj L v.:es.
KA - vende-se, 98, 1.0, prata,
cj 45.0QOkm rodados, vidro e

trava elét. R$ 11.000,00. Tratar:
376-2961 ou 9967-9864.

LANDAU - vende-se, 78,
completo, amsi automático

para restaurar. Tratar:
9112-9113.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPALA - vende-se, 92, 4p.

Aceito troca por de menor

valor. Tratar: 371-7542.

RANGER - vende-se, 97,

gasolina. R$ 17.000,00.

Tratar: 275-4081.

RANGER - vende-se, XlT, 98,

top linha, completa. R$

33.000,00. Tratar: 9952-

7926.

RANGER - vende-se, 98,
seminova, modo novo, usada

somente pi passeio. R$
10.000,00 + 32 parco R$

364,00 fixas. Tratar: 372-

3499 cf Sr. Volnei.

BRASíliA - vende-se, 76, bom

estado. R$ 1.500,00. Aceito

troca. Tratar: 273-6242

horário comercial.

FUSCA - vende-se, 78, motos

1.300, cf jogo de aro de 3

pontas, cf reparos. na lata. R$
1.100,00. Tratar: 9903-0156.

FUSCA - vende-se, 71, branco:
R$ 1.600,00. Tratar: 370-
6069 ou 9103-0628.

FUSCA - vende-se, 70, motor

1.300, azul. R$ 1.850,00.
Tratar: 9992-6802.

FUSCA - vende-se, 80,
vermelha, cl rodas esp.; ótimo
estado. R$ '2.300,00. Aceito
material construção. Tratar:
373-4018.

FUSCA - vende-se, 70, motor
1.300 novo, azul. R$

'1.850,00. Tratar: 376-2038.

FUSCA - vende-se, 79, motor

cromado, verde metálico,
rodas esp., banco reclinável,
película. R$ 3.000,00. Tratar:
273-0744 ou 275-0941.

FUSCA -: vende-se, 74, ótimo
. estado. Tratar: 276-3184 ou

9902-2182.

FUSCA - vende-se, impecável,
azul, motor 1500. R$
2.500,00. Tratar: 9125-7440

el Oliveira.

GOL - vende-se, 99, 16v, 4p,
opcionais. R$ 13.500,00 ou

R$ 7.600,00 + 27 parco R$
316,00. Tratar: 376-1772._

GOL - vende-se, 1.0, 94, azul

metálico, CD e alarme. R$
6.800,00. Tratar: 374-2016

el Márcio.

GOL - vende-se, 96, 2p,
branco: R$ 6.000,00 entro +

20 x R$ 300,00 fixas. Tratar:
9952-7926.

GOL - vende-se, 16v, 99, 4p,
branco. R$ 12.000,00. Tratar:
275-4081.

GOL -, vende-se, 95, bordo,

CORREIO DO POVO 21
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VOCÊ QUE PRECISA LAVAR OU IMPERMEABILIZAR:
. Carpetes
Tapetes
Sofás

A Ambienthal faz isso para você ...

Com MÁQUINAS ESPECIALIZADAS que
lavam e secam sem danificar as fibras.
Mão de obra qualificada.Estofamento de Automóveis

Bancadas

Limpeza em Geral
LIGUE � FAÇA SEU ORÇAMENTO:

O 372-1765 O 372-3707 O 91211452

I

rodas. R$ 3.500,00 ent. + 32

parco fixas. Aceito troca. Tratar:
273-6242 horário comercial.

R$ 7.200,00 à vista ou R$
3.000,00 ent. +

finan.(Bradeseo). Tratar: 372-
4912 ou 370-6778 ou 9133-
0364 cl Edson.

GOL - vende-se, 95, 1.0, azul,
trava carneiro, pellcula. R$
7.200,00. Aceito troca. Tratar:
370-4810 a tarde.

BESTA - vende-se 01, e/16 Ig, ar

cond., cornpl., cadastrada em

agência, toda regul., pronta pI
trabalhar. R$ 24.000,00 + financ.

Aceita carro. até R$10.000,00.
Tratar: 371-3087 ou 9133-6902.

GOL - vende-se, 95, 1.0,
bordo, ar quente, desemb. e

limp. traseiro. R$ 2.800,00 +

32 x R$ 356,00. Tratar: 372-
1701 ou 9903-2826.

GOL - vende-se, MI, 1.0, azul,
2p, km digital, para-choque e

retrovisor personalizados.
R$ 10.800,00. Tratar:
9125-20'84 cl Fábio.

GOL - vende-se, CU, 1.6,
bordo. R$ 9.600,00. Aceito
troca. Tratar: 370-4810 a

atarde.

BMW - vende-se, 325 IA, alemã,
ano 93. R$ 28.000,00. Tratar:

9979-0283.

GOL .; vende-se, ci, 93, 1.8.

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

SANTANA - vende-se,
Quantum, GlS, evidence 2.0,
96, completo. R$ 13.000,00.
Tratar: 275-4081.

• PLAVSTATION 2
'XBOl<
• PLAYSTATION ONE
*DflEAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
� GAME, BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

GURGEl - compra-se, super
mini. Tratar: 376-0283.

L200 - vende-se, GlS, 00, dupla.
R$ 47.000,00. Tratar: 275-4081.SANTANA - vende-se, 92,

modelo novo, ótimo estado.

R$ 7.500,00. Tratar: 373-
0131 el Éleio.

l200 - vende-se, 95, azul,
completo. Tratar: 371-5373.

MICROÔNIBUS - v.ende-se,
Iveco, el ar cond., linha e licenc.

DETER, entro +, finan. Tratar:
370-5659 ou 9103-29.39.

COMPRA' VENDA. TROCA .• FINANCIA· CONSÓRCIO

ir 370-5999

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
*Defronte ao DG da WEG

® Consórcio

"Regata
�te(J,�'t

I \

o

Chegue Rapidinho ...

Adquira já sua moto a

partir de R$ 58�OO e

veículos a partir de
R$ 162, 20 por mês.

Passe já na ClAMOTOS
E tenha um Feliz Natal!

Período do Férias:

Horário de Atendimento:. .

08:�O as 18:30 - sem fechar para o almoço.

Atendimento até - 24/12/2002 -12:00 horas
Retornaremos: 02/01/2003
Horário normal de atendimento.

ACEITAMOS SEU
CONSÓCIO NA TROCA

ENTRADA E SALDO EM 36x FIXAS1

NOVAS E USADAS

TABELA DE USADOS
MODELO ANO COR

CIOOBizK$ 01/01 Vermelha
WEB 100 02/02 vermelha
Sundown Pálio 97/97 Preta
CG 125 Titan 95/95 cinza
CG 125 KSE OKM Verde
CO 125 85/85 Azul
CO 125 82/82 vermelha
CG 125 Titan 97/97 Cinza
CO 125 Titan 96/96 azul
CG 125 Titan KS 02/02 vermelha
CO 125 Titan KS 01101 Verde
CG 125 Titan KS 01101 Prata
CG 125 Titan KS 01/01 , Vermelha
CO 125 Titan KS 00100 Vermelha
CO 125 Titan ES 01101 Prata
CO 125 Titan ES 0)101 Vermelha
XT 600 99/99 Azul
CBX 200 Strada 97/98 Roxa
CBX750 90/90 Azul
Cruiser 125 " 01/01 Prata
VT 600 Shadow 99/99 Verde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pólo Classic, cornpl., 1.8
Gol 4p, 1.0, 16V
Gol 2p, Special, 1.0
Gol 2p, Star, 1.6
Santana 4p, 2.0
Go12p,1000
FlAT
Marea SX 2.0, 20V, compl.
Palio EX 1.0, compl.
Tempra SX 2.0, 8v, compl.

Tipo IE 1.6, 8V, cornpl.
GM
Vectra GLS cornpl., 2.0
Vectra GLS compl., 2.0
Kadett GL 1.8, básico, 1.8
Kadett GL, básico, 1.8
FORD
Resta 1.0, 4p, compl,
Escort 1.8, 16V, cornpl.
Escort 1.6 GL, básico
Del Rey 1.6, GL, básico

95 Cinza

97 Bordô
94 Azul
96 Bordô
93 Prata

97
99
99
98
96
93

Prata
Branco
Bordõ
Prata
Bordõ
Azul

98
97
87
85

Azul
Prata
Azul
Azul

Azul
Vermelh
Azul

99
01
97

* TEMOS TODA LINHA OKM À FATURAR*� PREÇOS ACIMA, VENDA SEM TROCA

AV. PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3691· JARAGUÁ DO SUL • se- 370-2044 • 370·238�

273-6242 horário comercial.MERCEDES BENZ 709 -

vende-se, cl baú, 89. R$
26.000,00. Tratar: 9104-
9812 ou 37Ck2809 cl Mauro.

CBX 200 ESTRADA - vende

se, 00, preta. R$ 4.800,00.
Aceito troca ou financio.
Tratar: 275-2059.

Fone: (47)
.370-8622

•
o

TITAN - troca-se, 96, por um
lote em João Pessoa, Figueira,

ou Barra. Tratár: 9991-9829,AGRALE - vende-se, 94, motor

mwm, cl baú longo, emplacado.
R$ 21.800,00. Tratar:
372-1817.

CG 125 - vende-se, 01, cinza.
Tratar: !i)111-1709 após
18h30min.

MERDECES BENZ 11/13 -

vende-se, trucado, pneumático,
turbinado, cara preta. R$
16.000,00. Tratar: 376-2585.

Corsa Wagon, 1.6 99 Escort Hobby 1.0 94

Astra Sedan, 2.0 99 Escort Ghia 1.8 94
Vectra CD 2.0 97 Escort XR·3 88

Vectra GLS 2.0 97 '
Versailles, 4p 92

Kadett Lite 1.8 95 Verona GLX 1.8 91

Monza SLE, 2p 90 Palio 1.0. 2p 99

Monza SL/E, 2p 87 Palio 1.0. 4p 98

Opala Diplomata 88 Uno Mille. 2p 97

Opala L 4Cc, 4p 87 Uno Mille, 2p 96

Luminar 7 pessoas 91 Uno Mille, 2p 94
Saveiro CL, 1.6 99 Tempra 4p, 2.0 96
Parati 1.0, 4p 99 Tipo 1.6, 4p 95
Parati 1.6, 2p 96 Tipo 1.6, 2p 94
Parati LS 80 Peugeot 504D 95

Lcgus CL 1.6 94 Jeep JPX Diesel 95
Gol BX 1.6 86 Mazda C. Dupla 94
Gol CL 1.8 91 Cordoba 1.8, 4p 95
Gol 1000 95 Maverick 75

Ranger XL 4Cc 98 Mercedes 74

Ranger XLT 4Cc 95 Aero Willys 68
Escort SW, 4p 98 Gordini 68
Escort Hobby 1.0 96 Ford "A' <' 29

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

XLR 125 - vende-se, 02. R$
4.900,00. Tratar: 373·3001,

CAMINHONETE FORD - vende

se, ano 1946, cl caçamba de

aço pI restaurar, cl doe. Tratar:
9112-9113.

YBR - vende-se o IIllca-sei pai
moto de menor va �$ 2.800,00
+ parco Tratar: 755187.

CG TITAN - vende-se, 01,
10.000km rodados. .Tratar:
275-3268 horário comercial cl
Emily ou 9955-9085 a noite.

VW 8150 � vende-se, 00,
chassis 3.90mts, cl 101 mil km

rodados. Tratar: 9979-1437.

F 350 - vende-se, 62, motor

Mercedes, cl reparos na lata,
'

excelente mecânica. Aceito
carro. no nego R$ 5.500,00.
Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

CG TURUNA - vende-se, 83. R$
1.000,00. Tratar: 370-6913.

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS

DE :1.5 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951·3905

SCCOTER - vende-se, 97,
preta, revisada, pneu tras.
novo. R$ 1.100,00 +

documentos. Tratar:
370-7703 recado pi Valmir.

BIZ - vende-se, 99, amarela.

R$ 2.800,00. Tratar: 9955-
2331 cl Kinho

MERCEDES BENZ 708 -

vende-se, 88, motor novo,
chassis ou carroceria. Tratar:

9979-14�7.

BIZ - vende-se, 01, partida
elét. R$ 3.600,00. Tratar:
370-2776 ou 9952-9660.

SCCOTER - vende-se, 97,
palio. R$ 1.500,00. Tratar:

Consórcio

Regata
'l�tutdtnente (J, ��

CONSÓRCIO REGATA,
SALVADOR MELLO
E EQUIPE DE JARAGuÁ DO SUL �

\

Desejo a fodos os clienfes e amigos
um Feliz Natal. e um 'Ano-Novo
cheio de realizações.
Salvador Hou Hou Hou Hou

Ligue já 371·3040 • 370-0061
INFORMAÇÕES: RUA JORGE CZERNIEWICZ N2 145 - DEFRONTE AO TEADRO DA SCAR - 371-3040 - 370-0061
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YPR - vende-se, 01, com

partida- Tratar: 276-3184 ou
.

9902-2182.

CONSÓRCIO - vende-se, não

contemplado, Honda Siz ES, 6

pare. pagas. R$ 448,00.
Tratar: 9903-1148 el Solange
após 18:30 ou 371-8153

consórcio União.

CONSÓRCIO - vende-se, el 10

parcelas pagas, prestação de

R$ 200,00. Vendo por R$
1.500,00. Em dia, 1" parcela em

fevereiro. Tratar: 9125-7440.

MOTOR - vende-se, pi Fiat

Uno, 1.6, ano 94. Tratar:
273:0611.

OFICINA MECÂNICA - vende

se, om todos equipamentos,
elevador, pronta pI trabalhar.
Ótimo ponto de loe.

-

clientela.
Aceito carro no nego Tratar:

371-4284, el Rubens.

RODAS - vende-se, el pneu
13', 3 pontas. R$ 250,00.
Tratar: 371-7260.

RODAS - vende-se, marca ISR,
diamantada, 14'el pneu
Yamoto. Tratar: 371-0204.

VENDE-SE - 2 pares de 69 +

módulo. Tratar: 372-3752.

"

IMOVEIS E
-

.CAMINHOES
CRÉDJTOS DE

�$ 20.000,00. À
� 450.000,00

para novos e usados,
compra ou hipoteca.

Tratar: (43) 3028-3888
ou 9112-7082

diversos
ALIANÇA - vende-se, par, ouro
18. R$ 50,00. Tratar: 371-
0750 cf Eliane.

ANTENA - compra-se,
barabólica cl controle. Tratar:

�-0283.

A.PARELHO - vende-se, pI CD,
Plonner, el controle. R$
170,00. Tratar: 9113-0345.

AR CONDICIONADO _ vende-se
Cônsul, 7.500 btus. R$

,

500,Ob. Tratar: 371-4225.

BALCÃO - vende-se, el tampo,
2 portinhas, e 4 gavetas.
R$ 50,00. Tratar: 370-2505

e/Dina.

BARRACA - vende-se, c/ 5

pessoas, + fogareiro +

liquinho + mesa pi camping.
R$ 400,00 negociável. Tratar:

370-8271 ou 9953-0413.

BARRACA - vende-se, de

camping, naútiea prisma, 3

pessoas. R$ 100,00. Tratar:

9113-7636.

I Fone/Fax: (47) 275·1858 I
IIlII1",ajIJl:J��c.���rlll��tI�llc.�dal)ellll��lIIlal�l1!illI���agll1Ída�J

BICICLETA - vende-se, Calai

10, pneu fino. R$ 60,00.
Tratar: 376-0157.

BICICLETA - vende-se,
Sundown, aro 20, prata. R$
100,00. Tratar: 370-7439.·

BINÓCULO - vende-se, marca

Vanguardi, SR 1150 W,
12x50mm. R$ 150,00. Tratar:
9113-7636.

5180, pré-pago, ótimo estado.

R$ 120,00. Tratar: 9113-8815.

CELULAR - vende-se, da

Global, 6180. R$ 150,00.
Tratar: 9113-7636.

CELULAR - vende-se, Eriesson
KS 788. R$ 100,00. Tratar:
373-0644 horário comercial

ou 373-1587 resido

CENTRíFUGA - vende-se ou

troca-se, marca Arno, por TV

colorida 14'. Tratar: 372-1817.

CHIQUEIRINHO - compra-se, pi
bebê. Tratar: 370-2280.

COMPUTADOR - vende-se,
Itautee 486. Tratar: 274-8050.

COMPUTADOR - vende-se,
Pentium 100, el kit multimidia,
32 mega de memória. R$
500,00. Tratar: 372-0663.

DISKMAN - vende-se. R$
90,00. Tratar: 376-0157.

DIVÃ - vende-se, pi sala el
almofada. Tratar: 371-0742.

DVD - vende-se, marca

Gradiente, el todos os
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sistemas. R$
400,00. Tratar:

372-3913.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Rotweiller el 2 meses, por
motivo de mudança.
Procedência garantida. R$
150,00. Tratar: 371-1244.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Micro Toy. Tratar: 370-6068.

CACHORRO - vende-se, filhote

de Pineher n201. Tratar:
370-6068.

CACHORRO - vende-se, filhote

de Coeker el Poodle, 9 meses,
vacinado. Tratar:' 373-3787.

CACHORRO - aceita-se doação
de poodle pI criança. Tratar:
373-3787.

CADEIRA PI BEBÊ - vende-se.

R$ 40,00. Tratar: 9123-2430.

CAMA - vende-se, tubular,
casal, bege. R$ 60,00. Tratar:

371-5006 ou 372-0871.

Lavanderia

JM�Lo,açãO e Higienização

CAMINHA PI BEBÊ - vende

se, el colchão. R$ 70,00.
Tratar: 276-3206.

CARREGADOR - vende-se, de

pilha, completo. Tratar: 9117-

3774 el Emir.

CARRINHO DE BEBÊ - vende

se, ótimo estado. A combinar.
Tratar: 373-3787.

CARRINHO DE BEBÊ - vende

se, azul. R$ 70,00. Tratar:

371-0002 el Maurício.

CAVALO - vende-se égua,
pelagem tostada, meio-sangue
árabe, 8 anos, mansa, boa de

rédia. Criada na Fazenda

Menegotti. Tratar: 371-0160
ou 9111-3247.

CAVALO - vende-se égua, de

marcha. Tratar: 392-3115.

CD - vende-se, 2 de showãlemão.
R$ 100,00. Tratar: 372-3913.

CELULAR - vende-se, Nokia

8260, el 6 meses de uso

incluindo capa. R$ 600,00.
Tratar: 9993-1613 el
Manuela após 19hs.

CELULAR - vende-se, Global

LG, baby, R$ 150,00. Tratar:

9991-9829.

CELULAR - vende-se, modelo

T18, Eriesson. tratar:
275-2743 ou 9125-9302.

.

CELULAR - vende-se, Nokia

ENCICLOPÉDIA -

vende-se,
didática de
estudos e

pesquisas.
Tratar: 9117-

3774 el Emir.

• Locação e hlgIenlzaÇ'ão de toalhas e capas
para salões de Cabeleireiros

.locação e higienização de lençol, [aleee, roupão e

sapatinhos pata Cllnicaa de Estéticas e Medica,

.KigIenlzaç;ão de roupas
de cama e banho pata Knteis

• H�enltação de toálhas de. mesa, gIlaradanapos
e capas de cadeiras para Restaurantes

•Hlglllnl1aÇ'ão de Edredone e CobertorH
Produtcs utílizades

pará Higi.énillaçãj)
somente da

ESTEIRA
ELÉTRICA -

vende-se.

R$150,00.
Tratar: 370-

8828 de manhã.

1)/"IU?SEI' 1.1:1 '(;I?FIOS - vende-se,
12kg de fio

poliester e 35
cones de fio de

agulha usados,
várias cores. R$
170,00. Tratar: 370-5896 el
Isalete. Cônsul, branca. Tratar: 275-

0364 el Astrid em horário
comercial ou 371-5331 após
18:30 lei Cristlane.

FOGÃO - vende-se, el 6 bocas,
ótimo estado, cor bege. R$
100,00. Tratar: 371-5006 ou

372-0871.
JOGO DE JANTAR - vende-se,
em madeira maciça, el 8

cadeiras e balcão rústico.
Tratar: 371-0742.

FREEZER - vende-se, balcão el
2mts de compr., el estufa quente
e fria + pia de inox, marca

gelopar. R$ 600,00. Tratar: 376-

1971 após 10hs el Vera.

JOGO DE QUARTO - vende-se,
Rudniek, el guarda roupa 6

portas, cama e 2 criados
mudo. Tratar: 371-0742.

FREEZER - vende-se, Cônsul,
18 Its, vertical, 4 gavetas. R$
150,00. Tratar: 371-4225. MÁQUINA DE LAVAR - vende

se, Enxuta, 5kg. R$ 250,00.
Tratar: 370-1455 após 18hs.

GELADEIRA - troca-se,
seminova, por um freezer.

Tratar: 370-8590. MÁQUINA DE LAVAR - vende

se, pI 6 pessoas, Brastemp,
nova. R$ 600,00. Tratar: 275-
2743 ou 9125-9302.

GELADEIRA - vende-se, 2801ts,

A

L
E
N

PrazeremH
atender bem. A

A (ada ro bônus, ganhe uma pizza ,rande
��PreTwaldem"3rG;-ubb�2176-:vuaiala�-:"-iarãgüádosul-
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MÁQUINA FOTOGRÁFICA _

vende-se, Minolta auto focos,
completa. Por apenas R$
1.200,00. Tratar: 370-0464.

m lsquaJlrias de 1erro touffaftfJ
as, (lrades
s m�t.,Etc.

Manutenção Reforma

:tODe: 312-1183

MÓVEIS _ vende-se, pI
escritório. Tratar: 370-1775
ou (47) 368-7289 ou

9101-5680.

NOTEBOOK _ compra-se.
Tratar: 9997-4242.

8 kg roupa. Tratar: 371-0742. Tratar: 372-2724.OURO _ compra-se, anéis,
aliança, correntes, mesmo cl
defeito ou quebrada. Tratar:
9979-0605.

TíTULO BAEPENDI _ vende,se.
Tratar: 372-2419.

SOFÁ _ vende-se, de 2 e 3

lugares. R$ 150,00. Tratar:
9113-7636.

VíDEO CASSETE -·vende·se
marca Semp Toshiba, na

'

caixa. R$ 320,00. Tratar:
9101-4214 cl Ruy.

PÁTINA E DECAPÊ _ fazemos
em móveis, restauração e

artesanato em madeira.
Tratar: 9905-2929 ou 275-
2229.

TAPETE _ vende-se, 2,30 x�
1,60. R$ 30,00. Tratar: 376-
2412 cl Rosangela.

VíDEO CASSETE - vende·se
Philips. R$ 250,00. Tratar:'
9991-9829.

TAPETE _ vende-se, de crochê
redondo cl 1 mt. R$ 60,00.
Tratar: 371-0750 cl Eliane.

PÉ DIREITO _ vende-se, 5,
15x15, de madeira. Tratar:

3}2-3752 após 17:30hs.
.VíDEO CASSETE - vende-se,
Panasonic, 4 cabeças. Tratar:
371-6909.

TECLADO - vende-se, Yamaha,
PSR 630, profissional cl
disquete. Tratar: 371-0742.

PIA Cf TAMPO _ vende-se.
Tratar: 275-2140 ou 370-
1516 cl Viviane.

IMPEROíVEL
VENOO

PARAíso
Área com 105.000m a

e casa com 500m Z
, 3

salas, 5 qtos, 4 bwc,
2 COZo e demais dep.,

cl 50'}'o de
acabamento, muita

água, energia
trifásica, casa de

chccreiro, telefone e

próximo ao centro.
R$ 220.000,00

Tratar: 370-7481

TELEVISÃO _ vende-se,
Philips, 21', tela plana. Tratar:
9111-1709 de manhã.

VIDEOGAME _ vende-se,
Nintendo Game C .' cf 5

jogos originais, .Iemory caro
e 2 controles, g. Tratar:

376-2206p
cf"

PÔNEI _ vende-se. Lote de 20
animais à escolher. Tratar:
275-3901 horário comercial
ou 370-0763. TíTULO ACARAí _ vende-se.

PORTA-vende-se, pi Lanchonete,
cl 2mts alt. por 1,5mts largo R$
200,00. Tratar:376-1971 após
10hs cl Vera.

RÁDIO COMUNICADOR _

compra-se, marca Motorolla,
SM50 ou similar. Tratar: 376-
0283.

SECADORA - vende-se, de

roupa, Brastemp, capacidade

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FERRAMENTAS
& MAQUINAS
275 ... 1769

PROMOÇÃO DA SEMANA

Transformador Solda,
250AMP
Ventilado Turbo..�� BAMBOZZI

À vista R$ 250,00
.

ou 1+ 2 R$ 86,00

L
�ERO CARGo'+

c�as nacionais
e internacionais

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246 -

51. 1 - Centro Jaraguá do Sul

- 371-0363-

brasil@brasilaerocargo.com.br

ATENÇAO
Foi furtado 1 Computador Compag,

modelo Prosignia 300', Gabinete Torre,
com abertura lateral.

Se você tiver alguma informação,
favor entrar em contato

pelo telefone: 371-3956.

COMUNICADO
Cia. de conhecimento nacional no ramo de gás, ne

cessita de DISTRIBUIDOR/REPRESENTANTE PARA
�RAGUÁ DO SUL. Necessário capital inicial para

prospeção de negócio.
Enviar currtculum/cadastro demonstrando interesse,
para posterior resposta.
Araucária - PR - caixa postal 65, a/c Ger. Comercial

ALUGUEL
DE

TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS
DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do

Registro Civil do 1º Distrito de Jaraguá do

Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber

que compareceram neste Cartório exibindo

seus documentos pela lei, a fim de se habi

litarem para casar os seguintes:

EDITAL nº 24.070 de 12-12-2002

ALCIDES GISEL BUGALHO E

IZABEL DE OLIVEIRA SILVA

Ele, brasileiro, natural de Iraí, Rio Grande

do Sul, domiciliado e residente na Rua Julio

Gadotti, 54, Nereu Ramos, nesta cidade,
filho de Alcides Bugalho e Dalice Marianl
Carnetti.

Ela, brasileira, natural Palmeira das

Missões, Rio Grande do Sul, domiciliada

e residente na Rua Adele Hermann, 85,
Corupá, neste Estado, 'filha de Jose Soares

da Silva e Natalina de Jesus de Oliveira

Silva.

E, para que chegue ao conhecimento de
, todoa.rnandel passar o presente Edital,

que será publicado pela imprensa e em

Cartório, onde será afixado por 15 (qulnze)
dias.

DORMITÓRIOS
100% M.D.F.

Em5X
51 Juros

CONFIRA
376-0679

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 � Centro ao lado do Hofelltajara • Jaraguá do Sul

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MEllO, Tabelia Designado do Comarca de

Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, no forma do lei, etç.
Foz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato
poro protesto de TItulos contra:

,

ACN-S CENTRO DE FORM PROF LTDA - R EXP CABO HARRY HADlICH 35 - NESTA;
ALCIONE FERNAND_ES - R CARLOS SCHULZ 135 - NESTA;
AUEGRO ALIMENTOS LTDA - RUA GETULIO VARGAS 847 - NESTA;
ANA MARIA TEXTIlLTDA. - ESTRADA RIO MOLHA, S/N -RIO MOLHA - NESTA;
ANTONIO CONSTANTINO NUNES - JOSE NARLOCH 917 - NESTA;
ANTONIO COSTA ROSA FILHO - RUA JOSE RUMPF 121 - NESTA;
ATlED IND COM MALHAS LTDA - R VALMOR ZONTA 161- NESTA;
AVESA COM E CONF LTDA ME - RIBEIRAO ALMA S/NR - NESTA;
CENTRO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE I-RUA GUTOLOB ENKE, 160-NESTA;
COM E REPRES INGO-MAR LTDA - R FRANCISCO STINGHEN,171 - NESTA;
COMERCIO REPRES INGOMAR LIDA-R.FRANCISCO STINGHEN 171- NESTA;
COMLLONIMAR LTDA - RUA NEREU RAMOS 85 - CO RU PA;
COMLLONIMAR LTDA - RUA NEREU RAMOS 85 - CORUPA;
EXPRESSO E GHIA CONSULTORIA E ASS LTDA - AV MAL DEODORO DA FONSECA
1605 SALA 2 - NESTA;
EXPRESSO E GHIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - AV MAL DEODORO DA
FONSECA 1605 SALA 2 - NESTA;
FERNANDO ARIEL ROSANO CARBONEl- RUA FIDElIS STINGERN, 6 AP 03 - NESTA;
GElSON BINI- RUA REINOLDO RAU 550 - NESTA;
GERALDO OECHSLER - RUA CARLOS OECHSLER S/NR - NESTA;
HONORIO ROSNIAK CIA LTDA - ESTRADA GARIBALDI S/NR - NESTA;
HOTEL NElO LTDA - AV MALDEODORO 164 - NESTA;
lAMlNASUlIND ECOMLIDA-RUAALVlMOTTO 57 -NESTA; lEONllDO
TIBUSKI- R ADENOR HORONGOSO 125 - NESTA;
lIlIAN LUIZA HENNEMANN - MARIA MASCARENHAS,81 - NESTA;
M L COM DE AVIAMENTO LTDA - R REINOLDO RAU 728 SALA 03 - NESTA;
MARCIA PANAGGIO - RUA HENRIQUE PIAZERA 22 APTO 2 - NESTA;
MARIA TERESA DA COSTA - RUA CAMPO ALEGRE 127 - NESTA;
MARISE WASCHER - R FCO MEES 71 - CO RU PA;
MERCADINHO LONIMAR LTDA ME - RUA JARAGUA 35 - CORUPA;
MERCADINHO LONIMAR LTDA ME - RUA JARAGUA 35 - CORUPA;
MILANDA HENNEMANN - MARIA ANTONIA DA SILVA MASCARENHAS 81 - NESTA;
MOACIR CESAR SOUZA - SANTlLHA PURES RANGEl, 193 - NESTA;
MODAL MALHAS LTDA - RUA JOINVILLE 1532 - NESTA;
PERFllMAX IND DE PLASTlCOS LTDA - RUA ALBINA KOGUS PIAZERA S/NR RIO
CERRO - NESTA;
POllMERTEC IND E COM DE BORRACHAS - RUA ANA TECILA FERREIRA 119-

NESTA;
RANGEl COMERCIO E CONFECCOES L- R FRANCISCO STINGHEN 171 - NESTA;
RAUlINO KREIS - CAIXA POSTAL 1351 ILHADA FIGUEIRA - NESTA;
RENATO KOSLOWSKI - MENINA LINDA - RUA LOURENCO KANZLER 625 - Vl.LENZI
-NESTA;

,

RODRIGO ANTONIO MENEl FOGACA - RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA 611
-NESTA;
RODRIGO ROSA - RUA JOSE THEODORO 466 - NESTA;
SANDRO LAERCIO PUPTZ - RUA MARIO T1MM 527 - NESTA;
SANDRO LAERCIO PUPTZ - RUA MARIO T1MM 527 - NESTA;
SCHUTZENGARTER REST CHURR LT - RUA JOAO MARCATO 40 - CENTRO - NESTA
TISSI COM E INST DE MAT ELETR LT - RUA PAULO VOLTOllNI S/NR - NEREU RAMÓ
-NESTA;
TISSI COM E INST DE MAT ElETR LT - RUA PAULO VOLTOlINI S/NR - NEREU RAMO
-NESTA;
TISSI COM E INST DE MAT ElETR LT � RUA PAULO VOLTOlINI S/NR - NEREU RAMO
-NESTA;

\

TRlANATEXTIL LIDA-R JARAGUA DOSUL472-NESTA;
TRIANA TEXTILLTDA - R JARAGUA DO SUL472 - NESTA;
VALERIA GRAMSMODA INTIMA LTDA-AV.MAl.DEODORO FONSECA 772- NESTA
VALMOR VElOSO - RUA REINOLDO RAU 299 SALA 206 - NESTA;

,

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram o

aceitar a devida intimação, foz por intermédio do presente Edital, paro que
os mesmos compareçam neste Tabelionato na Ruo Arthur Muller, nº 78, no

prazo do lei, o fim de liquidar o seu debito, ou então, dar razão por que
não o faz, sob a pen\a de serem os referidos protestados no formo da lei,
etc.

Jaraguá do Sul, 18 de dezembro de 2002
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



26 CORREIO DO POVO SÁBADO, 21 dedezembrode2001

. Box para Banheiro • Esquadrias em Alumínio e Ferro
Portões Eletrônicos · Vidro Temperado

Portão Tubular c/detalhes 3 ,5x I ,80 - R$ 800,00

Portão cf detalhes

Janelas de banheiro com alumínio fosco

O,70xO,SO - R$ 65,00

-,

janelas de correr cl 4 folhas
m alumínio fosco I ,SOx I ,00 -

R$_180,00

Box pi banheiro em acrílico
I ,00)( I .oo - R$ 250,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pelo segundo ano consecutivo, a

Revista Quatro Rodas - especiali
zada em veículos - pediu a 2.601
proprietários dos 30 cartas mais
vendidos no Brasil para dizer o

que pensamde seus autorróveis.
A pesquisa foi realizada em

parceria com o Research Interna
tional, um Instituto de pesquisas
com' '�sença em 60 países, O
resulta"'-' não foi nenhuma

surpresa. . �o segundo ano, um

Renault obteve a maior
pontuação.

Em2001, o carro mais amado por
seus donos havia sido o Renault
Scenic (que este an�'ficQu com a

Segunda colocação ). Em 2002,
foi a vez dó Renault Clio Sedan
erguer a taça de campeão. A
pesquisa está sendo divul.gada

.

na edição de Dezembro da
Quatro Rodas, que está nas

bancas, 'e inclui aInda o Renault
Clio corno vencedor na

categoriaHatch Compacto. Entre
os pontos fortes dos carros da
Renault apontados por seus

proprietários, destacam-se os

itens de segurança." O quesito
segurança faz parte da.cultura da
Renault", afirma o Diretor
Executivo da Concessionária
Rellault I Dicave Aufom6ve.is, Sr.
Osmar Laschewitz. A Dicave tem
lojas em Blumenau, Itajaí I

Joinville e Jaraguá do SuL

Porta- malas

frequência de manutenção
Acessórios

Além da segurança, a Renault

que tem fábrica desde 1-997· em

São José das PInhais ( PR ),
município fronteiriço a Santa
Catarina - presa pelo conforto,
relação custo-benefício e baixa
frequência de manutenção. Aliás
este último item foi um dos
destaques apontados pelo'
carnpeortlsslmo Clio Seda.n.

Clio Sedan

Renault é a marca mais amada do Brasil
I

A Renault é citada pela pela Quatro Rodas como a papa-títulos do ano, já que além de atingir a maior pontuação no ranking geral venceu
em três das oito categorias. Sobre a pesquisa, a Revista explica que os proprietários foram convidados a responder um questionário pela
Internet, avaliando 27 itens de seu carro. Ao ftnal do processo, ° Research International coletou Q,60tformulários. Os dados foram
checados por amostragem e os 27 itens separados em oito grupos que são: confiança na marca, conforto, desempenho, dirigibilidade,
estilo I �ésign, gastos-, manutenção e segurança. Pudejampartlcipar dapesquisaos donos de' carro com até três anos de US,O.

Na categoria Minivan o Renault $cénic foi o
carro que atingiu o m�ior numero de pontos,
de acordo com os. proprietários, Foram 98,4
po�t()S que garantiram em dois anos duas
VitOrias segtlidas. Em 2001 o Scénic levou o
trofeu de Campeão ger�1 da pesquisa,
batendooutroS21 modelos Este ano além de
vencer em sua categoria, ficou em �egundo
�gar n� avaliação geral - atrás do Rerlault110 Sedan -, deixando para trás 27
concorrentes. Qual é a razão. de tanto
SUcesso? Valorizar o que os motoristas mais
espe�am de uma Minivan: porta-malas
�rande, facilidade de manobra, acessórios e
I ensdesegurança.

Pela segunda vez; o Rehaldt CJiO levou o

Troféu, de melhor na categoria Hatch
compacto. Em 2001;, teve 96,7 pontos. Já
este ano, ele conseguiu se superar,
alcançando 97,3pontos,dei.xando o segundo
lugarda categoria comendo poeira,segundo
palavras da própria Revista Quatro Rodas .. Eo

q�e deixá o dono do Clio tão contente"? Se
você olhar para o niyel de eq�iparnentos .; -

incluindo os dispositivos de segUran.ça-,
receberá a prímeíraresposta. Nenhum .outro

compacto recebeu notas tão altas nesse

quesito. Confrontando com seus
semelhantes, nenhum concorrente pôde
vencê-lo em conforto e gastos.

DESTAQUES:
Porta. malas
FaCilidades nas manobras
AceSSórios'

DESTAQUES:
Consumo na estrada
Itens de segurança
Acessórios

A DicaveAu!omóveis, foi fundada' em 1992.
Tem ume.particoação de Mercadode 8,2%na
região onde alua. Ameia para 2003 é chegara
10%. Além de oferecer os melhores-carros do
Brasil, a Dicave. conta com. excelente
atendimento e uma série de serviÇOS
destinados a garantir praticidade e seçurançe,
aos felizes proprietários da marca Re",aulf..
Quando você compra um Renault, vocêcenía
como Renault Assístance, que lhe garante
um atendrnento 24 horas no caso.de qualquer
pane qu e houver com seu veículo.

.

A· Dicave Automóveis tem uma completa
estrutura para atendimento, inclusive com
serviço de latoaria e pintura,' dentro dos mais
modernos padrões e critérios de restauração
de seu veículo em caso de Um acidente em
que ocorram danos materiais. A Dicave
investe pertodcamente no aprimoramento de
suas equipes, tanto na área de vendas como
na área de manutenção, para oferecer um
serviço padrão nota 10; uma característica
que identifica a Renault do Brasil.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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enfatiza a secretária. O n'

SÁBADO, 21 de dezembro de2ij

Cesar Junkes/Cf'

Inêz Fernandes com a cesta produzida pelo núcleo

geléia a vinho colonial.
- Não divulgamos

muito porque ainda não

temos estrutura para muitos

pedid�s e como os produ
tos, na sua grande maioria,

PROCURO ADVOGADO
PARA ESTABELECER

SOCIEDADE EM ESCRITÓRIO
DEADVOCACIA EM
JARAGUÁ DO SUL.

TRATAR:
9967-8888 o

o OU (47) 363-6666

CENTRO DE FORMAÇAo DE
CONDUTORES LESSMANN LTDA'

• EMPREENDEDORISMO: AssOCIAÇÃO DE JACU Açu EM BUSCA DE NOVAS ALTERNATIVAS DE RENDI

Núcleo pratica associativisnu
GUARAMIRIM - o Nú

cleo de Turismo da localidade

deJacu Açu, distante 8 quiló
metrosdo centro da cidade, "

está se organizando para colo

car no mercado os produtos
feitos pelos integrantes da

entidade, que congrega atual
mente 12 famílias de peque
nos agricultores rurais. A pri
meira experiência em comer

cialização de cestas de Natal
aconteceu este ano, quando
oito produtores rurais se uni

ram na elaboração de produ
tos diferenciados, que servi

ram para'integrar a cesta, que
inclui 11 itens diferentes, desde

, i <ê> iiil
R, Reinaldo Rau, 500 sala 2 e 3 • Centro Comercíal Maiachi 370-1215 . 371·5925 . fal: 371·5933
defronte Smurf'tlanchesL - la á do Sul- se cfclessmann uol.com.br

........................... f.� .

Trabalhadores

o Sindicato

deseja a tod

estrela d

trabalhadoras,
etalúrqlcos
a mística da

Feliz

s nossos sonho

I

CUT .. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas, e do Material Elétrico de Jaraguá do Sul e Região Filiado à CUT
Rua João Planincheck, 157 - Nova Brasília

,
'

� . .

E-mail: sindmet@netuno.com.br Fone/Fax: 371-2100/371-2058

novo

rasil

são feitos na hora, tra

mos apenas por encaro

-, afirma a primeira�
cretária do núcleo, Maria '

Fátima Fernandes, II,

ponsável pelos panetanes
integram a cesta de Na'
"Tudo é fresco e feito
forma artesanal. Não

de artesanato, com bas
sucesso de público,
(MARIA HELENA DE ORAB)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

SOLIDARIEDADE: PREFEITURA DE JARAGUÃ DO SUL VAI DISTRIBUIR'OS ALIMENTOS PARA FAMíLIAS CADASTRADAS
,\ ,

ornaI CORREIO DO POVO entrega donativos
]ARAGuA DO SUL - o

ornai CORREIO DO

!: OVO, em parceria com a

ádio Jaraguá, promoveu

campanha "Natal sem

orne é mais N a tal", e

1 nrregou, ontem à tarde,
s donativos arrecadados

I ata a Prefeitura do Mu

icípio. Durante este mês,
, uncionários do jornal

ontaram com a solidarie

ade da �omunidade e

erecíveis �m diversos

upermercados da cidade.

este mesmo período, o

eículo �
,

çomunicação
,

'Oh\

também recebeu doações
de roupas e brinquedos.

A diretora da Assistên

cia Social da Prefeitura,
Anelyse Kreutzfeld, explica I

que as famílias carentes que
realmente necessitam de

\

ajuda devem comparecer
na secretaria - que volta

a atender normalmente no

dia 2 de janeiro -, e

preencher cadastro. "As

pessoas que se inscreverem

vão passar por uma en-
f

trevista com a assistente

social responsável, para
então receber o alimento",
enfatiza. Até o mês de

)<

Cesar Junkes/CP

Donativos foram entregues, ontem, na Prefeitura

novembro, cerca de 4,2 mil

famílias ganharam cestas

básicas, de 18 e 29 quilos,
com' produtos provenien
tes de doações da iniciativa

privada.
Ao todo, a Prefeitura

recebeu, este ano, aproxi
madamente 3 mil quilos de

alimentos. "Muitas pessoas
serão beneficiadas com

estes donativos. Mas é

importante' salientar que

durante o ano é necessário

dar continuidade nesse

trabalho, precisamos do

apoio das empresas";
ressalta. '

Anelyse aproveita a

oportunidade para solici

tar doações de móveis

velhos, mas em condições
de uso. "Nós doamos

alimentos, mas tem muitas

, pessoas que não têm onde,
armazená-los. Quando
acontecem casos de incên- /

dios, onde a família perde
todos os pertences, nós não

contamos, com material

nenhum para doação", diz.

O telefone para efetuar

cadastro na secretaria, da

Prefeitura ou fazer doações
é 372-8110.

(FABIANE RIBAS)

Que este NataI nos dê, a grandeza da humildade,
para que possamos 'colher, por todo o Ano Novo,

as glórias do amor, os frutos Ido .nosso trabalho
e as bençãos da fraternidade:

FELIZ NATAL E U�I PRÓSPERO ANO NOVO.. ,l

Amor, Paz, Carinho e

que 2003 seja pleno
de realizações.

Boas Festas e

Feliz Ano-Novo

São os
,

votos do

Fone: 371-0905

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 961
Centro· Jaraguá do Sul - SC

CADA VEZ MAIS PERTO DE VOCÊ

www.zanotti.com.�r

DoaI Rodas
Indastrial

www.duasrodas.com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Curso de Letras da Unerj é

ronceito '�'no examedoMEC
]ARAGuA DO SUL - A

qualificação do curso de

Letras com o conceito "N_',
de acordo com o Exame

Nacional de Cursos 2002,
divulgado pelo MEC,
mantém a Unerj (Centro
Universitário de ]araguá do

Sul) entre as instituições de

destaque em Santa Catari

na. Para a Unerj, esta con

quista é expressiva na me

dida em que o curso de

Letras, ao lado da gradua
ção de Pedagogia, tem

contribuído de maneira

positiva para a melhor

capacitação de docentes na

região, setor vital para a

qualificação dos profissio
nais da Educação.

O licenciado em Letras
é um estudioso das dife

rentes manifestações da lin

guagem: oralidade, escrita
I

e leitura.

Sua atividade principal
é desenvolver a comuni

cação lingüística, nas áreas

de ensino, pesquisa e

consultoria. O licenciado

em Letras é um estudioso

das diferentes manifes

tações da linguagem:
oralidade, escrita e leitura.

Sua atividade principal é

desenvolver a comunica

ção lingüística, nas áreas de

ensino, pesquisa e consul

toria.

De acordo com o

MEC, a maioria dos cursos

de graduação avaliados no

País classificou-se nos

conceitos "C" e "E". O

levantamento divulgado
pelo governo federal

aponta ainda que apenas
27% dos cursos avaliados

atingiram os melhores

conceitos ''N_' e "B", o que
valoriza ainda mais.

I DISPERSOS: CATADORES DE PAPELÃO SENTEM-SE DISCRIMINADOS E REIVINDICAM SOlUÇÃO

Catadores de papel almeja
/

formação de cooperativa
]ARAGuA DO SUL -

Aos 24 anos de idade,
Conrado Bratz envergo
nha-se por nunca ter fre

qüentado uma escola.

Analfabeto, recebe em tor

no de R$ 100,00 por mês
como catador de papelão.
Acorda às 5h30 da manhã
e percorre toda a cidade
em busca de sua única fon
te de manutenção. Como

Bratz, os catadores traba
lham dispersos e não dis

põem de um local adequa
do para a triagem dos re

cicláveis coletados. Ocu

pam as calçadas, causando

problemas à manutenção
da limpeza pública, e nas

estradas, ao tráfego.
A atividade de catação

é exercida nas ruas por
umas dez pessoas, famílias

para comercialização&,
de cada gênero; ou tr'

formar e criar prod
em condições de set

comercializados", esdt
ce.

Os catadores repw,
tam uma significa�
contribuição para o m

ambiente, na opinião'
.

Júlio César da Silva,.
anos, que trabalha cera

12 horas ao dia e r
'

até R$ 180,00, nos me

res meses d .ho. A
'

�

revela,
formação de uma coo

rativa, a fim de gam
mais união entre a elal.

"O preço do papel é b'
e a rotina é árdua e po
lucrativa", desabafa.

(JULIANA ERTHAL)

Cesar Junkes/CP

Conrado lamenta a falta de cooperação das autoridades

inteiras, homens e mulheres
solteiros que participam da
economia da cidade, de
forma totalmente margi-

nal, afirma Bratz. "Sua ati
vidade consiste em captar
materiais recicláveis, como

papéis, metais e plásticos,

Presidente:
Vice-Presidente:
12 Secretário:
2º Secretário:

- PFL
-PSDB
-PMDB
- PFL
- PFL

· ',,' ,t' . 111
oas Fes s.. ·

Feliz Nata!
Pra vocês, que

fízerarnda dor a

esperança
Que fizeram sorrir

uma criança
E que amaram de

coração!
Feliz Nat�

Pra vocês, que viveram a

pobreza a fundo
Nas manjedouras do

mundo
E não deixaram o tempo

ir em vão!
Feliz Natal

Pra vocês, que são

amigos, e pra vocês,
que ao inimigo

presentearaJll
com Seu perdãO!

Feliz Natal

- Armindo Sésar Tassi - PMDB
- Abilo Zanotti - PFL
- Horst Reck - PPB
- Ivaldo Costa - PPB

Demais Vereadores:
- Almir Trevisani
- Ildomar Bonkoski
- Silvio Scaburri
- Valdemar Moser
- Valdir Zapellini

'Valdir Zapeline
Presidente da Câmara

de Vereadores

Com os cumprimentos de Feliz Natal desta Casa Legislativa, desde já nos aolocamos e disposição

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MASSARANDUBA
Rua Paulo Cardoso - 166 - F�ne/Fax: 379-1571 - Massaranduba - Santa eatarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitu�a Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
CONCORRÊNCIA N° 159/2002-12-20
SECRETARIA DE GESTÃO

-

TIPO TÉNICA E PREÇO

tt, OBJETO: CONTRATAÇÃO D� SERY1ÇOS
au. ESPECIALIZADOS NA AREA DE

el INFORMÁTICA PARA O LIGENTIAMENTO

C[ DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA

INTEGRADO DE GESTÃO,PÚBLICA.

a� TIPO: Técnica a Preço
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e suas

alterações posteriores
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA dos'

ENVELOPES: até as 11:00 horas do dia 24 de
fevereiro de 2003, no Setor de Protocolo desta

'r Prefeituli1. sito na Rua Walter Marquardt n° 1.111,
bairro: Bar�o Rio Molha --Jaraguá do Sul (sq.

l,! ABERTURÀ�S ENVELOPES: 13:30 horas

� do mesmo dia, na sala de reuniões.
an OBTENÇÃO DO EDITAL: Poderá ser

la�. adquirido na Divisão de Licitações da Prefeitura,
l no horário das 10:00 às 15:00 horas, em dias úteis
ou a partir de 06/01/2003, mediante pagamento da

taxa de R$ 100,00 (cem reais).
INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no

endereço acima, ou pelo fone 0**(47) 372�8000,
ou ainda pelo e-mail

J contrato@jaraguadosuLcom.br
e

a
araguá do Sul (sq, 19 de dezembro de 2002.

IRINEU PASOLD

ir
1IiI �P_r_e_fe_i_to_M_u_n_ic.:_iEP_a_I _j
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I INOVAÇÃO: CARNAVAL DE JARAGUÁ DO SUL TERÁ NOVIDADES PARA A PRÓXIMA EDiÇÃO

Fundação Cultural inova e
Y.

faz concurso de Rei Morno
]ARAGUÁDO SUL-No

último Carnaval promovi- l

do em Jaraguá do Sul pela \

Fundação Cultural, a gran-
de novidade foi a escolha

da Rainha do Carnaval,
como diferencial dos anos
anteriores. Para a próxima
festa a Fundação institui o

concurso de Rei Momo,
mais uma novidade que,

segundo os organizadores,
vai incrementar ainda mais

as festividades, que, a cada
ano que passa, tem melho

rado no que se refere à

participação do público
nos desfiles e no perfor-

(,
mance dos blocos que se

apresentam. O Carnaval
acontece no dia 1 de mar

ço, com desfile de seis blo

cos na Rua Walter Mar

quardt, e baile popular �o
Parque Municipal de Even
tos.

De acordo com o ge
rente de Cultura da Fun

dação, Sidnei Marcelo Lo

pes, o concurso para Rei

Momo será realizado no

dia 28 de fevereiro, às 22

horas, no pavilhão A do

Parque Municipal de Even-

Carnaval do ano passado .registrou uma expressiva presença de público na' avenida

Fundação Cultural, entre os
.

28 de fevereiro,e obedece
dias 5 e 7 de fevereiro de praticamente o mesmo re-

2003, mediante entrega da guIamento destinado ao

ficha de inscrição, devida- concurso para a escolha do
mente preenchida e assina- Rei Momo. A Fundação
da. O Rei Momo vai ga- Cultural também já form�-
nhar como prêmio a quàn- lizou o regulamento para
tia de R$ 500,00 e terá a o desfile de rua dos blocos .

tos. Cada bloco deve indi
car pelo menos um candi
dato e poderão participar
candidatos que residam ou

trab�lhem em Jaraguá do

Sul, com idade a partir de
18 anos completos. Os

.

candidatos com idade infe

rior a 18 podem participar,
desde que com autorização
dos pais ou responsável e

peso mínimo de 100 quilos.
As inscrições para o,

concurso de Rei Momo

obrigação de comparecer
a todos os eventos organi-'
zados pela Fundação,
quando for solicitado.

O concurso para a Rai

nha do Carnaval 2003

Devem integrar o desfile
do Carnaval 2003 seis blo

cos, O auxílio financeiro
será de R$ 2 mil, repassa
dos após a apresentação de

devem ser feitas na sede da também acontece no dia (MARIA HELENA DE MORAES)

A cada NATAL há ofortalecimento dá fé.
A cada ANO NOVO fiá esperanças a serem concretizadas.
Acreditamos no futuro recheado de sonhos e ideais.

,

Criemos então, um ANO NOVO fortificado pela esperança e
.

cheio de AMOR, PAZ, SOLIDARIEDADE e TRABALHO

Que o ano de 2003seja
cheio de Paz e Harmonia••

SaÚde eprosperidadell

· t l" .

03' ,

febz. na a··
feliz 20 •.

São os votos de .

Eugenio Moretti Garcia - Vereador PSDB

Feliz Natal 'e

um Ano-novo
de grandes
realizações

Marcos Scarpato _. Vereador PT
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICONVÊNIOS: PARCERIAS GARANTEM EFICIÊNCIA NOS SERViÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO

A

assina converuos

entidades do Município

Cesar Junkes/CP

Prefeito Pasold (D) reafirmou convênio com a Ajadefi, presidida por Afonso Petri

Prefeito
•

com
]ARAGuA DO SUL - o

prefeito Irineu Pasold rece

beu no seu gabinete, ontem,
às 10 horas, dirigentes da
AMA (Associação Amigos
do Autista), da Ajadefi (As
sociação ]araguaense de

Deficientes Físicos), da

Apae (Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais)
e da Aadav (Associação As
sistencial dos Deficie'ntes

,

Auditivos e Visuais) para a

assinatura de convênios en

tre a Prefeitura'e estas insti-

. tuições. Na oportunidade,
foi assinado um convênio

em parceria com os hospi
tais e maternidades São]osé

e ]araguá.
Na oportunidade foi

renovado também o con

vênio que beneficia o ho

mem do campo. "Atual

mente, de 4'a 5 mil pessoas
,

vivem no campo. Foram in

vestidos R$ 809 mil para a

implementação da usina de

leite, de maneira a qualificá
lo com vistas à exporta-

<,

ção", avalia o prefeito.
Outro assunto aborda-

do na reunião é o lança
mento de um caderno tu

rístico que será comerciali

zado no valor de R$ 12,00
e vendido nas livrarias de

,aeroportos e rodoviárias
do País. Uma amostra do

buscamos

criarmos rec

conquistar novos horizontes.
Boas festasI!

José M. Campestrini" 20 Secretário .. PFL .. Schroede;r

•

, belo trabalho
\
foi apresen

tada aos participantes em

forma de uma gravação de

vídeo, com duração de 11

minutos, que mostrou todo
este roteiro de paisagens exu

berantes. (JULIANA ERTHAL)

Que a união dos.nossos esforços seja (O

de construir um mundo melhor.
{}ueremos sempre participar

dessa construção.
Conte·sempre consco.

Boas festas e um n;wravilhaso Ano-No
São os votos de:

Roque Bachamann � �ereado{· PSm

,

Qu,a:lq;f,mt' hOlnrdn �od;g t'Ot'h�Ha

g��hd@ g@ NlJilliZQf' Q� eoj���g moi!

�impt� da vM.a!. g�Ili(l�tf;d�d� e
.

,

defU!íI'�'J dfí t()t1h�n··se útrl 20 �eU

itrnio � � :c:u,ai :!:oei�dadf!.

I=eliz N�tQJ e Plt6t�peto An,()·N'ov�

AfolhOO PiQZ�t;8 N�fo �

V(�t�ad{lf'� PS;DB
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ICONSCIENTIZAÇÃO: MAIORIA DAS OCORRÊNCIAS REGISTRADAS ESTE ANO É GERADA DEVIDO À EMBRIAGUES, NOS FINAIS DE SEMANA

•""

enuncia de populares ajuda trabalho da. PM
úmero de ocorrências

riminais e de contra

enções registradas pela
alicia Militar do Muni

ípio aumentou este ano

932 chamadas, apro-

arando com o ano an

erior, quando foram

antabilizadas 754.

anforme relato do

bairros, o que tem garan
tido a segurança do inte

rior da cidade. Antes,
argumentávamos com a

comunidade que os

bancos tinham de estar

protegidos para evitar

assaltos e fugas pelos
bairros, colocando a vida
dos municipes em peri
go. Agora temos condi

ções de efetuar mais

enente Rogério Vonk, 'rondas", destaca o te-

ste acréscimo aconte

eu devido à aquisição
e outr viatura e da

ncorporay..,p de mais 12

aliciais. "D�a forma,
udemos perc êber o

ndice real de ocorrên

ias, visto que muitos

asas não podíamos
tender por falta de
arro 'e efetivo. Agora
stamos realizando um

abalho de ronda nos

nente.

Entre os principais
casos anotados pelos
policiais estão vias de
fato (brigas), perturba
ção do sossego alheio e

ameaça. "Se formos

analisar, todas estas

ocorrências têm uma

-característica em co

mum. Tratam-se de pro
blemas provenientes de

embriagues. Então, o

Cesar Junkes/CP

Polícia vai efetuar mais operações varredura em 2003

problema não é policial,
mas social. Precisamos

contar com o apoio geral
dos poderes constituídos

para acabar com este

Uni bri:nde ii vida
e i:t folicidade

de todos '1161.

Feliz, Natal!
Feliz, 20031

São os votos do Ortodontista
Dr. Antonio Rosa Neto e Família

problema, que gera des

gaste emocional para to

dos os envolvidos", diz.
Num gráfico geral

elaborado pela PM,

percebe-se que o índice

de ocorrências aumenta

nas sextas-feiras, depois
das 19 horas, e prosse
gue até a meia-noite de

domingo. "A. conclusão

que tiramos é que a solu

ção para este trabalho, é

o trabalho. Enquanto es

tão produzindo, as pes
soas não têm tempo de

se embebedar. De qual
quer forma, é preciso
saber beber, ser mais

moderado para evitar

conflitos", orienta.

No próximo ano, a

polícia vai dar continui

dade às rondas pelo in

terior de Guaramirim,
trabalhar em operações
varredura e preventivas.
"Temos a expectativa de

adquirir rn ais uma

viatura e, qependendo
do comando, preteri-

demos contar com mais

efetivos", destaca.

COMUNIDADE - O

número de ocorrências
onde policiais foram des

locados até o local solici

tado e não detectaram
nada aumentou também
este ano, fator considera
do positivo pelo tenente.

Em 2002 foram registra
dos 800 casos, 70 a me

nos que este ano. "Isso

mostra que a comunida

de está cada vez mais

participativa, denuncian
do quando percebe al

guém ou algUm veículo

em atitude suspeita. Es

ses ligações contribuem
em muito com nosso

trabalho, com a agilidade
de chegar em marginais
e evitar problemas mais

sérios", enfatiza.

(FABIANE RIBAS)

Feliz Natal e

Feliz Ano-Novo.

José Ozorio de Avila - Vereador PFL
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IDESTAQUE: ATLETAS ESTÃO ENTRE OS 25 MELHORES NADADORES DE TODO O BRASIL Equipe de natação tron,
mais medalhas este anoOho nadadoresjar�uaenses

estão no ranking brasileiro
}ARAGUA DO SUL - A

equipe de natação da

Ajinc/U rbano /FME
obteve resultados satisfató

rios neste ano. A equipe
feminina, por exemplo,
sagrou-se bicampeã na

Olesc (Olimpíada Estu

dantil de Santa Catarina) e

nos Joguinhos Abertos de

Santa Catarina. O grupo
masculino ficou em ter

ceiro lugar na Olesc.

O técnico Ronaldo

Fructuozo destaca a deter

minação dos atletas e en

fatiza que em 2003 os

nadadores prometem mais

títulos. "Natação é um

esporte que traz resultados

com o tempo, depois de 3

anos, em média. No pró
ximo ano vamos contar

com atletas de alto nível

para os Jogos Abertos de

Santa Catarina", conside

ra.

Entre os principais re-

sultados, Fructuozo m

ciona as duas medalhas
.

campeonatos brasileir
bronze no Infantil dett
zamento livre 4 x 50fe
nino, em João Pessoa

I

bronze noJuvenil, nos�
metros livre, com a na

dora Talita Hermann.
todo, o grupo treinou

semanas, disputou
competições, conqui!
48 troféus, 142 me"

}ARAGuA DO SUL - A

CBDA (Confederação
Brasileira de Desportos (

Aquáticos) emitiu o ran

king de 2002, na semana

passada. O ranking, que vai

até a 25" colocação, é obti

do através de todos os

tempos obtidos nos mais

diversos campeonatos em

nível internacional, nacional

e estadual - só são váli

dos os tempos obtidos em

piscinas olímpicas (50
metros).

Na lista da CBDA, a

Ajinc (Associação Jara
guaense dos Incentiva

dores da Natação Compe
titiva) conta com oito

nadadores: Marina Fruc

tuozo, Talita Herrnann,
Luana Martins, Aline Os

sowski, Eduardo Marcar
to, Bárbara Hermann,

de bronze. "Estes fei'l

dos são, sem dúvida,rt�
xos da união de esfoll
dos atletas ?retoria

Ajinc (As �iação Jan
1"

guaense os Incentiv

res dlNatação Com'

va)", menciona o téctW

Além destes desta�
a equipe conseguiu coi

oito nadadores entree

melhores de todo o Bm
J

em suas respectivas ta

gorias.

Cesar Junkes/CP

Atletas treinam todas as semanas, de segunda-feira a sábado

monstrando
.

o potencial
da juventude jaraguaense,
pois todos os nadadores

são jaraguaenses-, enfati

za o técnico do grupo, Ro

naldo Fructuozo.

Eduardo Junkes e Mayara
Martins que foram os

destaques do grupo.
- As colocações con-

I"

quistadas neste ranking na-

cional sem dúvida são ex-

pressivas, uma vez que fize

ram parte deste universo

todos os nadadores fede

rados de País, que são

aproximadamente mais de

15 mil. Mais uma vez de-

ntendida olhando-se para trás.
olhando-se para frente".

� Feliz Natal
�Para vocês, Amigos,

Que fizeram do sol

seu gUla,
De cada manhã um

lindo dia

De cada noite

I

I
l

Natal e
'"

J·ospe,·o

03 uma canção!
"-

Feliz 2003111
São os votos do Vereador
Jean Carlos Leutprecht e família Pedro Anacleto Garcia - Vereador PMDB

Kuchenbecker
Joalheiros Ltda,

&4te é (J. � ftM4�
�'�� H(J4, a-�,
dútet4 tU(,�,

de4e�-� 4ffl(JIt, �
e��ne4te
� e em, � 2003.

Linha completa de
modernas alianças para
seu noivado ou casamento

Ivo Petras Konell - Vereador PMDB
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Piloto KreisJunior vai atuar

em 2003 com novo veículo

]ARAGuA DO SUL - o

piloto jaraguaense Raulino

!(reisJunior encerrou o ano

com chave de ouro. No fim

de semana passado, partici
pou da prova inaugural do

Autódromo Max Mohr, em

Ascurra, venceu a competi
ção, fez apole position, além

I
de ser sorteado e ganhar um

.

I

monobloco. Se a Faues'c
(Federação de Automobilis-;
mo de Santa Catarina) .

aprovar, a estrutura equipada
em Ascurra será J?alco de

algumas etapas do campeo
nato estadual do próximo
ano. Na opinião de Kreis

�unior, a I\"-t� �aquela cidade

e boa, pO',\_m travada,
permitindo vei�idades não

muito altas. "Mas � local é

muito bem organizado, a

torre que registra a quilome
tragem, por exemplo, é a

única que tem ar-condicio
nado e os responsáveis pelo
autódromo têm intenção de

ampliá-lo futuramente",
destaca.

Com monobloco de um

'Gal geração 3, Kreis Junior
vai equipar um novo carro

e fazer o lançamento da
nova máquina em fevereiro
de 2003. A primeira etapa
do campeonato estadual
que será realizada em 11

momentos - está prevista
para o mês de fevereiro, no

final de semana dos dias 15

e 16. "Mas só vou correr

com o carro novo na prova
de São Bento do Sul, que
está marcada para acontecer

em março." A novidade é

que em 2003 KreisJuniorvai
•

'disputar na categoria Marcas

A ''Vou me dedicar bastan

te para conseguir o título, de

qualquer forma. Acredito

que seja o último ano par

ticipando 'de competições
na terra, em 2004 estou pen
sando em atuar em provas
de brasileiros, em asfalto",
diz o piloto, que conta com

o apoio da DreamCar. Na

temporada de 2002, o

jaraguaense marcou quatro
pole positions, três primeiros
lugares, seis segundas colo

cações, um terceiro lugar e

uma quebra. Em 2003,
uma das provas do Cam

peonato Brasileiro de Auto

mobilismo (na terra) está

prevista para ser-pela pri
meira vez - em São Bento

do Sul. "Serão três etapas
num único fim de semana,
evento vai reunir pilotos de

diversos Estados do País,
que vão disputar nas catego
rias Stock Car, Marcas A, B

e Novatos", explica. (FR)
I
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11 ASFALTO: BRASILEIRO ACONTECE EM 12 ETAPAS E COMEÇA NO MÊS DE FEVEREIRO, EM BRASíLIA

'Douglas Bogo pretende correr

no Brasileiro' da Renault Clio
]ARAGuA DO SUL - o

piloto jaraguaense Douglas
Bogo também garantiu,
bons resultados no Cam

peonato Estadual de Au

tomobilismo desta tempo
rada, sagrando-se vice

campeão na Marcas A.

Das '11 etapas disputadas, ,

conquistou cinco vitórias,
três segundo lugares, uma

terceira colocação e sofreu

duas quebras. Há 3 anos

correndo na categoria con

siderada Elite (campeão
em 2001 e 2002), Bogo
destaca que em 2003 pre
tende garantir o título do

Catarinense, mas enfatiza

que vai focar atenção no

Campeonato Brasileiro de

Automobilismo Renault

Clio, no asfalto. "Participo
do Estadual há 4 anos, já
conquistei excelentes resul-

I tados, em 1999 fui cam-

I '

peão na Marcas N, agora
vou me dedicar também

nesse campeon;lto, que
tem projeções maiores",
diz.

O brasileiro acontece

em 12 etapas e está previs- '

to para começar no mês

Agradeço a atenç.ão que sempre foi dada pela
Prefeitura Municipal de Massaranduba, __

Secretários de Obras e Secretaria da Saúde..

I

A Iodos um Feliz Ntlltll
e um Pr6spero Ano-I!0llo

Ingo Riegel

Cesar Junkes/CP

Jaraguaense está em busca de patrocínio para conseguir disputar o campeonato brasileiro

de fevereiro, em Brasília.
- Estou em busca de

patrocínio. Para treinar e

correr no Brasileiro preciso
de aproximadamente R$
12 mil por mês, até o mo

mento já consegui a meta

de. Estou negociando com

algumas empresas, prova
velme�te no início do ano

devo ter uma resposta_-,
diz.

No campeonato esta

dual de 2003, Bogo e os

pilotos Michel Giuste e

Raulino Kreis Junio( vão

contar com a mesma equi-

pe de mecânicos, da F&F

Racing, São Bento do Sul.

"Eu gostaria de saber co

mo eles vão proceder nes- ,

se caso, já que nós três va

mos disputar na mesma

categoria. Na minha opi
nião pode acontecer algum
desconforto, não sei quais
são os critérios que o gril-

. I

po var tomar, mas espero

que eles sejam bastante

justos", indaga Bogo.
O mecânico da F&F,

Arildo Frankemberg, afir
,

ma que não há problemas
em atender três ou mais pi-

lotos, mesmo sendo da

mesma categoria. "Minha

equipe não vai realizar tra

balho diferenciado para
um ou outro piloto, por

que o que está em questão
é o meu profissionalismo,
Na verdade, tudo depende
da capacidade de cada

piloto-vence quem acelerar
,

mais. Favorecer e desfavo

recer dois seria para me

prejudicar", destaca. O

mecânico enfatiza que
ainda não tem definido se

vai atuar no Catarinense.

(FABIANE RIBAS)

AÇÕeS, PROJETOS OBRA "

LANEJAMENTO E INCENTNO� ���X�NIOS, PARCERIAS
,

" QUE PREVALECERAM E:�C:M AS PALAV
R (SSO NÓS DESEJA

.

MAIS UM ANO RE���:eLlZ NATAL E QUE 200
- MUITAS REALIZAÇÕES.

SAO OS VOTOS DA ADMINISTRAÇÃO
.'

2001/2004

RIO SÉRGIO PEIXER '

PREFEflO MUNICIPAL PREFEf11JRA ,",NIC_ JOSÉ JOAQUIMce GUAAA.MIR!M VICE PREFEr(O M

Natal, tempo de paz e de harmonia!!!
Que o espirito natalino

tome conta de você
e que a Estrela' de Jesus

invada seu coração.

FELIZ NATAL!!!
I Orlando Teeilla - ,PPB - Vice-prefeito de Schroeder
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Santistas ainda colhem
frutos do caneco de 2002

SÃO PAULO - Pela

conquista do título do

Campeonato Brasileiro 'de

Futebol, a diretoria da equi
pe do Santos entregou a

todos os membros do

elenco um cheque como
.

premiação. Cada atleta re

cebeu uma quantia pro

porciqnal ao número de

partidas disputadas na

competição. "Pagamos os

prêmios em tempo recor

de. Todos os jogadol1es do

Santos já estão.com os seus

cheques em mãos. Para dar

uma idéia da nossa rapidez,
a CBF (Confederação Bra

sileira de Futebol), até ago
ra, só pagou �5% do valor

total pela premiação do

pentacampeonato da sele

ção brasileira na Copa do
.

Mundo", fala 9 diretor de

futebol, Francisco
fLopes.

O dirigente afirma que
o clube não tem mais ne-
nhuma pendência com se

us jogadores. Resta pagar

apenas o 13° salário dos

atletas, mas que aind� está

no prazo. O meia Diego
vai ficar sem férias após ter

ajudado a tirar o Santos da

ma. O jogador terá de tra

tar da lesão na coxa esquer
da �té o dia 5 de janeiro,
quando o elenco se reapre
senta para a pré-tempora
da. ''A decisão de escalar

Diego foi do departamen
to médico junto com a co

missão técnica. Já havia

acontecido a mesma situa

ção com 'o atleta, quando
ele esteve com o joelho
contundido e jogou após

fazer repouso. Ele foi

poupado nos treinamentos

antes do jogo", disse.

Diego realizou uma

ressonância magnética na

segunda-feira. O resultado

do exame mostrou que ele

tem uma rnialgia (lesão de
I

2° grau) no bíceps da coxa
I

esquerda. O médica da

equipe acredita que Diego
estará recuperado em cer

ca de 21 dias.

Esperamos que você
esteja em forma para

aproveitar todas
festividades deste

Natal e Final de Ano.
·
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� Boas Festas I I I

Acad
A

o

• Espaço ao ar livre e área coberta "

• Presença da Manchester Bana

• Uma champagne (Miolo Terra Nostra 300ml) por pessoa

• Mesa de frutas 35,00apenas R$
• Shaw de fogos e mais... por pessoa

Reserva de mesas 47 375-1482 INGRESSOS o BOTICÁRIO

REALIZAÇÃO: .GráficaCP
473707919

APOIO:

.<//OH Wr:õ aJ RS8� IMONTILLA ,*-"';/l&, ';/uConlabilidade Rádio Sáo 8::..... ' ... ·

� � ataI, novas espe � "

tada Ano-Novo novas etapa .

M A L H A S o

MENEGOTTI R: Joaquim Francisco de Paula, 4850 - Chico de Paulo - 372-8500
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