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Comunidade pede saneamento
e segurança no Rio Molha

Alexandre Bago

o Prefeito Municipal de
Schroeder, Osvaldo Jurck,
concedeu aumento para os 176
funcionários públicos, que
estavam a mais de 4 anos sem

ter reajuste salarial. Páginas 4

Ciclistas têm de

se conscientizar

Mais um acidente de

trânsito envolvendo ciclista foi

registrado na tarde de quinta
feira. Marli Florensa, 19 anos,

apresentava suspeita de fratura

no braço. PM critica postura
no trânsito.

PÁGINA 10

Campanhade combate
à Aids começa na

próxima semana

PÁGINA 9

.

Alexandre Bago
Nas últimas reuniões, os moradores do Bairro Rio Molha aproveitaram para discutir as principais melhorias que
a localidade necessita. Dentre as pautas levantadas, reivindicam por saneamento básico e segurança. Página 9

o retrato de um brasileiro

que merece nosso respeito

Fim de semana de

espetáculo na Scar

com o GpoEx de JS
PÁGINA 8

Alexandre Boga

Na Semana da Consciência Negra o Jornal Correio do Povo faz uma homenagem a um cidadão jaraguaense
que sempre lutou pela sua sobrevivência, mesmo diante das dificuldades e do preconceito. Páginas 6 e 7
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Maioridade Penal
WALTÉR SCHWARTZ - Administrador/CRA -SC, 5172

Háanosp país vive um dimade violência crescente egratuita, ou seja, crimes que
são cometidos sem amenor necessidade, como roubo, sequestro, estupro seguidos
de morté das vítimas,

'

Di�er que o crime é 'resultado de políticas sociais ineficientes é LUl1a balela
intelectualóide para tentar explicar o inexplicável: que LU11 ser humano é capaz de
mataro outro só porquenão teve chance de emprego, estudo, etc.Não pode ser só
poraí, Se alguém tem fome não precisamatarpara roubar,Napior das hipóteses, só
teriaquepedir, como fazem osmendigos, que não são, necessariamente criminosos
Mendigos sim, podem seratribuídos àdesigualdade social, agora,ASSALTANTES
VIOLENTOS,ESTUPRADORES,ASSASSlNOS não sãoprodutos de falta de

,

chance na escala social, São LU11mal que acontece atémesmo em países avançados, É
LU11a doença própria do ser humano, sua partemaligna aflorando gratuitamente, e
diante da impunidadeque se vêem nosso país, crescendo àproporção do imobilismo
das autoridades,

Revolta-se terrivelmente ver que o sr. Márcio Tomaz Bastos - Ministro da

Justiça - depois de tudo isso ainda consegue ir à TV e com voz suave e toda a

tranqüilidadedizer que é contraadiminuição damaioridade penalporque achaque
não adiantaria nada, Com todo o respeito: COMO QUENÃOADIANTA Sr.
Ministro? Se aqueles facínoras todos estivessem presos,não haveriaamorte daqueles
jovens em São Paulo! Parece brincadeirao queó Sr. Diz diante da terrível situaçãoda
família daqueles jovens ede toda a sociedade por consequência!PONHA-SENO
LUGARDASVÍTllvrASEDESUASFAMÍUASSRMINIS1RO!-Seráqueo
Sr. falaria tão tanqüilamente diant� das câmeras emicrofones daTV se tivessem

raptado e truciado Um fiihoouumaneta sua?! Falaria? - DUVIDO!Não conseguiria
seguer falar a1guam Cüis�diante'da terrível dor da perda de LU11 filho ou filha, ainda
mais naquelas circuntâncias! Segundo apolícia de São Paulo, aquelamenina de 16
anos ouviu LU11 rira sendo dado em seu namorado e depois <linda passou vários
dias (antes de ser morta também) nas mãos dos demônios que já podiam estar

presos há tempo, porque parece que todos já tinham antecedentes, inclusive o

menorde idadequeparece ter sido o-assassino, eque ainda recebeo beneplácitoda lei
e desagravo de autoridades e ativistas de direitos humanos:,

"

Agoraeupetgunto: - O SI:MárcioTomazB�tos e todas autoridades e'i�telectuais
de plantão que defendem menores crimiriOsos em seus gabinetes com ar

condicionado, (fax e cafezinho) tolerariam ver sua filha sendo violentadapor dias

seguidos por LU11a gangue inteira nLU11 local ermo e isolado de tudo e todos,
clamando desesperadapor LUTIa ajudaque nunca chegou?

Novamente respondo eu à pergunta que eumesmo fiz: - Não! Não e Não!
Homem oumulher a1guam toleraria coisa desse tipo sem perder coinpletamente a
cabeça! Com certeza tentariapôr asmãos nesses facínoras e fariao que qualquer LU11
já sabe! Insensíveis, isso é que parecem aos nossos olhos as autoridades, Com este

comportamento relapso e omisso diante dos fatos, estão praticamente sendo

cúmplices da bandidagem absurda que se vê TODO SANTO DIANA TV E
RÁDIO! Ponham-se no lugar! Ponham-se no lugar das vítimas, famílias e amigos!
Não é possível que os senhores estejam fazendo pouco do sofrimento alheio só

porque os senhores têm seguranças, casas impenetráveis e carrosblindados! São uns
poucos privilegiados, o resto de nós só podemos acreditar na justiça! Não temos

castelos, armadurasnem seguranças pessoais!
Não! Nãoestánahora de fazer algumacoisa!JÁPASSOUDESSAHORAHÁ

MUITOTEMPO e a lenga-lenga dos responsáveis pelanossa segurança continua
a mesma! Os bandidos, ao contrário, não perdem tempo com o falatório! Eles

agem!Está faltando a reação do estado! Cadêo direito do cidadão? Só tem o direito
o bandido?Também nãogosto da idéia depena demorte,mas ela já existe! Só que
é para a vítima! Sem ju!ganlento! Sem advogado! Sem júri! Sem juízo Só o bandido
eavítima!Ah,eéclaro,asAUTORIDADESOMISSAS!

Vale lembraraindaque oSI:MinistroMárcioT. Bastos dedarouem entrevista ao

jornalistaBórisCasoymeses atrás numaentrevista àTv, que não tinha interesse, por
exemplo, em mexer na lei que impede a extradição de brasileiros para cumprirem
pena no exterior, como é o caso do tal Fernando BeiraMar! Naquela ocasião, foi
levantadaa hipótesede entregaromeliante à justiçaamericana que estavadoidinha
pra pôr as mãos no cara! E o que disse o Sr. Ministro? =: Não vejo interesse em
mudara lei que impede aextradição debrasileiros parao exterior." - Eporque,o Sr,
Ministro? Só pol'Cjue o cara é brasileiro? Vamos parar com hipocrisia! U� bom
brasileiro quer o bem do país e de seu povo! Não é esse o .caso do tV BeiraMar, .

portanto que o levem os americanos! Este sim têm LU11a j.ustiça que' funciona, ao
contrário da nossa, que parece estar contrao povo brasileiro ao proteger facínoras!
Está certo que oCongressoNacional precisamudar certas leis,mas o que vemos á
não só a absoluta inércia dos congressistas como pouquíssima vontade por parte
das autoridades quedeveriam estar à frente disso tudo, Pelomenos é essaa impressão
que é passada para o povo.

PeloamordeDeus!CHEGADECONVERSAlCHEGADEDISCURSO
INÚTillNinguémmais agüentaconversade intelectual que acabadando em nada!

Façam alguma coisas pornós,o povo,oudeixem seu lugarparaquem queira fazer!
Estão sendo pagos para que?!

QpINIÃO
redacao@Teirnéllcorreiodopovo.com.br

Conscientização
rJaraguá do Sul é considerada

m;delo nacional em índice de

alfabetização po; apresentar a

menor média do País em núme

ro de analfabetos, com apenas
2%. O acesso à educação, no
entanto, não tem garantido que
a população tome medidas de

prevenção a doenças sexualmen
te transrniss{�eis, em especial a
AIDS, contraída átravés do ví

rus da imunodeficiência huma

na, o HIV

Só este ano, foram registrados
49 novos casos na região do Vale
do ltapocu, dos quais 31 residem dapessoaportadora doHN não

em Jaraguá do Sul. A média de é identificável. Mas coma uma

idade que estas pessoas contraí- pessoapode ficar de 8 a 10 anos

ram a doença não chega aos 30 sem manifestar os sintomas da

anos e assusta os especialistas, AIDS, acredita-se que o número
tendo em vista que a expectati- de pessoas infectadas possa ser

va de vida é de aproxirnadamen- de aproximadamente cinco mil.

te 15 anos, isso se o indivíduo No entanto, a partir do mo

souber que contraiu o vírus e es- menta em que a pessoa reconhe

tiver em tratamento. ce ter a doença, começaum novo

Desde que a Secretaria de desafio: enfrentar família, amigos,
Saúde iniciou o trabalho de pre- colegas de trabalho egrandeparte
venção através do Programa da sociedade; O preconceito,
DSTjAIDS de Jaraguá do Sul, apesar das inúmeras campanhas
em 1991, 394 pessoas foram realizadas no País e nomundoé

infectadas, na região. Destes," tãÇ) constfangedor e presente
mais de 64% dos pacientes são quanto �à própria doença, :

..

oj �
, heterossexuais, ou seja, 'o perfil .' 'Pode-se constatar, então; qi:te'

.

.; .: .

,,,,"'t.',

o acesso à

educação, no
entanto, não tem

garantido que a

população tome

medidas de

prevenção a
.

doenças
sexualmente

transmissíveis, em

especial a AIDS .J

,
,

falta à sociedade prirneiramen
rever seus conceitos e ter e

mente que qualquer um pode
portador do vírus HIV, basta

. algum momento da vida ter ti

relação sexual sem uso do pn ,

servativo, estourado a camis

feito uso de droga injetável o
uma transfusão de sangue. S

contar o caso de grupos con�

minados na região que consei

temente têm relações com

soas não-portadoras como

neira de se vingar.
Na próxima semana, a Secrt

taria Municipal de Saúde iniei

uma Campanha de conscien

tização visando combater o pro
conceito, incentivar a realiza:
do teste e o uso da camisinha.N
dia 1 de dezembro, data que
celebra o Dia Mundial de Co

bate a Aids, estima-se que cer

de mil pessoas participarão �

uma passeata pelas princip�!
ruas do Município. Que essa�'
ciativa do poder público seja in

corporada pela sociedade, qUI
não apenas participe fisicatnett

te, mas que passe a agir de forf]li

coerente, pois só assim podere
mos combater ess� mal tão pre'
sente em nosso meio.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal,
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.INDICAÇÃO: PARTIDO DOS TRABALHADORES �Á TEM CANDIDATOS PARA ELEiÇÃO DO ANO QUE VEM

REUNIÃO
o Sindicato dos Trabalhadores em educação da

Rede Oficial de Santa Catarina - Regional de Jaraguá
do Sul realiza hoje uma reunião com serventes,

merendeiras e vigias da rede de ensino para discutir

a terceirização e a demissão' de funcionários de

escolas. O evento acontece às 9 horas no Siticom de

Jaraguá do Sul.

IRREGULARIDADE
O vereador Roque Bachmann ,(PSDB) durante a

sessão do Legislativo de quinta-feira, denunciou mais
uma irregularidade no Centro Educacional Infantil

Daniel Carlos Frete, do bairro Sat;ta Luzia. "Há cer

ca de quinze dias, três crianças fugiram sozinhas dali.

Hoje a menina Luana, de três anos, foi levada às

pressas para o Hospital Jaraguá com suspeita de fra

tura de um braço. Eu já havia alertado nesta Casa

para problemas na administração desta

Creche, quando perguntei e volto a perguntar: quem
irá arcar com as responsabilidades e custos quando
ocorrer um acidente grave naquela creche?".

Segundo Bachmann, o acidente com Luana aconte

ceu por volta das 9 horas, mas a diretora da Creche,
Terezinha Ferreira, não comunicou os familiares da
Luana. A mãe da criança, Kátia Pereira dos Santos,

( só soube do fato ao meio dia, quando confirma
ram que Luana tinha sido levada pelo Corpo de

'

I Bombeiros Voluntários para o 'HospitalJaraguá com
suspeita de luxação ou fratura no braço.

PT de Massaranduba indica
candidatos paraeleição de 2004

MASSARANDUBA - Em

reunião reálizada no início

do mês de novembro, o

PT de Massaranduba indi

cou o professor Rodolfo
Stringari, presidente do Par
tido no município, e o den
tista Giovanni SidneyTonet
como pré-candidatos a

prefeito para a eleição de
2004.

Foram mapeados os

possíveis candidatos a ve

reador, sendo que o parti
do conta com uma

nominata completa, distri
buída por todo o municí

pio.
Segundo Stringari, o

partido está unido e prepa
rado para enfrentar as ur

nas pois acredita que so

mente através da alternância

do poder a democracia se
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Vicky Bartel

Giovanni Tonet e Rodolfo Stringari foram indicados pelo partido dos trabalhaddores

consolida. "Precisamos

acabar com o coronelismo

e o feudalismo político,
onde alguns se beneficiam,
enquanto a maioria da po

pulação assiste sem direito

de participar das decisões

políticas", afirma.
O outro pré-candidato,

Giovanni Tonet, que já foi
vereador e disputou a pre
feitura em 96, acha que o

momento político é total

mente diferente, pois há

um interesse maior da 1'0-

pulação pela mudança po
lítica onde o governo Lula

terá forte influência no plei
to. "O PT hoje está repre
sentado por pessoas liga
das a todos os segmentos
da sociedade, desde a in

dústria, agricultura, saúde e

educação. Existe um senti

mento de renovação gene
ralizada e nós estamos pre

parados para administrar
o município", declara

O Partido dos Tra�a
lhadores também tem con-

versado com outras siglas
partidárias e não descarta

uma eventual coligação,
mas aposta principalmen
te numa candidatura pró
pria, visto que a disputa
municipal tornou-se uma

briga pessoal entre algumas
lideranças.

Oorçamento participátivo
e o apoio ao governo Lula

serão as bandeiras do Partido,
que pretende investir os re

cursos de acordo com a de

cisão da comunidade.,

. Projeto facilitará aquisição de casa

]ARAGuA DO SUL - Foi

aprovado nesta quinta-fei
ra pela Câmara de Verea

dores de Jaraguá do Sul

Projeto de Lei no 177/
2003, que prevê a prefe
rência na aquisição de Uni

dades Habitacionais Popu
lares aos deficientes físicos

permanentes do municí

pio.
O Projeto, de autoria da

vereadora Maristela Menel
Roza (PFL), especifica que
os deficientes físicos terão

prioridade em 3% das va

gas de cada projeto
habitacional da prefeitura
e que, assim como os de

mais selecionados.também
passarão pela aprovação
cadastral de agente finan
ceiro.

Estes itens compõem
os artigos 3° e 4° do Pro-

jeto, apresentados e apro
vados em ementa após o

pedido do vereador Afon

so Piazera Neto;que suge
riu a alteração por consta

rem os artigos na Lei Es

tadual.

Segundo Maristela, ysse
projeto irá beneficiar em

muito os deficientes, pois
raras às vezes conseguem

adquirir casa própria devi-.
do a dificuldade de inser

ção no mercado de traba
lho.

Em Jaraguá do Sul não

existe levantamento de

quantos deficientes vivem

no município, mas se sabe

que a grande maioria dos

410 associados a Ajadefi
(Associação Jaraguaense
dos Deficientes' Físicos)
moram de aluguel e rece

bem um salário mínimo,

segundo o presidente da

Associação, Afonso José
Petri.

Antes mesmo da apro
vação do Projeto de Lei,
a prefeitura já dispo
nibilizava parte das vagas

para os deficientes. Petri

afirma que este ano três

deles foram berien ifi

ciados. "Este projeto será

muito importante, pois
tem muitos deficientes es

perando para ter sua casa

própria", afirma. (CAROLI
NA TOMASELLI)

."1-m«iu",udC'd,,,

qgumlu"Ie.,,/l�w dfY i?llw<)il

mr.jg.@terra.com.br
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I REAJUSTE: FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS GANHAM REAJUSTE SALARIAL DEPOIS DE QUATRO ANOS SEM AUMENTO

Funcionários de Schrocder

ganham aumento após 4 anos

4 CORREIODOPOVO

SCHROEDER - A folha
de pagamento dos funcioná

rios públicos de Schroeder fi
cará mais atrativa a partir de
dezembro. Após quatro anos

emeio sem receber aumento,
os 176 funcionários públicos
do município terão um rea

juste salarial.
O Projeto de Lei de Rea

juste Salarial aprovado pela
Câmara de Vereadores pre
vê um acréscimo de �%, ou
seja, os R$177 mil destinados
mensalmente ao pagamento
passarão para aproximada
mente R$186 mil.

O secretário de Adminis

tração e Finanças, Adílson
Weiss, explica que o reajuste
só foi possível graças ao au

mento da receita municipal,
que cresceu entre 5 e 8% este

ano. Segundo ele, a arrecada
ção com a fiscalização de tri

butação da dívida ativa e a

contenção de gastos da pre
feitura, principalmente com a

red�ção da carga horária de

vido ao horário de verão, fo
ram alguns dos motivos que

possibilitaram aos cofres pú
blicos efetuar o reajuste. "Fi
zemos uma contenção mui-

Alexandre Bogo

Secretário atribui o' aumento às contenções de gastos

to grande, não só em função
do horário,mas sem diminuir
o trabalho e priorizando al

gumas coisas", ressalta o pre
feito municipal, Osvaldo
Jurck.

Jurck gcrescenta que o

crescimento na arrecadação
do ICMS também foi um

fator importante. "Esse au

mento foi considerado um

recorde no Estado", destaca.
Além. do reajuste salarial

dos funcionários públicos, a
. administraçãomunicipal pre
tende utilizar parte da receita

paradar continuidade às ações
em parcena com o governo
do Estado. Construção de

gmásios de esportes, creche,
postos de saúde, pavimenta
ções, além de investimentos
em turismo e cultura são al

guns dos projetos que a pre
feitura irá executar no próxi
mo ano. "Foi um ano em que
saímos satisfeitos. Consegui
mos fazer uma integração
entre as secretarias e o reflexo

está acontecendo. Queremos
agradecer ao apoio da Câma
ra e da Associação Comerei-

al", observa Jurck.
INVESTIMENTOS - Na

última quinta-feira, a adminis
traçãomunicipal tambémefe

tuou o pagamento do 130

salário aos funcionários públi
cos.Jurck explica que foi feita
uma reserva mensal destina

da aos pagamentos, que pu
deram ser feitos em parcela
única. "É um compromisso
amenos com a virada do ano

e um incentivo aos funcioná

rios", afirma.
A responsável pelo setor

de tributação da prefeitura,
PatriciaOnofre, comenta que
provavelmente utilizará o 130

e o aumento salarial para es

tender as férias, quando nor
malmente viaja para a cidade

dos familiares do marido.

''Agora podemos pensar em

ir à praia, quem sabe visitar

algum amigo", comenta.
Patrícia não é a única sa

tisfeita com o reajuste. A
auxiliar de expediente
Sirlene Knechtel já tem des

tino certo para o dinheiro.

"Vou guardar na poupan
ça, porque pretendo fazer

faculdade", declara. (CARO
LINA TOMASELLI)

Projeto sobre rio Itapocu será apresentado pela Lunelli
]ARAGUÁ DO SUL - O

case da empresa Lunelli

"Projeto de Recuperação
das Margens do Rio

Itapocu" que será apresen
tado, juntamente com ou

tros, durante o evento que
marca o início da Semana
da Água Doce, na próxima
segunda-feira, acaba de re

ceber o Prêmio Expressão
de Ecologia. O projeto pre
miado foi desenvolvido

pela Lunelli com o objetivo
principal de recompor e

Cl'fÍtt .

.,f(>(�XI

Qll�
Malhas Portal

reestruturar as margens do

Rio Itapocu, degradado por
fortes cheias que trazem o

acúmulo de seixo, utilizan
do diques e gabiões de con
tenção, reintegrando a obra

a natureza. A Semana da

ÁguaDoce é parte integran
te do Eco Santa Catarina,
que visa alertar a opinião
pública sobre a necessidade

.

de preservação do meio

ambiente,
Promovido pela Fatma,

Secretaria de Estado do De-

senvolvimento Social,Urba
no e Meio Ambiente e Se

cretaria de Estado, do De

senvolvimento Re�onal, a

ação acontece entre os dias

25 e 29 próximos, iniciando
com um evento educativo
na próxima terça-feira, a

partir das 19 horas no Cejas
(Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul), e se estende
até o próximo sábado, com
a limpeza de vários rios da

região. Todos os municípi
os que compõem a área de

Tudo em cama,
mesa e banho

uá - sala 38 - Fone: 370-250 I

jurisdição da SDR, pólo
Jaraguá do Sul, estão parti
cipando ativamente do pro
cesso. As entidades promo
toras do evento estão bus

cando parceiros para desen
volver um vídeo educativo

que deverá mostrar as prin
cipais atividades que, após
finalização, será distribuído

junto as escolas da regiã?,
órgãos ambientais e demais

interessados em divulgar as
ações 'de preservação
ambiental.

REFORMA TRIBUTÁRIA
PORGUILHERMEMARQUES FOGAÇA

O Produto Interno Bruto - PIB teve crescimento de 2% no

primeiro trimestre de 2003, em relação ao mesmo período do ano
anterior (conforme divulgado pelo IBGE). De outro lado, a carga
tributária brasileira (somatória da arrecadação de todos os tributos
federais, estaduais e municipais) bateu novo recorde: 41,23%do
PIB, no primeiro trimestre de 2003 (dados do Instituto Brasileiro
de Planejamento Tributário - IBP1). Deve-se frisar que primeiro
trimestre de cada ano costuma apresentarca� tributáriamaior que
a média anual. A Reforma Tributária que hoje é discutida no

CongressoNacionalproduzirá efeitos, sendo aprovada esteano,já
no início de 2004. Surge urna fundada preocupação: qual a carga
tributária que será aferida no próximo ano? Observem-se as

novidades apresentadas pelos protagonistas daReforma Tributária
na semana que passou.
Está se consolidando a pretensão do governo de promovera
ReformaTributária em etapas, prevendo-se o ano de 2007 para sua

conclusão. Um 'substitutivo bastante comentado durante a semana

define. que a primeira etapa da reforma vai abranger os temas

considerados "emergenciais", a segunda, os temas "transitórios",
e a terceira a parte "estruturante", A novidade é que a fase
"estruturante" teria como principal ponto a implantação do

Imposto sobre ValorAgregado - IVA, que reuniria vários impostos
atuais. Ainda não estão definidos os pontos à ser implantados em

cada fase, mas as negociações indicam que temas considerados

urgentes, como a prorrogação daCPMF e daDRU, a partilha da

Ode comEstados emunicípios e a criação do fundopara compensar
osEstados pelas perdas com a desoneração das exportações devem
ser implantados imediatamente. Na segunda etapa, devem ser

definidas as normas para a cobrança do ICMS, ena terceiradeve ser

criado o Imposto sobre Valor Agregado - IVA. Essa divisão em

etapas, que agora é tratada abertamente pelo governo, faz surgir
urna dúvida no tocante à efetivamodificação do sistema tributária

É que a chamada primeira etapa nada diz com uma verdadeira

reforma tributária,mas trata-se de mero acordo de caixas. E se as

próximas etapas não acontecerem?Há quem diga que "a estraté�a
de transferir o ICMS para urna etapa futura esconde, na verdade,a

intenção de não promovermudanças." Ademais, o governo não

descarta a elaboração de uma nova proposta de emenda à

Constituição paralela contendomodificações ao texto aprovado na

Câmara, como aconteceu com a reforma daPrevidência. :E
Sugerindo que o amplo debate e abusca de formamais simplificada i A
de tributação sejam a tônica daReformaTributária, Ives Gandrada i li
SilvaMartins, um dos mais respeitados tributaristas brasileiros, ao I �
ensejo ainda do projeto de reforma anterior, assim se manifestou: ,di

"Parece-me que o nó górdio da reforma reside no ICMS, namedida I d
iO

em que é um tributo que/no mundo inteiro - mais de cem países iql

adotunoIVA-estáacargodopoclercentral.Nurtca,nasFederaçiies, I"
das unidades federativas.Avocação do ICMS é federal,não estadual, . N

e a teimosia de mantê-lo no âmbito dos Estados é que tem LC
provocado as grandes distorções do sistema. Creio que a sociedade
toda deva participarda discussão, podendo, de imediato, a comissão
de reforma tributáriadarurnaexcelentecontribuição ao pais retirando
a curnulatividade do PIS e daCofins,por lei ordinária, pois nada na

Constituição impede tal precedente."Desde então, o PIS e a Cofins

forammodificadas por lei ordinária (convertidas a partir de medidas

provisórias), sendo instituída urna sistemática, ainda parcial de não

cumulatividade, Contudo, o problema do ICMS ainda persiste, e
as discussões atuais noSenado indicam que a alteração efetiva deste

imposto ficará diferida para, afirma o governo, o próximo anO. As

discussões evoluíram bastante com aprevisãodo IVA, e este assunto

será tratado mais detidamente no próximo artigo.

GUILHERME MARQUES FOGAÇA .

Advogado especialista em Direito TributárIO
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SCAR
Na segllflda-feira, às 191130, aSociedadeCulturaArtística deJaraguá do

Sul(Scar) recebeaMedalhadeMérito Cultural Cruz eSousa como uma
�11 entidades que contribui para o enriquecimento do patrimônio
artístico-culturaI deSanta Catarina.Também serão agraciados: o artista.

plástico]lL'lle2Machado,NocmiKellétmann (DifusãoCulturalj.Edison
d'Ávila (Incentivador Cultural), Vilson do Nascimento (Crítico de

Arte),SandraMeyerNunes (Artes Cênicas),Antônio Celso dos Santos

(Cinema) eFritz Plaumann (inmemoriam). OMérito Cultural Cruz

eSousaéumprêmio simbólico oferecido aos autores de obras literárias,
artísticas,educacionaisou científicas relativas aSantaCatarinaé as pessoas
que contribtúram poroutrosmeios parao enriquecimento ou defesa

dopau'imônio artístico-cultural de Santa Catarina,
/

CAFÉ NATAUNO
AC'lSadaAmizade conviclaparaseu 6°CaféNatalino que serárealizaclo

qUlllia-feira, dia 26, a partirdas 15 horas naAssociaçãoRecreativaDuas
Rodas. O valor do café é de RS 12,00.A rencla será em beneficio clas

obras filantrópicas da Casa da Amizade. Quem puder contribuir a
entidadeestá arrecadando aro deóculos, que serão cloados a assistência

social domunicípio,

10

10

ga
os

lo
to

to

le

10

já

CTG

Fotógrafo
REINOlDO BOITA

Festas, casamentos,
batizados

Tel: 9975-9925

I :ÊXCÜRS-ÃO'-PA'R�rii:tji-DÕ�M'Ef!!fl
I i A Aod<mi. tcpo • Mente promove uma via!1<'" de final de ano e está esporando você para ir conosro! I

i lOClJlZada no Paraná, a ilha do Mel é um lugar pouco habitado, calmo. ótimo para quem está afim de ;
I I r"axar. para quem gosta de natureza e de praia!A ilha é um local simples e COm estrutura primitiva,

.

,Opasseio ",rá nos dias 29 e 30111 com saída prevista para as4hOO de sábado e chegada 22hoo :
i de Domingo: No pacote está lnduso: transporte de ida e volta em ônibus executivo, pousada, 2 cafés i
i damanhã, 2a1moços. 1 janta eguia acompanhante. ;

i : O valor é de 11$125,00 (JXlf pessoa) em quartos para 4 pessoas e R$ 140,00 (por pessoa) em i
i quarlo de casal. O pagamento pode ser feito em até 2X. sendo a primeira parcela a vista e a segunda i
i com cheque pré datado para 10 de dezembro,

.

: Maiores informações na AcademiaCorpo eMente 1 Fone: 275-0351.

l�o,rta que as vagas são limitadas!!!

LOGOSOFIA.
o dil'eito de pensar com liberdade é tão necessário ao

homem como o direito de viver, pois este último é
consequência do primei 1'0.

(Da clêncla logosófica)

Informações em Jaraguá dó Sul:

Fone: (47) 275-1867 ou e-mail: logosofiajs@uol.com.br

GERAL CORREIODOPOvo5
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IAPRESENTAÇÃO: FAMíLIA HORN DE CURITIBA REALIZA APRESENTAÇÃO ESPECIAL DE NATAL

M·usical
• ./

animara o auto de
Natal em Jaraguá doSul dia 27

JARAGUÁ DO SUL - A

Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul traz pela pri
meira vez ao município a

Família Horn, de Curitiba,
que estará apresentando no
próximo dia 27 a peça "O
Natal da Família Horn",

O evento será realizado

às 20 botas, em frente ao

MuseuHistórico deJaraguá
do Sul, em virtude do

acendimento das Luzes

Natalinas deste ano. De

acordo com .o presidente
da Fundação Cultural, Sid
nei Marcelo Lopes, resp.on
sável pel.o aut.o de Natal re

alizad.o todos os anos no

município, a Fundação pro
cur.ou junt.o às fundações
culturais da regiã.o, uma
apresentaçã.o diferente para
este an.o. "Então .optam.os
p.or trazer este grup.o, con

siderado especialista em

apresentações natalinas",
declara Lopes,

A fanu1ia c.omp.osta p.o,r

Divulgação
O Natal da Família Horn promete ser uma apresentação diferente e animada

um pai, uma mãe, oito fi

lhos e um neto apresentará
um musical com humor

cênico e circense, utilizando
vestidos c.om eodos os sím-

,

b.ol.os do Natal.

O Natal da Família

Horn trará músicas tradici

onais como :N.oite Feliz, O

primeiro Natal, Natal Bran
co, In Excelsis De.o, I<:ikláus,
Sinos de Belém, entre ou

tras, executadas a partir das
vozes dos 11 c.omp.onen
tes d.o grup.o, que serã.o

acompanhados de vi.olin.os,
violoncelos, sanfona, flauta
transversa e percussão, pro-

metendo ser um show di
ferente e divertido. "O gru

p.o émuito bom, esperamos
que as fanu1ias c.ompareçam
e traga, as crianças, pois o

Papai Noel também estará

presente. Será uma festa

bonita", afirma Lopes.
(CAROLINA TOMASELlI)

Museu da Imigração reabre com novidades
JOINVILLE - o Museu

Nacional de Imigração e

Colonização, de Joinville,
completa 42 anos no próxi
mo mês. Lá podem ser vis

tas peças do começo do sé

culoXIX, época em que imi

grantes europeus chegavam
à cidade.

Com a grande crise eco

nômica da Europa, .o Prín

cipe François Ferdinand

Fellipe de Orleâns resolveu

usar as terras que ganh.ou
corno do te da princesa
Francisca Carolina, filha de

oCl'G laçoJaraguaense realiza hoje, baile com o grupo gauchesco'
Chiquito e Bordoneio. Ingressos antecipados já estão sendo

comerciaIizados�R$l2,OOantecipado eR$15,OO na horado baile.Na

compra cio ingresso antecipado,
você ganha um cupom para
concorreraum vestido deprenda
ea uma bombacha. Postos de

vencias cios Ingressos:
Demarchi Carnes, Casa

Campeira, Gauchita, Smurf
Lanches,PostoMarechal ePosto
MarcoIla. Informações: 371-
4547 ou site: www.ctI..com.br.

Dom Pedro I, para a colo

nização,
A casa que hoje abriga o

Museu f.oi construída em

1870 para ser sede adminis

trativa da Colônia D.ona

Francisca, antig.o nome de

J.oinville. Frederic.o Brüstlein
foi o resp.onsável pela cons

trução do Palácio, que foi re-I
sidência até 1957, quand.o o

último empregado dos des

cendentes dos príncipes,
Joraslau Pech,morou na casa.

Possui -um acervo com

cerca de cincomil peças dis-

ÁrJe
f!{

qui'Eslor

uvir e não

o suo rotina e

s rodieois. A
erá marcar o
rolar muito
ocê e o gatinho,

zulados,

s passeios com o

os estaram em

e no namoro não

ra que ensistir?
a a conquisto,

Cor: Rosa,
Câncer - Poderá se sentir um
tanto sensível pela man'hã, mas

tu tar ao normal à
t

verão pintor
família. Tenho

ra, Saia com a

ivirtb, Seu coração
pouco de

aventura. ar: Verde.

Virgem - Cuidado com os

e vida: ser radical
ceitas não está
ão deixe que a

Ira no paixão, Cor:

te resistir às

mpre somente º
ra que disfarçar

oqUIO qu o quer? Libere
o�eti�+WêRíf'riIíªntos! Cor: '

I

Branco,
Esc

._

- Lembre-se de

q

s de pessoas mo is

amizade o dois.

tribuídas em 12 coleções
corno de móveis, artes de

corativas, utilidades dornés
ticas, acessório de conforto

pessoal, instrumentos musi
cais, máquinas de escrever e

de c.ostura, brinquedos, fo
t.ografias e f.ot.ogravuras, até
equipament.os agrícolas, Éste
material foi, em parte, doa
d.o p.or vária� famílias da re

giã.o de joinville, incluind.o
Jaraguá do Sul.

No começo do mês de
n.ovembr.o foi rei

naugurada uma casa no es-

Sagit6rio - No dúvida, não
íodo da torde
"ilo, Paro

u

o

Capricórnio - Não misture

o com dinheiro. Alguém
riente vai lhe dor

idados com os

ão, Cor: Tons

tilo enxaimel, que faz par
te d.o trabalho de resgate
da cultura do imigrante de
senvolvido pela curadora
do museu, Dolores

Tornaselli. "Ela é .original
de 1905, foi relocada para
os jardins do Museu em

1980 e ambientada corno

um propriedade semi ur

bana", relata.
Os horários de visitação

são de terça a sexta-feira, das
9 horas às 17 horas e aos sá

bad.os,d.omingos e feriados das
11 h.oras às 17 horas (MÁRCIA
BENTO)

que seu coração realmente

desejo. Cor: Vinho,
Peixes - Imprevistos vão fazer

os seus planos,
r em contato com

utra cidade: Evite.
paixão, Namoro

: Verde,
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CORREIO DO POVO
PubUcado-� 1919

Sábado, 22 de novembro 2003

Ermelindo Rosa, 77 anos, ou Zé da

Pipoca como é conhecido, trabalha como

pipoqueiro há 35 anos e não tem intenção de

parar tão cedo. Seu Zé começou a trabalhar
como pipoqueiro para agregar uma renda
nos horários em que não estava trabalhando
na fábrica de sabão, lugar onde permaneceu
por 31 anos.

Este homem é hoje uma das figuras mais
conhecidas e populares desta cidade
colonizada essencialmente por alemães e

italianos. Mas este homem de origem
humilde e analfabeto, ganhou o respeito e o

carinho de muita gente. Seu Zé é casado há
35 anos com dona Ondina, é pai de seis filhos
e avô de 17.

Morador do Morro da Boa Vista, não há

quem não conheça o popular pipoqueiro.
"Morei durante muito tempo lá em cima,
bem no alto do morro. Com seu trabalho

conseguiu comprar terras para si e para os

fi lhos." São quatro terrenos onde mora eu e

três dos meus seis filhos", diz ele orgulhoso
do fruto de seu trabal ho. E le que nasceu e

morou desde a infância no Boa Vista diz que
se sente mais contente com a pavirpentação
na rua onde mora, pois antigamente tinha

que se uti lizar de picadas para levar os filhos
à escola.

No bairro onde mora é onde está

.localizada a maior concentração de negros
em Jaraguá do Sul. O local é um dos mais

carentes da cidade. Habitado por
trabalhadores na sua maioria de baixa

renda, não possui quase nenhuma infra
estrutura. Para tudo que se precisa os

moradores sobem e descem a pé, pois a

maioria não dispõe de automóvel e ônibus
não passa por ali.

A erosão, o desmatamento e a ocupação
desordenada acabaram interferindo no

ecossistema do local. E a ausência de esgoto
doméstico polui os mananciais e a presença
do homem afugentou a fauna e comprometeu
a flora. No Boa Vista existe uma única

igreja, a de São Benedito mas no local existe
uma ONG de Defesa do meio Ambiente que
tem como finalidade conscientizar os

moradores sobre as necessidade de

preservar os recursos naturais e estimular a

ocupação ecologicamente correta do local.
"Este é o bairro que moro e que me criei,
apesar das dificuldades consegui dar estudos
para meus filhos e educá-los dentro das

possibilidades, já que eu tive que lutar muito
cedo e não tive oportunidade de estudar",
conta o homem de origem humilde.

O pipoqueiro já perdeu a conta de quanta
pipoca já estourou. Quem quisesse comprar
a pipoca de seu Zé, sempre o encontra em

frente a Igreja Matriz São Sebastião, nas

proximidades do Colégio Divina

Providência, ou mesmo nos bailes, praças e

lugares movimentados. Há ainda quem o

chame para fazer a pipoca que sra

Seu Zé, 35 anos trabalhando como pipoqueiro

distribuída em eventos festivos em entidades ou nas

empresas. "Eles sempre me chamam para vender pipoca
nas festas", diz.

Seu Ermelindo diz que hoje já não fatura o mesmo

que antigamente. "Já cheguei a vender três vezes mais
do que vendo hoje", explica ele que trabalha duas vezes

por semana com seu carrinho. Ao ser perguntado pelo
motivo seu Zé diz que há muita concorrência. \\ Há

pipoca de microondas, e em algumas lojas as pessoas
dão pipoca para atrair a clientela, por isso fica cada vez

mais difícil", pensa.
Mas mesmo assim, seu Zé trabalha com gosto

defendendo seu dinheiro, que complementa sua

aposentadoria de um salário mínimo. "Gosto do que

faço, gosto das crianças e tenho paciência com as

pessoas. Nunca tive um atrito, acho que por isso as

pessoas gostam de mim e meu trabalho tenha tido como

resultado tantos amigos". Mesmo tendo tanto apreço
pelo trabalho e bom tratamento com as pessoas o

pipoqueiro diz que já foi alvo de preconceito. "Acho que
a situação já melhorou um pouco para nós negros, desde

antigamente, mas não queiram nos enganar porque
ainda sofremos e muito com racismo das pessoas",
declara com ênfase.

Seu Zé tem uma 'grande vontade na qual ele tem

lutado para conseguir. Quer um carrinho novo. O que usa

está muito desgastado, as rodas não sustentam o

carrinho e as laterais de madeiras. estão se

desprendendo. "Gostaria de conseguir um em aço
galvanizado, que além de melhor e mais duradouro é
mais leve. Talvez eu consiga alguém que me ajude a fazer
este carrinho", apela o pipoqueiro que precisa continuar
trabalhando. .

'
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CADEIRA DE VINCENT E SEU CACHIMBO de
Vincent Vangogh(l853-1890)

Arte pós-impressionista em

apresentação na Scar
o SES C - Serviço Social do Comércio traz

importantes reproduções, autorizadas por diversos
museus internacionais, para Jaraquá do Sul, aquecendo
o movimento artístico neste final de ano. Obras

reproduzidas de quadros de grandes artistas como Van

Gogh, Gauguin, Cézanne e Toulouse-Lautrec fazem
parte da exposição, que iniciou dia 11 de novembro e

vai até 14 de dezembro: A exposição "Pós

Impressionismo e as Origens da Pintura Moderna"

pode ser conferida na Sociedade de Cultura Artística-

SCAR, das 14h às 21 horas.
\

A exposição é gratuita e aberta a todos os

interessados, através de visitas agendadas previamente,
para fins de monitoria orientada. A Mostra que
percorre todo o estado é formada por 40 quadros. As
obras originais foram reproduzidas em cromos

autorizados pelos 13 principais museus da Europa,
Estados Unidos e Brasil, em um processo de impressão
ink-jet que permite uma grande fidelidade de cor e
contraste ao quadro oriqinal.possibilitando-se ver os '

detalhes das pinceladas, cores e tons que passam as

sensações do artista: alegria, tristeza, medo e

esperanças, além de outras emoções.
Resultado de uma parceria entre os Departamentos

Nacional e Regional de Santa Catarina, a exposição
circulou, ao longo de 2003, por seis cidades do estado
onde aSES C está presente e encerra o ano, em Jaraquá
do Sul. Numa proposta inovadora, busca integrar

SÁBADO, 22 de novembro de 2003

outras áreas do conhecimento, como o cinema, a
física, a literatura, a recreação, os jogos e

brincadeiras baseados nas obras expostas e a

narração de histórias, mostrando os principais
artistas do período, inseridos nas transformações
sociais de sua época.

O CineS ESC participa do projeto "Pós

Impressionismo, as origens da pintura moderna",
com a mostra: \\0. cenário mundial do Pós

Impressionismo e linguagens". Esta mostra

pretende ampliar a temática da exposição,
apresentando ao público, filmes sobre o final do
século XIX e começo do século XX, assim como as

linguagens oriundas deste movimento artístico.

Segundo a curadora da exposição, Zuzana
Paternostro, a expressão "Pós-Irnpresslonlsrno" foi
proposta em 1910pelo crítico Roger Fryh para
nomear um excepcional elenco de pintores de grande
personalidade à procura de uma linguagem pessoal
que expressasse, claramente, anseios individuais,
refletindo a constante vontade de crescer de forma
independente. Um dos precursores foi o pintor
Georges Saurat, que, contrariando a tendência

impressionista, afastou o artista do contato direto
com a natureza, levando-o a produzir em ateliê a

partir de meticulosos estudos que excluíam os

detalhes considerados irrelevantes.

www.divina.gI2.br
Telefone: 371-0779

Matrículas Abertas
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I CÂ-MERA OCULTA

Renovando contrato
Depois de muita especulação, Carla Diaz está

renovando seu contrato com a G lobo. Fofoquei ros
de plantão andaram espalhando que o S BT

estaria de olho na atriz-mirim.

Novidade
Joana Prado e Vitor Belfort finalmente vão se

casar. Bem, disso todo mundo já sabia, mas a

novidade fica por conta do convite. Dizem que o
. casal pretende inovar. É esperar para ver.

Valente
Quem convive com Ana Maria Braga conta que a

sua cachorrinha Belinha é muito valente.
Freqüentemente, ela se envolve em brigas com' os

cachorros maiores que tem na casa da

ap resentado ra.

Sitcom
Segundo José Alvarenga Jr, se \\A Diarista" cair no

gosto do público, a atração será transformada num

sitcom, assim como "Os Normais", com episódios
independentes e muitos convidados especiais.

Amiga
Quando sai à noite, Wanessa Camargo costuma

levar três seguranças. Quando volta para casa, é
comum a cantora encher o carro porque gosta de

dar carona aos amigos.

Voltando à ativa
Maria Ribeiro, a mulher de Paulo Betti, não
esconde de ninguém que quer voltar a fazer
novelas. Por enquanto, a atriz não é contratada de
nenhuma emissora e está se dedicando ao teatro,
encenando a peça \\0 Mundo É Um Moinho", em

cartaz no Rio de Janeiro.

Véu e grinalda
Fofoqueiros de plantão contam que o namoro entre
Bruno Ferrari, o Fábio de "Celebridade", e Gisele

Policarpo é pra valer e que o casal estaria pensando
em morar juntos.

YARIEDADESaV

Datena enfrenta tigres
José Luiz Datena provou que está
mesmo empenhado em consegui r
doações para o. HOspital de
Câncer de Barretos. Durante o

programa "Band Vida" exibido no

fi último domingo, o apresentador
do "Brasll Urgente" aceitou o

'desafio e entrou na jaula com dois
tigres para pegar cheque de R$
10 mil doados por Beta Carrero.
\\ Eu faço qualquer coisa por essa

causa", brincou Datena.

SÁBADO, 22 de novembro de 2003 S
---

JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN
SAIA FI1ME/HORÁRI�

1 LISBELA E o PRISIONEIRO
C'l4h45 - IlhOO - I9hI5 - 2Ih30

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

A LIGA EXTRAORDINÁRIA
AI5hoO - IlhOO

2 ... . . .

IVIOLAÇÃO DE CONDUTA
AIlh05 - 2IhoO

. . �3 Os NORMAIS
CI5h45 - Ilh30 - I9h30 - 2IhI5

A-AVENTURt>/C-COMÉOIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMAIXY
F - FICÇÃrI R - ROMANCE!P - RlUCIAL/De -l.XXUMEI\IfÁRIO

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

. ,

SALA FILME/HORÁRIO

1
MATRIX R EVOLUTIONS

I4h30 - I7hOO - I9h30 - 22hOO

F

CASSETA E PLANETA - A TAÇA DO MUNDO É NOSSA
13h45 - I5h45 - I7h45 - I9h45 - 2Ih45

C2

O JÚRI s3
14h30 - IlhOO - 19h30 - 2Ih50

CONTAtO DE .RISCO
14hOO - I6h30 - 19hOO - 21h30

4 R

MATRIX REVOLUTION
14h15 - 16h45 F

5 "" .. ,.', . , .. , , .. , .

LEGALMENTE LOIRA 2
I9h15 - 2Ih15 C

Os NORMAIS
6

I3h50 - I6hOO c 18hOO - 20hOO - 22hOO C

A-AVENTURt>/C-COMÉOIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMAOO
F - FICÇNJ! R - ROMANCE!P - RlUCIAL/De -l.XXUMEI\IfÁRIO

FILME/HORÁRIO

3 e

MATRIX REVOLUTION
I4h30 - I7hOO - 19h30 - 22hOO F

M ATRIX R EVOLUTION
I4hOO - 16h30 F

Os NORMAIS
19h45 - 2Ih45 c

CASSETA E PLANETA
I4h15 - 16hOO - 18hOO - 20hOO - 21h50

A - AVENTURt>/C - COMÉOIA/D - DRAMA/DA �DESENHOANIMAD1 .

F -FICÇNJ! R -ROMANCE!P-RlUCIAL/De-l.XXUMEI\IfÁRIO

CORREIO DO POVO!
o melhor da reqiáo! Ligue 371-1919

.

e confira.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 22 de novembro de 2003 VARIEDADES!TV

DOLORES AVILLON

Um jardim para alegrar OS olhos

com um pouco de paciência e algu

mas mudas de plantas trepadei ras é

possível se fazer um lindo arranjo na

tural. Você vai precisar de quatro
mu

das de plantas trepadeiras; um vaso

de barro de tamanho grande; 60

centímetos de tela de.nailon; um funil;

duas varinhas de madeira; um pedaço
de arame; pó de xaxim; cascalho; adu

bo para plantas. Enrole a tela em for

ma de cilindro e prenda as pontas com

arame. Faça quatro furos na base e

introduza as varinhas em forma de X

para firmar a tela dentro do vaso.

Coloque um pouco de cascalho no fun

do do vaso, firme bem a tela e depois,
com a ajuda do funil, encha o cilindro

com a mistura de xaxim em pó e adu

bo. Finalmente preencha com adubo

e pó de xaxim o espaço em volta da

tela e plante aí as mudas. Não se es

queça de regá-Ias diariamente.

Depois de frito
Para que os bifes fiquem mais saboro

sos, coloque o sal somente depois que

estiverem fritos. Temperar os bifes ain

da crus faz com o suco da carne sai

todo na hora de fritar; deixando-a dura
e sem gosto. Outro truque, é não espe

tar os bifes enquanto estiverem fritan

do.

Bem dourado
Sabe aquela douradinha de dois mi

nutos que a gente dá na carne de pa
nela? Vai ser mais fáci I se a carne

estiver bem enxuta e o óleo da panela
bem quente. É ti ro e queda.

Substituição
Quer fazer bolinho de carne e não tem

ovo, experimente substituir por batata

cozida e amassada. Coloque uma ba

tata para cada ovo.

Mais sabor
Qualquer alimento preparado à

milanesa vai ficar muito mais saboro
so se for acrescentado um pouco de

queijo parmesão ralado à farinha de
rosca.

Livrando-se da gordura
Antes de temperar o frango, experimen
te escadá-Io com água fervente e suco

de limão. A carne ficará bem menos

gordurosa.

leite
Peixe congelado fica muito mais gos
toso se for descongelado no leite. Vai

parecer fresco. Coloque o peixe ainda

Congelado dentro de uma vasilha com

I�ite e deixe-o lá até que descongele
completamente.

Sempre dourado
Para que um assado fique dourado,
Pincele com molho de soja antes de le
Var ao forno. A dica serve para qual
quer tipo de carne. Mas lembre-se de
que omolho de soja não substitui o tem
Pero.

I SUPER APETITE

CORREIODOPOVO 3E

GB EDIÇÕES POR AGNÊZ HASSE

4 gemas;

20 envelopes de adoçante em pó;
4 colheres (sopa) cheias de farinha de trigo;
1 colher (sopa) de fermento em pó;
1/4 xícara (chá) de nozes moídas;
4 claras em neve.

INGREDIENTES:

o Bolo de Nozes fica mais gostoso se

preparado de um dia para outro

Preparo: Bata as gemas com o adoçante até

obter um creme esbranquiçado. Em seguida,

peneire a farinha de trigo e o fermento e

junte-os às nozes misturando bem. Adicione

esta mistura ao creme de gemas. Incorpore
cuidadosamente as claras em neve. Despeje

a massa numa fôrma de bolo inglês média,

untada, e asse em forno p r e a que c i d c

moderado durante 35 minutos. Deixe esfriar

e desenforme.

IDICAS DE BELEZA

Chega de sal e cloro
É BONITO TER A PELE BRONZEADA, MAS JUNTO COM O BANHO DE MAR O PISCINA VEM O RESSECAMENTO DA PELE E DOS CABELOS

o verão che

ga neste ano

com novidades.

Um novo pro
duto que pro

mete prolongar
o bronzeado da

pele e retirar

todo e qualquer
resíduo de sal

marinho ou clo

ro dos cabelos.

'É o Avon Sun

S hampoo Pós

Sol para Cabe

lo e Corpo:
Segundo a

marca, com

este novo pro
duto possível
limpar e

condicionar a

pele e os cabe

los que foram

O Avon Sun Shampoo Pós-Sol para Cabelos

e Corpo é um produto inédito no mercado;
prolonga bronzeado, suaviza a pele e retira

resíduos dos cabelos

expostos ao sol, deixando-os suaves e macios, pois neu

traliza a ação do cloro e remove resíduos de areia e

sal marinho. Com p H neutro, não- resseca a pele como

os sabonetes comuns. Sua formulação contém Aloe

Vera, que refresca e suaviza a pele, e hidratantes que

ajudam a prolongar o bronzeado.

É ideal para ser levado à praia, à piscina ou à aca

demia, além de ser um prático 2 em 1, para pele e

cabelos. Sua espuma pode ainda ser usada para depi

lação com lâmina, pois deixa a pele hidratada, macia

e com toque acetinado. O novo produto da linha Avon

Sun é testado dermatologicamente e possui uma sua

ve fragrância cítrica. Preço sugerido: R$ 10,99.

A Avon Sun é uma linha completa de bronzeadores,

protetores e bloqueadores solares, con diferentes

gradações de FPS, além de cuidado pós-sol, todos con

tendo Aloe Vera e Vitamina E.

Para quem quer ter uma pele bem bronzeada, o pro

duto indicado é o Óleo Bronzeador FPS 4, que propor

ciona proteção moderada contra queimaduras e deixa

na pele um tom bonito de bronzeado.

Quem tem pele levemente morena, se queima mode

radamente e escurece aos poucos, deve usar a Loção
Bronzeadora FPS 8 ..

"Para as pessoas que têm pele mais sensível, e que

rem um bronzeado mínimo, há duas opções na linha: a

Loção Protetora Solar FPS15 e a Loção Protetora 3

em 1 FPS15 que protege, hidrata e repele insetos.

Pele branca precisa de máxima proteção contra os

raios solares. O produto ideal é a Loção Bloqueadora

Solar FPS30, que proporciona proteção máxima con

tra queimaduras e permite bronzeamento mínimo.

Os lábios e o rosto são áreas muito sensíveis e mere

cem proteção especial. O Protetor Solar Labial FPS15

é formulado com Óleo de Amêndoa Doce e Manteiga

de Cacau, que protegem e hidratam os lábios. O Cre

me Bloqueador Facial FPS 40 pode ser utilizado diari

amente e protege contra o envelhecimento precoce da

pele.
As crianças têm uma pele sensível e precisam de

um produto que garanta proteção máxima. A Loção
Bloqueadora Solar Kids FPS 40 é um produto especi

almente desenvolvido para o público infantil.

Para refrescar e suavizar a pele após um dia de

sol, experimente Aloe Vera Gel Refrescante. Este gel

de rápida absorção e seus hidratantes naturais aju

dam a prevenir que a pele resseque ou descasque,
mantendo o bronzeado bonito por mais tempo.

Quer um bronzeado natural, sem sol e manter a pele
hidratada por 24 horas? Também é possível, utilizan

do a Loção Autobronzeadora duas ou três vezes por
semana para manter a coloração.
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Lembrando: nosso último jantar acontece no dia 05 de 3:71-·8222
dezembro de 2003, em nossa Sede Social, sito a rua dos
Imigrantes Italianos, 33, bairro Vila Nova. Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7-
Adquira seu ingresso. Ingressos limitados.

�írculo
Italiano

U ma das formas mais bonitas de preservação da cultura italiana é sem dúvida o
canto ... e dando continuidade...

SANTA LUCIA (Sul M�re Luccica)

Sul mare luccica l'astro d'argento
Placida e I'onda, prospero e ii vento.
Venite all'agile barchetta mia
-Santa Lucia, Santa Lucia (bis)

Com questo zeffiro, cosi soave
Oh, come e bello star sulla nave.

Su passeggeri, venite via
Santa Lucia, Santa Lucia (bis)

O dolce Napoli, o suai beato
Ove sorridere volle ii creato
Tu sei l'irnpero dell'armonia
Santa Lucia, Santa Lucia (bis)

Or che tardate? Bella e Ia sera,
Spira un 'arietta fresca e leqqera
Venite all'agile barchetta mia
Santa Lucia, Santa Lucia (bis)

FLORIANI
.

ADVOGADOS

Jantar Mensal

"DISSEJESUS:EUSOUOCAMINHOAVERDADEEAVIDA.
NINGUÉM VEMAo PAISENÁOPORMIM. "(Jo 14.6)

PELOS CAMINHOS DA ESPERANÇA

Neste domingo, o último do ano

eclesiástico, chega ao seu final mais um

ano da Igreja. E este ano na IECLB estava

sob o tema "NOSSO MU'NDO TEM

SALVAÇÃO"., Observando o mundo que nos

cerca e no qual estamos enseridos,
inclusive chegamos a duvidar da veracidade

A luz
Palavra

da afirmação deste tema. Fazemos a nossa própria análise e

nos perguntamos: Como foi a nossa caminhada ao longo deste
ano? Conseguimos alcançar nossos objetivos? Por tudo que
vivenciarnos no decorer de mais este ano e diante do tema

somos convidados para a reflexão sobre o juízo final e a

eternidade.

Já com o próximo domingo, o 1º Domingo de Advento, iniciará
um novo ano eclesiástico para os cristãos. Temos aí diante de

nós um novo ano da igreja e em um mês o ano de 2004. O que
nos espera nessa nova caminhada? Ninguém poderá nos

responder-nos, nem sequer os melhores astrólogos e

cartomantes! Para os membros da IECLB este terá como tema

"PELOS CAMINHOS DA ESPERANÇA".
Em Jesus Cristo Deus mesmo se pôs a caminho em nossa

direção para nos salvar e estar do nosso lado. Por isso, não

precisamos temer pelo que nos espera nesse próximo ano.

Como cristão temos a certeza e a confiança de que este Senhor

sempre nos conduz pelos caminhos da esperança.

EGBERTO SCHWANZ

Paróquia Evangélica Luterana de Rio Cerro
"

Todas as terças de Novembro.
Nesse experimento, três macacos trancafiados numa

[aula são obrigados a escrever "Hamlet', de
Shakespeare. O pior é que eles não tem a mínima noção
do que isto siçnifica. Todas as terças de Novembro!
sempre às 20:30 h. O ingresso simbólico custa R�
2,00.

l\DSSlI. MENSllJ3EM

Todas quartas e quintas até 2 de Dezembro

O Grupo de Experimentação Cênica' (GpoEx)!
apresenta esta divertida comédia teatral sob a Direção
de Gilmar Moretti todas as Ouartas e Quintas, as

20:30 horas até o dia 02 de Dezembro. Ingressos a R$
8,00 na SCAR. A peça tem duração de 90 min e é
censurada para menores de 14 anos.

Missas
Sábado

15hOO - Matriz
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz
17h30 - São Luiz Gonsaga
19hOO - S. Benedito
19hOO - N. Sra. Aparecida

"Vim ao mundo para dar testemunho da verdade"

A festa de Cristo Rei do Universo foi instituída pelo papa
Pio XII, no ano santo de 1925, e com ela encerra-se o

ano litúrgico. Cristo é Rei, sim. Não pela força, mas

pelo amor que gera a justiça, a solidariedade e a paz,
Participemos desta celebração aclamando Jesus, nosso
Rei, e celebremos, na alegria, o reinado que ele vai cons

truindo em nós através de nós no mundo, fazendo memó'
ria hoje do "Dia do Leigo".

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - Molha

Continuação .....

SEGUNDA FASEDA IMIGRAÇÃO 1873 1891
.

Em 1873 nos navios Ierpsychore e Gutlemberg através da companhia colonizadora de Hamburgo vieram ao Porto de Sao

Francisco mais 64 famílias polonesas num total de 258 pessoas. Seu destino eraa Colônia Dona Francisca. Infol1l1adoSpelo�
Boergenhausen de Joinville de que em Curitiba já tinham se estabelecido muitos conterrãneos seus e outra vez ajudados pU
Edmund Saporski, conseçuiram autorização do então presidente do Paraná Dr Frederico Abranches para se estabelecerem a

6km de Curitiba, hoje bairro Abranches.
Até 1876 já tinham se estabelecido nasváriascolônlas polonesas dosarredores deCuritibaem tomode 3850 pessoas.
Santa Catarina recebeu seus primeiros imigrantes desta segunda fase num total de 84 pessoas as quais �

estabeleceram na colônia de Moema próximo a ltaiópol is, .

Conforme escritos de Kazimierz Kaminski, de São Bento do Sul, que relata a chegada dos já citados poloneses em �ao
Francisco e os de Brusque, transferidos para Curitiba, náo se tem muitos detalhes sobre a situação desses primelrol
colonizadores.

r .

Porém O mesmo autor em outro momento fala dos primórdios da colonização da colônia de Rio VNmelho (5a;Bento do Sul SCi onde de 1881 até 1890 vieram poloneses da Prússia e Gdansk num total aproximada deBO
pessoas,

Na quinta feira que passou, a Etnia Polonesa reuniu-se em uma festiva, para eleição da nova
Diretoria para o ano de 2.004. Maiores detalhes e nomes dos eleitos na próxima edição
HORA POLONESA com o Sr. Ignácio Arendt, todos OS

domingos das 14:00 as 15:00 hs na Radio Jaraguá.
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NOVELAS CORREIO DOPOVO SE

AlHAÇÃO - GLOBO 17:30 H CHOCOI.AlÉ COM PIMENTA -

18 H CELEBRIDADE - Globo -20:50 h POUCAS, POUCAS PULGAS-SBT20:30h CANAVIALDE PAIXÕES - SBT 20:30h

EGUNDA - Victor obriga Paulo a ir embora sem
S

ersar com Daniela, Vilminha exige que Vilma
w� 'L' f
lhe dê uma boneca .murto cara, uis a rca

revoltada ao saber que Daniela terminou com,
paulo, deixando Victor chateado, Os professores

lioam animadoS ao saber que Da_nlera fOI

convidada para ir ao programa do Jo �oares,
Cabeção começa a ter aulas de direção com

ma professora durona, Klko pede que Dnca

:eixe que ele seja seu amigo e ela concorda.

Solene fica chateada porque Vilma ainda não

levou Vilminha para o JUizado de menores. Luísa

revela a Sandra que Daniela terminou com Paulo,

deixando-a chocada. Paulo avisa que vai procurar

o homem que testemunhou contra ele. Daniela

dá entrevista no Jô. Maumau ganha uma bolsa

para estudar nos
EUA. Victor pede para voltar

para casa,

o
SEGUNDA - Sebástian garante a Ana Francisca

que não teve nada a ver com o escândalo
envolvendo Vivaldo. Graça não revela a Celina

que Guilherme lhe mandou um bilhete. Bárbara

garante a Márcia' que Vivaldo tem outra. Ana
Francisca promove Roseli a diretora dà fábrica,
deixando Jezebel furiosa. Sebástian revela a

Klaus que precisa envolver Márcia num

escãndalo, para que ela não atrapalhe seu

namoro com Ana Francisca. Klaus sugere que
ele leve Márcia a fazer o escândalo. O circo

chega em Ventura. Sebástian comenta com Beta

que Márcia deveria causar a separação de
Bárbara e Vivaldo, para poder casar-se logo
com o prefeito. Beta sugere isso a Márcia, que

gosta da idéia. Danilo concorda em ir ao circo
com Olga. Sebástian convida Ana Francisca para
ir ao circo. Márcia marca um encontro com

Vivaldo. Graça joga Celina e Guilherme um contra

o outro. Danilo e Olga encontram Ana Francisca
e Sebástian.

SEGUNDA - Maria Clara, trémula, se afasta,
sem que Fernando a veja. Beatriz chama Inácio
de assassino, acusando-o pela morte de Fábio.
Fernando controla a situação. Salvador ampara
o neto. Cristiano conforta Lineu. Sandra

passeia com Paulo César no Andaraí. Jaqueline,
Darleoe e Kléber vão ao velório errado. Maria
Clara confidencia para Eliete que Fernando é o

genro de Lineu. Paulo César insiste que Noêmia
lhe dê um carro e ela exige que ele tire oito em

biologia. Inácio permanece em choque todo o

tempo. Fernando tenta falar com o filho, que
não reage. Beatriz pede desculpas a Inácio.
Bruno quer fazer fotos de Laura, que recusa.

Corina procura Lineu e garante que é capaz de
ser só sua amiga, o que o deixa tocado.
Fernando marca um encontro com Maria Clara.
Beatriz reage agressivamente quando Fernando

pede que ela fique um pouco com Inácio. Lineu
manda Queiroz chamar Cristiano quando
precisar de um free-Iancer.

SEGUNDA - A médica surpreende Turíbio

tentando aplicar uma injeção em Danilo. A médica
diz a Danilo que não pode lhe entregar o cão
Tomás pois o animal precisa ficar em

observação. Afonso diz a Miréia que Renê, o

trai. Alex e Danilo pedem, a ajuda de Afonso

para salvar o cão Tomás., Lupe critica Orlando

por ter criado tantos problemas para o Danilo.
Alex se desculpa com Miréia por causa da atitude

de sua mãe e pede a ela que continuem sendo

amigas. A médica da clínica diz a Afonsoque
não pode lhe entregar o cão Tomás. Vitor pede
a Lourenço que 'as transações sejam validadas

pelo seu escritório. Alex diz a Renê que nunca

poderá gostar mais da Miréia do que dela.

SEGUNDA - Paulo encontra com Clara, ele a

beija e a deixa muito irritada. Fausto vai a casa

de Teresa, encontra Clara e lhe dá uma bofetada

perante todos na festa. Mirela volta da festa
sozinha. Triste, ela pede a Remédios que faça
algo para conseguir esquecer João de Deus.

Padre Antônio conta para João, o tapa que
Fausto deu em Clara. João de Deus revela que
Clara só foi a festa, para ajudar o próprio pai.
Padre Antônio fica surpreso. A festà termina e

Paulo vai dormir. Clara conta à Mirela que Paulo

a beijou. Fausto pergunta a Raquel sobre os

resultados dos exames que Dr. Alexandre

prescreveu, sugere falar com ele, mas Raquel
pede para ele não se preocupar. Paulo visita

túmulo de Amador. Clara conta a Amália que
está apaixonada, mas que sua paixão é

impossível.

QUARTA - Paulo descobre que está sendo
acusado de ameaçar o velhinho. Daniela não
sabe se aceita ou não a proposta. Heitor fica
chocado ao saber que seu pai não vai mais
treiná-lo. Sandra acalma Luisa e Mônica, que
ficam nervosas' com a prisão de Paulo. Thaíssa
se angustia ao pensar que Maumau vai ficar

longe dela. Carla revela a Victor que Paulo foi
preso. Victor se preocupa com Luisa,_ deixando
Carla irritada. Thaíssa afirma para Maumau que
quer que ele viaje. Luisa visita Paulo na cadeia
e ele lhe garante que vai dar um jeito de sair
daquela situação. Daniela fica arrasada ao saber
que Paulo foi preso. Heitor garante a Murilo
que parou de treiná-lo por escolha. Victor tenta
conversar com Luisa, mas ela o destrata. Kiko
laz mil favores para Drica. Daniela anuncia que
já decidiu se fará o curso ou não.

QUARTA - Bárbara vai embora, furiosa. Vivaldo
vai atrás dela" tentando se explicar. Márcia
confessa a Ana Francisca que ela própria armou

6 escândalo, pois crê que Vivaldo vai se casar

com ela depois que se separar. Timóteo fica

magoado ao saber que Márcia estava te('do
um caso com Vivaldo. Ana Francisca garante a

Oanilo que não armou o escândalo, mas ele
não acredita. Sebástian faz com que Ana
Francisca acredite que as acusações de Márcia,
contra ele não são dignas de crédito. Bárbara
avisa a Vivaldo que vai se vingar dele. Margarido
afirma para Márcia que ela partiu seu coração.
Márcia garante que vai se casar com Vivaldo e

dar um jeito na situação. Jezebel gosta de
saber que Bárbara está querendo se separar
de Vivaldo. Olga se oferece para cuidar de Estela
e Danilo se encanta com a generosidade dela.

Margarido aconselha Ana Francisca a se casar.

QUARTA - Ana' Paula garante que vai contar

para Maria Clara. Laura a convence que
consegurá uma reportagem na Fama, e ela

promete ficar calada. Beatriz vai almoçar com

uma amiga' e acha que Inácio deve ir junto para
conhecer o filho dela, mas ele não esboça
vontade. Renato concordar em fazer uma

reportagem com Ana Paula. Laura pede que
ela não saiba que foi por intenmédio dele que
ela conseguiu. Lineu acerta co-produção de
documentários com empresários franceses, que
exigem Fernando como produtor. Maria Clara
fecha fazer um shaw de Roberto Carlos. Darlene
combina com Vladimir ir ao parque aquático e

marca, sem ele saber, fotos com Ivan. Noêmia
se emociona com o carinho de Paulo César,
que exulta com o carro. Lineu convida o genro
para o trabalho. Joel "entrega" Renato para
Jaqueline.

QUARTA - Lupe diz ao Sr. Julian que Danllo não
dormiu em casa porque está tentando resolver

o problema do cão Tomás. Orlando pede a Búfalo

que provoque Carmelita para que ele possa
defendê-Ia. A médica diz a Danilo e Afonso que
o cachorro não está com raiva e permite que o
levem embora. Miréia aceita a proposta de

Lourenço. Carlinhos pede a ajuda da doutora e

pede a ela que salve seu veado. Afonso, Danilo,
Alex e seus amigos se oferecem para ajudar.
Da'nilo escorrega e cai no barranco.

QUARTA - Paulo encontra o amuleto e o joga no

lixo. Regina não compreende, ele explica que
lhe dá azar ao invés de sorte. Padre Antônio diz
a João de Deus que o ama como um filho. João
de Deus também diz que o ama e o abraça,
Padre Antônio chora. Dr. Alexandre dá alta para

Miguel. Agenor vai a clínica saber como Miguel
está. Ele encontra com Clara e a provoca
novamente, desta vez, ela reage com tapas.
Lourdes conta para Fausto, que Clara não
dormiu em casa. Fausto fica nervoso. Paulo se

revolta quando descobre que Teresa deu

emprego para Guilherme. Clara chega em casa,
e Fausto sem questionar lhe dá um tapa. Ela

procura explicar onde passou a noite e diz que
deixou recado com Raquel. Raquel confirma,
mas não lhe deu o recado, porque ele estava

dormindo. Fausto pede perdão a filha, mas ela

nega.

SEXTA - Paulo pede para conversar com Daniela
e ela Concorda. Victor vê e não gosta, mas

�so�ve não se intrometer. Paulo tenta convencer
anlela de que é inocente, em vão. Vilma

garante a Beta e Solene que vai consertar a

�Ituação para que eles possam adotar um filho.

fi
olene Pede que Vilma não se intr�meta. Paulo
ica arrasado com a atitude de Daniela €i Luísa
o consola. Daniela se despede. Kiko machuca

� perna e tem medo de não poder competir.
aumau e Thaíssa fazem uma prova antecipada

�ara POderem viajar. Vilma toma conta dos dois.

�ctor pede demissão do Giga. Luisa avisa a

P
anu que vai descobrir quem está querendo
reJUdicar seu pai.

SEXTA - Klaus garante que Sebástian dará um

jeito em Ana Francisca quando casar-se com

ela. Graça avisa para Olga que ela tem que ser

generosa para conquistar a amizade de Ana

Francisca. Jezebel afirma para Klaus que Ana

Francisca, ainda precisa de uma prova do valor
de Sebástian. Fabrício se encanta por
Bernardete, apesaf dela ter-lhe dado um murro.

Jezebél manda Terêncio raptar Tonico para que
Sebástian possa salvá-lo e impressionar Ana
Francisca. Vivaldo pede que Danilo acalme

Márcia, para impedi-Ia de fazer um escândalo.
Lili revela para Danilo que Olga fingiu que estava
doente para obrigá-lo a se casar. Olga pede
perdão a Danilo por ter mentido e ele aceita.

SEXTA - Ana Paula, acha que Paulo .césar é o

entregador. Cristiano acusa Renato, que rebate
ser ele um bêbado que matou a mulher e pode
matar o filho. Cristiano dá-lhe um soco e jura
que nunca mais vai beber. Na saída, se envolve

em um pequeno acidente de carro, machucando
a mão. Fernando acha necessário que Inácio

faça uma .terepía e é apoiado por Lineu. Laura
resolve levantar quanto Renato possui em
bens. Beatriz se exaspera com a prostração
de Inácio e acusa-o de covardia, deixando-o
mais deprimido. Laura veste a camisola que
comprou para usar na sua primeira noite com.

Renato, e ele-promete respeitá-Ia.

SEXTA - Guilherme exige que Miréia divida seus

lucros com ele. Max conta a Renê que Alex e

Danifo estão namorando. Danifo briga com Max
.

e Bibi ao ouvi-los comentar o que fizeram para
que Orlando se livrasse do cão Tomás. Adriano

pede a Renê que aceite Danilo como amigo de
Alex. Afonso comenta com Lourenço o que Max
e Bibi fizeram para prejudicar o Danilo. Renê diz
a Alex que não permitirá que ela e Danifo sejam
amigos.

SEXTA - Miguel deprimido, fala para Amália que
já não serve para mais nada. Regina briga com

Paulo ao descobrir que Clara tem um amuleto

id(êntico ao seu, João conta a Paulo sobre os

problemas financeiros de Fausto. Agenor
ameaça demitir Carlota. Teresa pede para
Agenor investigar as condições das terras de
Clara. Regina vai a casa de Márcio, pedir
desculpas pelo que Paulo fez. Ela queixa-se de
seu relacionamento e Márcio diz que Paulo não
sabe o tesouro que está perdendo, aproxima
se dela e a beija. Remédios fala para Paulo
não lutar contra o destino. Raquel termina seu

romance com Dr. Alexandre.

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS

AMUDAf'..ÇAS EM RJf\JÇÃo DAEDlÇ'ÃO DASNOVElAS
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NASCIMENTOS
•

31/10
Witória Siqueira Pacheco

03/11
Airton Girardi Junior

04/11
Lhara Vitória Leal

07/11
'

Pamela Luana Cervinski

Roberto

09/11
Laura da Silva Selzlein

10/11
Gabriel Eduardo Puff

Letícia Groth Fritsch

André Gustavo, Specht
I<auane Aparecida Betin

11/11
Vinícius Morais Calhari

Nicole da Costa Rodrigues

12/11
Daniel Felipe Gomes

Júlia Pereira da Silva

Raoni Morais da Costa

13111
Gustavo Chaves da Silva

Kauan Kahne

Augusto Felipe Barbosa

Lucas de Fonteira

Rodrigues da Silva

14/11
Andressa Pereira de Cristo

Leandro Luiz Mesnerovicz

Ruan Fi Ilyp i B rosowsky
Reliel

Gabriel Godinho neumann

15/11
Maria Eduarda Ceply

16/11
Maria Eduarda Gõdotti

17/11
Luciana Cristina Ritter

Aguiar das Neves
•

A princesinha Fernanda C.
Albano completa seus 3 aninhos
no dia 23/11/03. Felicidades de
seus pais e sua Arnanda

Jaqueline Bonatti completa seis anos no

dia 26/11. Os pais Kledson e Cheila
desejam muitas felicidades

O gatinho Caio completou 4
aninhos no dia 19/11. Uma

homenagem dos seus primos
Kauana e Eduardo

Estela Dalsochio de Souza filha de Andréia
e de Rogério de Souza nasceu em 22/06 e

foi batizada mo último dia 09/11

O menino Kristian R. Koch Teixeira
aniversaria dia 23/11. Quem manda
os parabéns são seus tios Renaldo
e Bete, primos Vivian, Liliane e

Itamar e os pais José e Joanita

Parabéns Anna Carolina Piotto,
filha de Luiz e Arlerte, que
completou nove anos dia 12/10.
Um beijão da vó Terezinha

Completa um aninho neste dia 25/H o

gatinho Fylipe Amorim, quem deseja muitas
felicidades são seus pais Sandra e Rynaldo,
seu irmão Gabriel , sua avó e suas tias

A sorridente Tailana completou
10 anos, no dia 18/11. Uma

homenagem de Kauana e Edi

Alícia Dalsochio Treinotte filha de Solange
e Cristiano Treinotté nasceu no em 08/03
e foi batizada no dia 09/11

A gatinha Bruna Alves Hohl; completa
6 aninhos no próximo dia 28 de

novembro, quem deseja felicidades
são seus pais, Denis e Maria

A linda Carolina Giese Hentz filha de Solange
Giese e Luciano Hentz completou 4 aninhos
no dia 21/11

Embelezando a coluna a gatinha Silvia
Batista Correa ao lado da Emília

*

* *

..

"" ..,

de estar na moda
..,

* ..

Confecções 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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POR VANESSA
vanessactg@jg.com.br

l

PROJETO ISO TCHÊ

TRADIÇÃO GAÚCHA

A enda Gaúcha

A Fundação Cultural Gaúçha-MTG é a responsável pela
marca MTG, com vistas a sua preservação e exploração co

merciaI. Podendo para tanto firmar convênios e acordos, li
cenciando empresas que fabricam e/ou comercializam produ
tos com a marca �TG. Para esse fim criou-se o Selo MTG de

Qualidade, que irá qualificar os produtos e serviços voltados
para os tradicional istas gaúchos.

•

Com os pés firmes no presente, amparados pelo passado e

com o olhar voltado para o futuro, a FCG-MTG disponlbillza o "site" do MTG na rede mundial

de computadores, permitindo um forte canal de comunicação e divulgação do movimento.

Criado pelo MTG, no ano de 1966, o Jornal Tradição é o veículo oficial de comunicação da

Fundação Cultural Gaúcha-MTG e da Diretoria do MTG com os tradicionalistas. Para este ano

a Fundação está preparando a primeira edição do Anuário MTG 2000, com o mais amplo
rabalho editorial voltado para o tradicionalismo gaúcho, com destaque para o cadastramento

oficial de todos os CTGs do mundo, além de um raio-x do agrobussines gaúcho.
O site do MTG, esta disponível para quem quiser saber um pouco mais sobre o Projeto ISO

eH Ê, vale a pena conferi r... ()IWVW.mtg.org.br)'
'

Novembro/ 2003
20 a 23, CTG Planalto Lageano, Festa da

Tradição, na cidade de Lages;
21 a 23, CTG Serra do Rio do Rastro, IV Rodeio

Crioulo, na cidade de Lauro Muller;
29 a 30, CTG Querência três r.iachos, Festa

Campeira, na cidade de Biguaçu;
29 a 30, CTG Rincão de São Francisco, Torneio
de Laço, na cidade de' Cerro Negro;
29 a 3D, CTG Presilha da Serra, Torneio de Laço,
na cidade de B. Jardim da Serra;

Dezembro/ 2003
06 a 07, CTG Rincão da Serra, 'Torneio de Laço,
na cidade de Otacílio Costa;
06 a 07, CTG Fronteira Campobelense, Rodeio

Crioulo, na cidade de Campo Belo do Sul;
13 a 14, CTG Querência dos Pampas, Rodeio

Crioulo, na cidade de São Domingos.

wwwccelicom.br

Para encerar o ano com chave de ouro ...

o CTG LAÇO JARAGUAENSE
PROMOVE DIA 22 de NOVEMBRO

BAILE COM O GRUPO
CHIQUITO & BORDONEIO

PROMOÇÃO
Comprando seu ingresso antecipado você ganha um

cupom .para concorrer no dia 22 de novembro a um

Vestido de Prenda e uma Bombacha.

Oferecimento: Gauchita e Casa Campeira
Valor dos Ingressos:
Antecipado: R$ 12,00
No Baile: R$ 15,00

POSTOS DE VENDA:'
Demarchi Carnes - Casa Carnpeira - Gauchita -

Smurf Lanches - Posto Marechal - Posto Marcolla

Informações: (47) 371-4547
Site: www.ctglj.com.br

EM CLIMA DE NATAL. ..
Aproveitando que o Natal já esta se aproximando, o

Jornal do Nativismo, dispónibilizou no próprio site, I

www.nativismo.com.br. cartões de natal com motivos

gaúchos. São cartões com algumas datas comemora
tivas para os tradicionalistas, com motivos natalinos.
Estão disponíveis para quem quiser presentear alguém, de uma maneira
diferente e bem original.

DEMARCHI

CORREIO DO POVO 7E

REFLEXÃO •••

"Procure cultivar a
verdade, em relação
aos outros e também
em relação a você

mesmo. Só a

verdade nos fará
chegar à perfeição,
por que ela nos faz
conhecer o que é real
e verdadeiramente

nosso. E só

chegaremos a ser

perfeito quando nos

conhecermos, a fim
de podermos
corrigir-nos de
nossos defeitos e

lançar-nos à

conquista das
virtudes que nos

faltam".
(MINUTOS DE

SABEDORIA)

E-mail

ca_mpelraetarra.com.br
Sita

_w.casacampelra.com.br

Bombas e ,�:,� ,

\,
Bicos 'nlelores _'

OlreçãoHidráulica

ii 310-2515 - 310-2562
-----------------

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

I
'
,
I " ,

, , ; I ;

I i i f :

I,j !,.', i

'Oe'Z'I'8'i�a�o�ras:
! 1 : I

'

Indústria e comércio de madeiras

312-0280

CARNES

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO'
E OVELHA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BIG
Hoje haverá Show Naclo
nal com a banda Reação
em Cadeia, no Big
Bowlling a partir das
23h30.

NOTRE
E a Notre realiza hoje mais
uma noite Lady's First.
Mui heres até meia-no ite
não pagam entrada e tem

bebida liberada a noite
toda.

ROTARV
O Rotary C I ub de J araguá
do Sul realizará dia 27 so

lenidade de instalação do
Rotaract Club de Jaraquá
do Sul e posse de seu pri
meiro Conselho Diretor. O
evento acontece às 20 ho

ras, no restaurante do
Saint Sebastian Flat.

SCAR
O GpoEx (Grupo de Expe
rimentação Cênica), da So
ciedade Cultura Artística
de Jaraguá do Sul apre
senta hoje, às 20h30, no

Pequeno Teatro" do Centro
Cultural de Jaraguá do

Sul, a peça "Casamento

aberto, mas nem tanto".

ERRATA
A foto publicada na edição
de 15 de novembro da Ca
marote citava Waldemar
Behling como presidente
do Rotary e os demais ex

presidentes. Na verdade,
Waldemar Behl ing é o atu

ai governador do Rotary
Club de Jaraguá do Sul e

os demais são ex-gover
nantes de Rotarys.

SÁBADO, 22 de novembro de 2003

CAROLINA, TOMASELLI
Contato:
comere i al@jornalcorreiodopovo.com.br
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258

Sucesso no 4° Encontro da Família Bortolini

Maria Irma Bortolini e írio
(l José Bortolini, vice-

,

presidente da Comissão
Central Organizadora da 4a

edição do Encontro da
Família Bortolini, durante o

evento realizado nos dias
15 e 16, no Parque
Municipal de Eventos

Júlio Eduardo Bortolini e Denise Bartel
também participaram do evento, que

reuniu cerca de mil pessoas

O casal Arduíno e Marina Bortolini
prestigiando o Encontro

Prestigiando a I" Festa Italiana Sônia Ronchi,
Pedro Caetano de Carvalho e a esposa Ingrid
Hardt com José Osnir Ronchi, presidente do
Círculo Italiano de Massaranduba,
responsável pelo evento

Anne Lore Manke recebe
flores do Presidente da

Câmara de Vereadores de
Massaranduba, Antenor

Borgonha e de sua esposa
Paula, durante homenagem

.

conferida pela Câmara e pela
Cooperativa Juriti ao

sindicalista Irineu Manke (in
memoriam), marido de Anne

_Lore

As formandas do
curso Técnico
Contábil do Senai
Maria, Ana,
Soraia e Josiane

C!
Lauro e Roseli
Frõhlich, que
comemoram hoje
Bodas de Prata
com cerimônia
religiosa na

Igreja Evangélica
Luterana de
Guamiranga

Ctôae« �1. Cj,J'"J'(J� 7Júístlul
�stitiell I. 7l1.,.,IlJ'a��J'a

LJJ'. ;4lt.%aH�J't. UJt.J'Ht.J'-_ C7C/kS9,;!I

(47) 422-2105 ou 433-4020
dr.wemer@uol.com.br

R: Blumenau, 178 • Sala 610 • Centro - Ed. Med Clinicas· Joinville • se

Organização de Fest 's
Eventos em Ger

Reponsa6iMade
conpetência

QllaMade. .: o' - ,�;'<� 1

Criatividade
�

ESPECIALISTA EM ORTODONTIA
E ORTOPEDIA FACIAL
• Cirurgião Dentista·

275-2006
R: João Picolli, I S3 • Centro. J vá do Sul

agpro,';oter@yahoo.com.br
Anlréia & GGrms

!��155J91tH334e 275-3235/9102-G!!1
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www.parcimoveis.com.br

Procurar imóveis pelo endereço;r-------��--�------------�

Endereço'

�.

Conheça a$lmobi�átias" .

•

IMOBILIÁRIA

.4\ t:tra.·el

_
•••••• ! •••••••••••• �••• , •••• , •••••• !. 0'0.0'0' ., •••••••••• ;;•• , ••.•.•••••••••• , • 0'0 •••••••••••••• � •• 0.0 •••

'

••••••••••••••••

(Informe uma palavra-chave que faça parte do
endereço)

Cidade: I JereguádoSul -I..

Procl!raLpelo CEP:

I
Procurar pelo CÓdigo:

�------' .:.�-____' .

Anuncie Seu IfTlóvel···'.·········.·.······················:·········· , , , .

Agora você não precisa mais deixar seu imóvel numa única
imobiliária, usufrua das vantagens de ter 1'0 imobiliárias e

dezenas de corretores trabalhando na oferta de seu imóvel.
• Veja como funciona o sistema de vendas Parcimóveis
• Anuntie Seulmóvel

•
••••••• : •••••••••••••••••••••••• õ ••••

'

••• ' , ••••••• ,.

.

,

......................... , ,' ' ,.' " ,··'··;i,·· .. ··.··,··, .. ,··· .. · , ......•.•.... _ .

Fale Conosco ,
, .

Assessoria imobiliária, avaliação de imóveis, investimentos
·

na região, compra, venda, locação e administração ds
·

imóveis, contratos, reajustes, financiamentos e outros
· assuntos relacionados a imóveis ou mercado imobiliário.
• Fale Cono.sco

TELA DE CONSULTA DO WEBSITE DA PARCIMÓVEIS

Com objetivo de oferecer o melhor serviço dentro de um programa de qualidade no atendi

mento, a Parcimóveis desenvolveu uma conexão 'via Internet entre você cliente ,e as DEZ IMO
BILIÁRIAS PARCEIRAS.

•

No conforto e segurança do seu lar e trabalho você terá acesso a centenas de ofertas de
imóveis para VENDA E LOCAÇÃO em laraguá do 'Sul e região, incluindo Guaramirim,
Massaranduba, Schroeder e Corupá .

•
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ImobiliáriaMenegotti LIda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

•

CRECI W 550-J

I MOBll I A R I A (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

MENEGOTTI II {{{:;Associaçãodaslmobiliárias
deJaraguádoSul

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.
-

;;VENDA== 5411 CASA - RAU - R. CARLOS ZENKE, LOTE: 109·02 CASAS

DE ALVENARIA NO MESMO TERRENO NA VILA RAU. 1'- COM 03 QUARTOS,

BANHEIRO, SALA COZINHA, LAVANDERIA E GARAGEM. 120,ODM2

2' - COM 02 QUARTOS, BANHEIRO, SALA COZINHA, L_A.VANDERIA E

• GARAGEM 70,00M2
Área do terreno 450.00 m2 Preço venda: 65,000.00

;;VENDA== 5457 CASA - VILA LENZI- RUA; ERICH ABEN N; 513 - CASA DE

ALVENARIA ;120,00 M2 = SUITE;02 QUARTOS;Ol BWC;COPA ;COZINHA;SALA
• DE ESTAR;LAVANDERIA;VARANDA;GARAGEM;DEPOSITO.

Área do terreno 700.00 m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço venda:

70,000.00

==VENDA== 5443 CASA - RAU - RUA ALBERTO KLlTZKE N; 175 - CASA DE

ALVENARIA COM PISCINA; 03 QUARTOS; COPA; COZINHA; LAVANDERIA; 01BWC;

01BW; GARAGEM E CHURRASQUEIRA.
-

Área do terreno 420.00 m2 Área Benfeitorias 98.00 m2 Preço venda: 53,000.00

==VENDA== 5459 CASA - GUARAMIRIM - R. PORTO UNiãO, 58 - RECANTO FELIZ

CASA DE ALVENARIA COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA E

GARAGEM.

Área do terreno 444.60 m2 Área Benfeitorias 63.00 m2 Preço venda: 19,000.00

==VENDA== 5494 CASA - SCHROEDER - R. DELFINO DEMARCHI, 34 - CASA DE

ALVENARIA COM 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA, GARAGEM
+ EDíCULA. TERRENO COM: 450,00M2 (15,00 X 30,00)
Área do terreno 450.00 m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço venda: 43,000.00

==VENDA== 5512 SOBRADO
ANA PAULA

-

JOSé NARLOCK N;2084
SOBRADO 01 SUITE ;02
QUARTOS;Ol BWC;COPA/

COZINHA;LAVANDERIA;VARANDA.

TERRENO; FRENTE;14,00 X28,00
M= 392,00 M2.

O.B.S=FRENTE C/ ESPAÇO P/
PONTO COMERCIAL.

Área do terreno 392.00 m2 Área
Benfeitorias 150.00 m2 Preço

venda: 85,000.00

•

==VENDA== 5503 CASA - ESTRADA NOVA - RUA CLARA SCHROEDER

VERBINEN, N. 487 CASA t:M ALVENARIA, C/ 32,00M2, SITO À RUA CLARA

SCHROEDER VERBINEN, N. 487, BAIRRO ESTRADA' NOVA, C/ 1 QUARTO,

BANH�IRO, COZINHA E ABRIGO P/CARRO, TERRENO C/ 15,00X25,00M ..

Área do terreno 375.00 m2 Àrea Benfeitorias 32.00 m2 Preço venda:

30,000.00

==VENDA== 5479 TERRENO
TRES RIOS DO SUL

RUA-05 PREF. JOSé BAUER ,

1665

TERRENO COM 10484,89 M2.

FRENTE=' 63,36 M O.B.S.=NO

IMÓVEL TEM OI CASA COM

126,00 M2 DE ALVENARIA.

L.D = 105,00 M

E 011MOVEL PARA FINS

COMERCIAIS DE 108,00 M2.

L.E =107,50 M

FUNDOS= 87,50 M.

Área do terreno 10,484.89 m2

Área Benfeitoria, 235.00 m2

Preço venda: �OO,OOO.OO

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o :Edifício:
* 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
* APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
* 02 'SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
* AMPLA ÁREA AJARDINADA
* PLAY·GROUND

I

* PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO

*.PROX. AO CLUBE A. BAEPENDI

• •

- - - - _-- ----_._------�-------------_.__ .._._-- �
,_

�.�����I.�.��.�?�? CADERNO PARCIMÓVEIS :.��.�?.�I.�.��.e.�?�;�?:?.�e2003
····.11

LANÇAMENTO

Projf!lo: Ana HeloIsa PffIzerWolf

\\YWOLFEPAR
Vendas: 275-1594 Empreendimentos e Participaçóes Lr.do .

• •

Rua: Cei. Pro�ópio Gomes de Oliveira� '207 - Jaraguá do Sul/SC

vilson@porcimoveis.com.br

. N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

•

-

LOCAÇAO

APTO - Res. Jardim das

Mercedes. vila Nova. R$

280,00

CASA EM ALVENARIA - cf
2 quartos e demais

dependências. Rua Félix

Richert, lote 45, Estrada

Nova. R$ 180,00.
•

CASA EM ALVENARIA - cf
3 quartos e demais

dependências. Ilha da,
Figueira. R$ 300,00.

Fone 371-2357

R$ 70.000,00

116-

TIFA

MARTINS
. casa j
,134m2,
3dorm., sala,
coz., bwc.,

lav.,
garagem,
terreno cj
2.800m2

•
" \

234-

ÁGUA VERDE
- terreno com

300m2

(15x20). Rua
758.

109 -

ILHA DA

FIGUEIRA -

R$ 90.000,00__

casa cj
128m2,
terreno cj
450m2

(15x30). Rua
Lilia A.

Oeschler, 35. R$ 160.000,00

136-

BARRA RIO

CERRO -

terreno cj
8.500m2, cj
3 casas (1 de

madeira e 2

de alv.). Rua
Bertha Weege

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁ8A�?:.��.��.���:�.���?e.�.o.�� CADERNO PARCIMÓVEIS ; �?���I.�.��.�?�?�
.. ",.

t9JRANCHO
�IMOVEIS

Fone: (47) 373-0283
ranchotâparclmoveis.com.br

Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro
GUARAMIRIM - SC

Cód. 1170 - Casa em alvenaria COm 102,00m2 - 2 quartos
- 01 bwc - copa - cozinha - depósito - lavanderia - sala -

varanda - Terreno com 370,00m2 - Rua dos Atiradores -

Centro - R$40.000,00.

Cód. 1175 - Terreno padrao com 450,00m2 - Próximo ao

Salao Diana - Infra Estrutura completa - Rua asfaltada -

Rua dos Atiradores - Centro - R$25.000,00.

Cód. 1121 - Casa em alvenaria com 105,00m2 - 04 quartos
- 01 bwc - 01 garagem - cozinha - lavanderia - sala - Terreno
com 450,00m2 - Rua João Bona - Lateral - Bairro Amizade
- R$40.000,00 + financiamento pela CEF.

Cód. 1131 - Terreno padrao com 389,00m2 - Próximo a

APAE - Infra Estrutura completa - Escriturado - Rua Rosa
Safanelli Tepasse > Lote 11 - Bairro Nova Esperança .

R$16.000,00.

Cód. 1130 - Casa de madeira com 48,00m2 - 2 quartos - 01
bwc - garagem - cozinha - lavanderia - sala - varanda -

Terreno com 360,00m2 - Rua Joao Chaves Cordeiro -

Bairro Caixa D'agua - R$13.500,00.

www.parcimoveis.com.br

,

MARIMAR IMOVEIS

rSchroeder I - Ret. 8t:"Casa-,
I em alvenaria com 196,00m2, I
I terrena com 450,00m2. Valor IR$ 28.000,00
L ...J

Cód. 1172 - Terreno com 75.000,OOm2 - Infra Estrutura

completa - 10 mil pés de palmeiras prontas para o corte e

30 mil em fase de crescimento - Estrada Poço Grande -

Bairro Poço Grande - R$120.000,00.

Cód. 1092 - Casa em alvenaria com 99,00m2 - 02 quartos
··01 suíte - 02 bwc - cozinha - sala - varanda - Terreno com

448,00m2 - Rua Lauro Zimmermann - Lateral - Bairro

Guarniranqa - R$35.000,00.

Cód. 1132 - Casa mista com 100,00m2 - 03 quartos - 01
bwc - cozinha - lavandeira - sala de estar - sala de jantar -

varanda - Terreno com 900,00m2 - Rua Eugênio Devigilli
- Bairro Rio Branco - R$20.000,00.

Cód. 1086 - Casa de
madeira com 64,00m2 - 02

quartos - 01 bwc - cozinha -

sala Ter'reno com
457,00m2 - Rua Oného
Nicoccelli Bairro

Figueirinha - R$15.000,00
- Negociável com imóvel
em Guaramirim.

r-------:1
Barra do Rio Cerro - Ret.
186- Casa Mista, com 02 dor-I
I
mitórios e demais dependên-Icias. Valor R$ 24.000,00
L ...J

Comercial Vilela - Rua Irineu
Vilela Veiga - Centro - Guaramirim
- R$280,00 (Incluso o condomínio).

Apartamento padrao com 02

quartos - 01 suíte - sala em 02
ambientes - cozinha - lavanderia -

garagem - Rua 28 de Agosto - Ao
lado do Consultório do Dentista Dr.
Nelson - R$500,00.

Apartamento padrao com 01

quarto - 01 suíte - sala em 02
ambientes - cozinha - lavanderia -

garagem - Rua 28 de Agosto - Ao
lado do Consultório do Dentista Dr.
Nelson - R$400,00.
Casa em alvenaria com 02 quartos
- sala - cozinha - lavanderia -

varanda - Rua Angelo Eccel -

Bairro Amizade - Guaramirim -

R$300,00.

Fone/Fax: 275-0051
E�mail: marimar@parcimoveis.com.br

www.perclmoveis.com.or
Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi -

Próx. Recreativa Marisol
{{{:i
Associação das lmcbíllâtlas

de Jaraguã do Sul

MARIMAR
IMÓVEIS PRESTAMOS ASSESSORIA PARA O SEU FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
r-----------------_, CASAS:
I REALIZE O SEU SONHO!
I

.

I
I
I regularizar a sua casa?

� :, I "VENHA CONHECER OS NOSSOS
1 PROJETOS"

.

: Rua Fritz Bartel, 77 - sala 03 -

1 Baependi r:-------

1 Fone: 275-0051 I
1 I

, 1 1
1 Isabel Tascheck 1
1 Arquiteta I��__= �
1 I Centenário - Ret. 89 - Uma

1 I casa em madeira com 1
1 1100,00m2, sendo 04dormitó-1

,

1 1
rios e demais depen_dências. ITerreno com 351 ,00m2. Valor

1 I I R$ 32.000,00. (Próx. DG Weg) I
1 Benjamim Magalhães I

L _ _.... - - - - - ...J

1 Engenheiro Civil
I
r
- - ---: - - - -

-,

1 João Pessoa- Ret. 83 -

I1 I Casa de Alvenaria com

1 I 1 65,00m2. Terreno com I
2.453,00m2. Valor R$

1 *Temos equipe demão de obra. Consulte-nos. I 1 25.000,00.
L �_...JL �...J

s:
o
Ol

r

»,
JJ

»

s:
m
z
·m

u� Q

� C�""VIHAU UI!, �lV�UVI!,�J fi rfin�ln UI!, lUU,UU/1VlI!,J - Jl!,lVl JvunUJ - �:rtO uu I..-nl!,Ull'O PODE SER USAvu ri LANCE - DISPONÍVEL PI QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO �� .'
.

. .

..... .'

. �

IU083N311\1 \fIHill1801l\l1 - SI3AQII\II \fl:l3Z\fld - smn:::>:;lS \f1l:l\i1l1801l\l1 - SI3AQII\II NOSllA 'lnS\fl:ll:l\f8 "lf1l:l\i1l1801l\l1 . SI3AQlI\IllOSS\fl:l18 • SI3AQII\II \f1l:l38 - 3A\fHO \f \f1l:l\i1l1801l\l1 - SI3AQII\IIl:l\fIl\lIl:l\f1l\l - SI3AQII\II OHONIfl:l ,

Você quer construir, reformar, ampliar ou

r.
- - - - - -

-;] SOBRADOS: r
- - - - - -

:1

1 I r:
- - -

-::1 Barra do Rio Cerro - Ret.,
1 1 I I 36- Terreno na Rua Bertra

Weege com área total dei
1 , 1 I 7.500,00m2. Valor R$I

I I 140.000,00. (ACeita-sei, ' 1 I , imóvel cf parte de paga-

I Amizade _ �et. 90 _ Casa de 1 1
mento).'

I Baependi - Ret. 50 - Com I1 Alvenariacom 130,00m2, sen-I Iloiaiiioiooiiiiiiioiooiiiiiiii.iiii.iiioiooiiiiiiiiC......_·.........iiii".. , área de 11.103m2, próx. a

I
do 04 dormitórios e demais

I
uarammm - entro - Re .

Metalurgica Trapp, a apro-Í
dependencias. Terreno com 134 - Com área de 700,00m2, I I

I1 460,00m2. Valor R$I I
sendo: Pavimento térreo com

1
ximadamente 800m da Rua

L46.000,01!:.._ ...J
sala comercial e garagem pi 6 Pre!. Waldemar Grubba·1

1 vagas e; Pavimento superior' Pussui casa e rancho de

I com 4 apartamentos de 3 e 21 madeira; lagoas de peixes. I
dorimtórios. Terreno com Valor R$ 170.000,00 I

1 750,00m2. Valor R$ 350.000,00 I Barra do Rio Molha - Ref.IL ...J 84 - Lateral.da Rua Ana

r
- - - - - -

-:1 Zacko, cl 774,00m2, na Rual
Barra do Rio Cerro - Ret. '

1 88 _.Com área de 217,00m21 Frederico G. Schimitz. Valorl
com 03 dormitórios e demais R$t 18.�001'00. (ACeita-ste 11 dependencias. Terreno com I au amove como par e

, 1.271,00m2. Valor R$'
de pagamento). I

100.000,00
' L _ - - ...J

L-------...Jr-----�_,
TERRENOS: AI I
r--�----_' I ugue I
1 Chico de Paula - Ret. 82 -

1 ,
*Apartamento com ICom área de 96.000,00m2. suite mais um dormi-

, Valor R$ 70.000,00. (Troca I I 1tório e demais depen-
I por casa) 1 I dências. Valor do Alu- 1
1 Schroeder I - Terreno com 1 I guel R$ 550,00 pi'
I 600,00m2. Valor R$10.000,OO I , mês. I(Aceita-se parcelamento)
L ...J

I Amizade - Ret. 87 - Casa 1
1 em alvenaria com 70,00m2. I
1 Sendo 02 dorimtórios, 01 su- I
I
íte e demais dependências. ,. Valor R$ 33.000,00
L ...J

APARTAMENTOS:

r-------_,
Vila Lenzi - Ret. 48 - Co�

I área de 74, 17m2, 03 dormitóri�
1
os e demais dependências. vallor R$ 50.000,00
L ...J

m
JJ
»

s:
o
<
m

sn
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·6 CORREIO DO POVO

CENTRO - casa

alto padrão, 1 suite
master +5 qtos,
3bwc, 3 salas,
escritório, dep.
empregada,

churrosq., coz., lav.
e demais dep., terre

no c/842m2•
. R$ 280.000,00
NEGOCIÁVEIS

BAEPENDI - Casa em

alvenaria c/180m2, 4
qtos, 2 salas, coz. lav.
garagem. Terreno c/
420m2. Rua Dorninqos

Sanson.
R$ 63.900,00

VILA LENZI -

Ccisa alvenaria,
2 qtos, sala,
cozinha, bwc,
lavanderia,

garagem .. R$
18.000,00 +

parcelas R$
365,00

TERRENO
ÁREA CENTRAL
GUARAMIRIM
com 350m2,
Guaramirim.

R$ 19.900,00 ou

5.000,00 + parco

CENTRO
GUARAMIRIM -

suíte master + 2

qtos, 2 salas,
escritório, coz., lav.,
dep. de emrpegada
+ 2 bwc, churrasq.,
canil, energia solar e
a gás, portão elet.,
semi-mobiliada.

R$ 125.000,00

SÃO LUIZ -

Casa, c/ 3 qtos, 2
sala, coz., bwc,
lav., churrasq.,
garagem, toda
murada R$
65.000,00
troce-se por

apto.

'OFERTA
VILA RAU -

casa alv., 3 dorm.,
bwc, garagem, c/
112m2, terreno c/

1.102m2•
R$ .60.000,00

CENTRO .- casa de

alvenaria, cf 3 qtos, 2

salas, coz., bwc, lav.,
garagem

R$ 43.000,00.

JARAGUÁ ESQUERDO- 1 °

pavimento 2qtos, sala, cozo bwc-lcv,
2° pavimento, 2qtos, sala, cozo bwc.

R$ 69.000,00
.

CENTENÁRIO - cosa alv., 3 qtos.,
sala, coz., bwc, cf 197m2 construido.
R$ 49.000,00 +parcelas ou R$

58.000,00

João Pessoa - terreno com 335m',
R$ 4.000,00 + 60 parcelas de

R$ 230,00.

Galpão Industrial - órea privada,
cf 3.000,OOm2 + 3.000m2 de órea

-

comum. Locação R$ 6.300,00 nego

- cf 2 qtos, 1

sole, sacada,
coz., bwc,
lav., órea de
87m2• R$
25.000,00 CHAMPAGNA - casa alto padéõo,

1 suite master +2 qtos, 4bwc, salas,
escritório, dep. empregada,

churrasq., piscina, coz., lav. e demais
dep. R$ 420.000,,00

BARRA DO RIO CERRO -

Terreno murado na Rua Abramo

Pradi, 117, 1 ° rua a esquerda após.
entrada Parque Malwee, c/820m2•

R$ 30.000,00

SALA COMERCIAL- cf 76m2 cf 2

vagas de garagem. Ed. Marketing
Place·.Venda R$ 35.000,00
ou Locação R$ 250,00

VILA RAU - Casa alvenaria, 3 qtos,
1 sala, cozinha, bwc. R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



DÊ ESTA SEGOltfltlCA PflRA SOA FflMíLlfI.� !

õiió Sega ro
,. 01$IJlte, 02 dormitórios
,. Sacado. com churroscpeira
'" O1 ou 02 vagas de gc!'09em
,. Salão de festos
,. PlaY"'ground
'" Localização, Vila Nova
*_l_andares

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

• VILA LENII- Reei. 24041erreno próximo Escola
Giardini lenzi com 892,OOm2. Valor RS 27.850cl

estrada + parcelamento.

Ref. 508 - CZERNIEWICZ - sobrado na com 250m2 de órea

construída, terreno com 363,00m2 próximo ao Pomo, no valor de
.

RS 15f).000,00

Rei. �OO - coso em olvenário
inacabado, com 150,OOm2, 01
suíte, 02 qtos, solo, copo,
cozinho, bwc, lavanderia,

garagem. RS 50.000,00 aceita
imóvel.

CENTRO - Ruo Felipe Schimil, prédio comi. e res. cf
440m2• RS230.000,00

REF.5012

CENTRO

Sala comercial na Av. Mal.

Deodoro, 903 Edifício Pícolli.

RS 20.000,00

Rei. 5008 2 solos comerciais com

85,OOm2 no Edificio Chiodini/Av.Morechol
Deodoro do Fonseca
R$ 40.500,00

Rei. 3806 opto Edifício Menegotti, Av.
Mal. Deodoro do Fonseca com 208,59m2,

01 suíte, 02 dormitórios e demais
dependências com garagem

R$ 97.000,00

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

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃODE ��VENDAS" 9965-9934

REF. 2402 VILA LENII-Terreno com 500,OOm2
Ruo: João André dos Reis. RS 21.250,00. Entrada +

parcelamento

Ref. 51 -ILHA DA

FIGUEIRA com 02 casas, uma

/
'em alvenória e outra em

madeira, terreno com 3.600m2,
Rua Manoel dos Santos

RS 25.000,00. CENTRO - Ed. Klein, Ruo Barão do Rio Bronco,
solo comercial cf; 53,50m2• RS50.000,00

aceita imóvel de menor valor

VOCÊPODETERUMA
BELAVISTA

If'
r'

\VOli

A Wolfepar Empreendimentos e Participaçoes Ltda com

a "Imobiliária A Chave" apresentam um

empreendimento na Vila Nova com 07 andares, play
ground, salão de festas com churrasqueira, 03

dormitórios, sala + copa, cozinha, lavanderia, bwc,
garagem, com opção de 2 garagens. Condições

facilitadas de pagamento com entrada + parcelamento
próprio até 36 vezes, podendo ser aceito FGTS e

financiamento após imóvel estar concluído.
•

•

• • 'f. •

r

».
J)

»

s::
m
z
m
G)
O
--I
--I

OLAJI - SI31\QLAJI. tl\fLAJltl\fLAJ - SI31\QLAJI OH8N\ftl•
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Oírassol
IMÓVEIS

371 ..7931

• IMOBILIÁRIA
• ARQUITETURA
• DESIGN
• ADM.'DE OBRAS

BPABX
CRECI1741-J

E-mail: girassol@parcimoveis.com.br
www.parcimoveis.com.br

Cód. 1167 - Centro - Casa alvenaria com

400m2 - terreno 1.000 m2 - 01 suíte +

05 quartos e demais dependo Com 05

vagas de garagem. R$ 300.000,00-
aceita troca por apto menor valor.

Cód. 1173 - Santa Luzia - Casa de alvenaria

,
- 154m2, 01 suíte + 02 quartos e

demais dependências. R$ 48.000,00
Cód. 3122 - Rio Molha -"terreno 329 m2

(12 x 23,50) -R$ 20:000,00

Cód. 1174 - casa alvenaria - 200m2-

Rio Cerro - 01 suíte + 02 quartos e

demais dependo R$ 85.000,00

Cód. 3001 Lotes em Santa Luzia

480 m2 R$ 10.000,00 ou R$ 1.000,00
entrada + 84x de R$ 220,00

Cód. 1778 -Ilha Figueira - 02 Casas '

alvenaria - Terreno com 355 m2-
15x23 - R$ 80.000,00

Cód. 3119 - Terreno - 13.651 m2 -

Amizade. R$ 60.000,00
Cód. 3128 - Czerniewicz - terreno com 392,27
m2 - 13 x 31,03. R$15.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

CREeI 1589-?

Barra
li irnElbiliári a da B IUTIl

CORREIO DO POVO 9

I' piso área comercial com 234,00m", 4 SWC, piso superior
com 270,00m", 4qtos, sendo um suíte com hidromassagem,
3 SWC, sala, copa, cozo lavanderia, despensa, sacada,
salão de festas com churrasqueira, garagem para dois carros,

instalação a gás pronta, localizada na Rua João Franzner n'

400 - São Luiz - R$ 210.000,00 - aceita outra casa até R$
70.000,00, Vila Nova, Jaraguá Esquerdo ou na praia de

ltajubá, BarraVelha até R$ 50.000,00, caro atéR$15.ooo,00,
terreno até R$ 20.000,00.

RUA ANGELO RUBINI, 1046
376-0015
barrasul@netuno.com.br

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. com 202,00m2,
sendo 99,00m2 averbada, terreno cl 594,00m2
(22x27), 1 suite mais dois qtos, sala, copa, COZo

Banheiro social, garagem,piso cerâmico, pare
superior com mais 80,00m2 cl 2qtos, BWC, em
fase de acabamento, Rua Adolfo Volkmann, 44,
R$ 90.000,00, negociável, ou 70% entrada saldo

a combinar, ou ainda aceita terreno ou casa em

Pomerode.

SÃO LUIS - casa alv. com 168,00m2, terreno
528,20m2(15x36), 1 suite, 2qtos, sala, copa,
COZo BWC social, lavanderia, garagem,
churrasqueira, com salão de festas com banheiro,.
piso em cerâmico, toda murada, construção
averbada, Rua Francisco Hruschka- 670 - R$
75.000,00

BARRA DO RIO CERRO - sobrado semi-acabado

c/234,00m2, terreno com 405,00m2
(13,50x30,00), piso inferior com 138,00m2,
garagem, sala de estar, copa, coz, lavanderia,
BWC, Churrasqueira, totalmente pronto, toda
murada e 'parte superior 96,00m2, c/03 qtos,
sendo uma suíte, sala, BWC social, Rua 522 si
Nome, R$ 70.000,00 - aceita carro até R$
10.000,00 ou terreno comercial ou casa até R$
35.000,00.

BARRA DO RIO CERRO - Casa alv. c/120,00m2,
1 suite mais 2qtos, sala, copa', COZ., despensa,
garagem, terreno com 325,00m2(13x'25), Rua
Pe. Aloisio Boeing, R$ 75.000,00

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/ 193,oom2 c/laje,
terreno c/ 2.361,75m2(35,40x66,72), todo murado,
estremando pelo lado esquerdo com o Ribeirão das Pedras

Brancas, 1 suite mais 2qtos, duas salas, 3 banheiros

mobiliados, coz.mobiliada, lavanderia, churrasqueira,
garagem para 3 carros, despensa, instalação a gás Junkers,
água quente nas tomeiras e chuveiros e com pressurizador
de água automático, canil, portão eletrônico, 40 pés de

árvores frutíferas, acerola pêssego, laranja, abacate,
tangerina, llmâo, goiaba, manga, caqui, guaraná, frutade
conde, RuaVirgílioPedro RUbini, 1275 - R$ 210.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VILA NOVA

Sobrado com

suite + 2 qtos,
sala de estar/
jantar/intima,

dep. emr'pegada,
piscina. Rua

Henrique
spengter, 30 R$

220.000,00.

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

apto menor valor como parte
do pagto.

Ed. Hortencia apto 303 c/ 3 qtos,
sala de estar/jantar, cozinha e

lavanderia com 1 vaga de garagem.
R$ 70.000,00. Apto 305 c/ 1 qto e

demais dep., 1 vaga de garagem. R$
45.000,00

GALPÃO INDUSTRIAL NOVO

c/ 1300m2 e terreno c/
10.000m2, localizado na BR

280 . Km 84. Corupá (em
frente a Marisol). Valor de

locação: R$ 5.000,00. Valor
de venda: R$ 500.000,00.

Condomínio Residencial
SunFlower (em final de obra) - Rua
José Emmendoerfer (Próx. Mare

chal) . Aptos. n2 101 e 106, c/
123m2 - suíte + 1 qto. e demais

dep., garagem p/ 02 carros. En
traea de R$ 68.000,00.

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

al, cozinha/chur., .sacada,
área de serviço, c/ 2 vagas
de gar. Prédio e/quadra poli
esportiva, salões de festa -

Rua Nereu Ramos.
Aptos 101 e 103 - R$
110.000;00
Apto 203 - R$ 130.000,00

ENDE..sE apartamento com suít
+ 2 quartos, Rua Emil Burow - Ed.

ulipa. R$108.000,OO ou troca-s

por apartamento em Balneário
Camboriú

VENDE OU ALUGA
(próx. Justiça Federal) - Rua

Adolfo sacam, 36, apto c/
suíte master + 2 qtos, dep. de

empregada e demais dep., 2

vagas de garagem.
Aluguel R$ 1.100,00

Venda: apto no 12 andar

R$ 233.000,00
apto no 22 andar

.R$ 245.000,00
apto no 52 andar

R$ 260.000,00

TERRENOS

SÃO LUIZ - terreno c/364m2•
Rua,Arduino Pradi. R$ 22.000,00

BARRA DO RIO CERRO - Rua
Pedro Winter, c/390m2• R$
20.000,00

BARRA DO RIO CERRO - com

388m2• Próx. a Malwee. R$
16.000,00

JÁRAGUA ESQUERDO - com

1.552m2• Rua Valdemiro
Schimdt. R$ 65.000,00

Dom Lorenzo - Apto c/ suite
+ 2qtos e demais dep.
Incidência de sol da manhã.
Rua Leopoldo Malheiro, 173.
Apto 301.

R$105.000,00 ( troca-se por
casa de igual valor).

Ed. Royal Barg - Apto cf
suíte + 2 qtos e demais

dep., semi-mobiliado. Aceita
apto de menor valor como

parte do pagamento.
R$ 140.000,00

I, Sala Comercial-
Ed. Centro Médico

Odontológico. Área
aproximadame.nte 40m2,
cf 1 vaga de garagem.

R$ 45.000,00
•

Centro - Residência p/ fim
comercial- Rua MaxWilhen, 901,
c/260m2 e terreno c/680m2•
R$170.000,00

BARRA DO RIO MOLHA - sobrado

c/ 3 suítes e demais dep. R$
130.000;00

r---------...:_--
I LOCAÇÃO RESIDENCIAL 1

- Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal).!I Rua Adolfo Sacani, 36, apto c/ suíte masterl
1+ 2 qtos e demais dep., 2 vagas dei
Igaragem. A partir de R$1.100,00 I- Ed. Vila Nova - Rua Guilherme
Iwackerhagem, c/ 03 qtos e demais dep.,1
[coz mobiliada. R$ 400,00 I
I- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, C/I
I
suite + 2qtos, dep. empregada. R$ 750,00
- Ed. Petúnia - Rua José Emmendoerfer, c/I
12 qtos e demais dep, R$ 360,00 I
I- Ed. Emili - Rua Epitácio Pessoa, 4211
I (próx. Shopping Breithaupt)

- apto c/ 2 q\OSIe demai dep. R$ 380,00
I- Quitinete (Centro) Rua Guilherme Heringl
194 si 02. R$ 185,00 I
I- Ed. Marangoni - Rua 25 de Julho, 170
(próx. Posto Mime) - 2 quartos e demais I

I dep. R$380,00 I
I- Casa alv. - Rua Carlos Hardt (próx. Unerj)1
r 3 quartos e de�ais dep. R$340,00 I
I LOCAÇÃO COMERCIAL I
I- Loja - c/400m2. Rua Pref. Waldemarl
I Grubba, 5070, (próx. Portal) R$1.000,00 I_ Terreno naWalter Marquardt c/450m2,
I para garagem ou loja de carros. R$ 600,001
I- T�rreno na Rua Feliciano Bortolini (fundos I
I Breithaupt Barra), c/450m2. R$ 300,00 I
I- Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo

Ide futebol). R$ 220,00
I_ Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532·1
Isalas, c/40m2, 19 andar- R$ 400,00 I
1_· Ed. Bárbara

- R. Epitácio Pessoa, 532'1salas, c/40m2, 22 andar - R$ 350,00
I_ Ed. Hortência - R. José Emendoerfer.]
11549 - 1 sala térrea - 36m2 - R$ 200,00 I
I_ Ed. Tower Center - salas de 101m2 ai138m2, c/ garagem. R$ 400,00 a R$
1600,00 I
I- Centro Comercial- R. Mal. Deodoro, 15941
1-
salas diversas, c/32m2 cada. R$ 280,00/1250,00
I. Sala comI., na Rua Epitácio Pessoa, 570,1
Ide 30 a 48m2. R$ 300,00 a R$ 470,00 I
I- Ed. Marina Cristini - Rua Bernandol
I
Dornbuseh, 590. R$ 280,00 .

I
I VENDAS RESIDENCIAIS I
I_ Centro - Casa c/164m2. Terreno C/I
900m2 - R. Mal. Deodoro - R$ 211.000,00

I (próp. p/ comerciai). Aceito parte pgto, 11
I apto central, 3 qtos I
I_ Casa em alv.-Champagnat-R. Celestino I
I
Depine, 394 - c/200m2 de área eonst. C/Isuíte + 2 qtos e demais dep. - R$

1130.000,00 I
I. Apto, 1 quarto, sala, coz., área dei
I serviço.

R: Jorge Lacerda, 169. R$I
32.000,00 .

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

,

I_ Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep"1ITr�s Rios do Sul. R$ 35.000,00

I. Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep.]
I piscina,

salão de festas, terreno c/ 800m2. I
Rua Adilio Esbardelathi, 97. R$175.000'OOII. Casa c/ suíte + 3 qtos e demais dep..

Iterreno c/680m2. Rua MaxWilhelm, 901·1
IR$ 170.000,00 . I
I VENDASTERRENOS I
I. Terreno - R. Marajá - Ilha da Figueira - c/]
145om2 - R$ 35.000,00 I
I_ Terreno em Guaramirim, local nobre parairesidência. R$ 22.000,00
I. Terreno c/786m2 no Cond. Azaléia - R$I
158.000,00 .' I
I_ Terreno - Rua Wille Bartel- Baependi- c/ I
420m2 - R$ 40.000,00
I_ Terreno em Ubatuba - Praia Grande, c/I
1490m2- R$ 8.000,00 .

I
I. Terreno bairro Chico de Paula c/ aprox.,
1.000m�. R$ 28.000,90 .JL -
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'. CORREIO DO POVO CLASSI SÁBADO, 22 de novembro de200

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

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

Ref. 3060 - Barra Velha -

Bairro Rio do Peixe - Parque
Aquático c/ área
281.41S,6Sm2 Áres
verdes c/ trilhas para
caminhada - piscina - tobo
água - 12 quiosques c/
churrasqueira - lagoas c/
peixes playground
lanchonete - banheiros -

estacionamento - cancha de
bocha - 02 casa alv (01
mobiliada) - Negociável

Ref. 5373 - Agua Verde - Sobrado c/
207m2 - 1 suíte + 2 dorm., 2 bwc,
terreno c/ aprox , 628,66m2 -

R$178.000,00

Ref 5384 - Vila Lenzi - Sobrado Alto Padrão
- cf 402,00m2 - 01 suíte master cf
SO,00m2 + 03 suítes cf sacada - 01 bwc
- lavabo - cozinha cf móveis embutidos -

salão de festas cf churrasqueira - dep.
empregada cf bwc. Terreno cf 5.132,18m2
- R$495.000,00 (Valor Negociável)

Ref 4349 -

Centro - Ed.
Catarina
Ersching - Apto
Cobertu ra c/
302,90m2 -

04 suítes -

bwc - dep.
empregada c/
bwc - piscina
Negociável

Ref. 5365 - Rio da Luz - Casa alv. c/
96,83m2 - suite + 2 dorm., bwc social,
terreno c/400m2 - R$ 68.000,00
(aceito imóvel de menor valor)

Ref 4344 - Vila
Nova - Ed.
Morada do Sol
- c/ 136,30m2

i - 01 suíte +

:l 02 dorm - bwc

;i - cozinha, bwc
'e lavanderia c/
móveis'
embutidos' -

sacada c/
churrasqueira
� R$110.000,00

Ref 7021- Jaraguá
Esquerdo - Imóvel

Comercial e

Industrial - Galpões
c/ 1.700,00m2 + 01

Casa Alv. c/
200,00m2 - Terreno
c/ área aprox. de
8.272,00m2 -

R$1.200.000,00

Ref 5371- Ana Paula - Casa Alv. c/
112,00m2 - 02 dorm - 02 bwc -

cozinha c/ móveis - Terreno c/
3S0,00m2 - R$48.000,00

Ref. 5358 - Amizade - Tifa
Schubert - Casa alv. c/6S,00m2 -

02 dorm - bwc - Terreno c/
690,00m2 - R$35.000,00

Ref 5378 - Schroeder 1 - Vila Paraíso
- Casa Alv. semi-acabada de tijolo à
vista c/ 143,00m2 - 03 dorm - 01
bwc - Terreno c/ 44S,SOm2 - Casa c/
estrutura para 2° piso - R$35.000,00

.........,.x.;�v�ff5,i���.
'. Ref 5345 - Vila Baependi - Casa Alv.
c/ 228,00rn2 - suíte + 02 dorrn -

cozinha e lavanderia c/ rnóveis - bwc
social - lavabo - salão de festas c/
churrasqueira - terreno c/ 310,00rn2
- R$138.000,00

Ref 5380 - Vila Lenzi - Casa Mista c/
70,00rn2 - ·03 dorm - 01 bwc -

Terreno c/ 40S,00rn2 - R$38.000,00

Ref A-140 - Apartamento - Resd. Amizade - Amizade - 02
dorm - 01 bwc -

R$250,00

Ref A-141 - Apto Novo - Czerniewicz - 02 dorm - 01
bwc - cf piso cerâmico - R$400,00

Ref 8-176 - Casa Alvenaria Comercial - Centro - cf 200,00m2
- Valor negociável �(ótimo para clínica e escritório)

Ref A-145 - Apto - Czerniewicz - Ed. Jayce Adriano - 01

suíte + 01 dorm - 02 bwc - R$400,00
\

Ref C-33 - Sala Comercial cf +F: 300,00m2 - Centro·

R$1.600,00 por mês

Ref 8-181 - Casa Alvenaria - Czerniewicz - 03 dorm - 01

bwc - R$400,00

Ref C-36 - Sala comercial - Centro - cf 93,00m2 - 02 bwc -

R$ 1.650,00 pI mês

Ref C-35 - Sala Comercial - Czerniewicz - cf 33,61m2 - 01

bwc - R$380,00

* Consulte-nos! Dispomos de mais imóveis para

locação.

Ref 5376 - Ilha da Figueira - Casa
Alv. c/ 81,00rn2 - 02 dorm - 01 bwc

R$39.000,00 ou entrada

R$22.000,00 e assumir financ.

Ref. 2548 - João Pessoa - Terreno

c/ 11.7S7,30m2 (frente lS0,70m/
fundos 168,SOm/lado direito
90,00m/lado esquerdo 87,00m) -

R$190.000,00 - Ótimo para
indústria, pode ser vendido em

partesmenores

Ref. 5326 - Amizade - Lot.
Versalhes - Casa alv. c/ 169,00rn2

- suíte + 02 dorm - 02 bwc -

Terreno c/ 480,00m2 (16 x 30) -

R$127.000,OO

Ref 5374 - Amizade - Lot.
Versalhes II � Casa Alv. em

construção c/ 182,33m2 - 01 suíte
+ 02 dorm - bwc social - área de

festa - Terreno c/

4S0,00m2 - R$ 85.000,00

Ref 5343 - Czerniewicz - Casa alv. c/
135m2 - 1 suite+ 2 dorm., bwc
social, terreno c/ 443,2Sm2 -

R$89.000,OO
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C�D 010 . PiÇARRAS _ Residência em alvenaria com

uês quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, edícula

�om dois quartos e banheiros, três vagas de garagem -

50 metros da praia - Valor RS 105.000,00.

CLASSI

Fone: 276-3231

CORREIO DO POVO 3

COO 015· CENTRO - Apartamento com três quartos, sala,

cozinha, lavanderia, banheiro - Valor RS 55.000,00.

COO 038 - JARAGUÁ ESQUERDO - LANCHONETE - PREDIO

E PONTO· Restaurante, lanchonete e loja de conveniências
- Clientela já formada": estoque completo - excelente

localização - Valor à combinar

Cei: 9133-9027

Email: julio_trindade@brturbo.com.br
Rua Reinoldo Rau, n? .60 - sala 06

Galeria do Edifício Market Place.

corretor de imóveis - CRECI 009813
- Compra, Vende. Encontre aqui seu imóvel! .

COO 013 - VILA NOVA - Residência mista, três quartos,

sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, terreno todo'

murado - Valor RS 55.000,00�

COO 037 - CENTRO - APARTAMENTO -1 suite, 2 quartos,
sala em 2 ambientes, cozinha, lavanderia, 2 banheiros,

garagem - Valor RS 95.000,00
.

COO 017 - VILA

NOVA - Cobertura

medindo 276,OOm2-
2 suítes, quarto, sala
em 3 ambientes.

(pode se fazer mais

um quarto, dois

banheiros, cozinha,
área de festas

privativa, sacada,
dependência de

empregada, dois

vagas de garagem,
área com cêu aberto
- Financiamento am

atê 36X sem

entrada.

COO 043 - eONOOMINiO AZALEIA - Terreno medindo

700,00m2 - Valor R$ 35.000,000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I' I

4 CORREIO DO POVO CLASSI

Vende: Apartamento contendo'
dormitórios. Rua Cei. Procópi
Gomes - Resid. Maguillú (Centro)
Preço: R$ 47.000,00

Aluga: Apartamento (2 dorm.,
demais dep.). Rua João

Planincheck

Aluguel: R$ 330,00

SÁBADO, 22 de novembro de 2003

INTERMED,IARIA DE IMOVEIS LTDA.

Vende: Casa mista (3 dorm.), c/ áre
70 m2, em terreno de 540 m2. (Barr
Rio Molha). Preço: R$ 38.000,00

Aluga: Casa em alvenaria (3 dorm.
e demais 'dep.). Rua Angelo
Schiochet, próx. Clube Beria Rio

(Centro) Aluguel: R$ 600,00

Aluga: Casa em alvenaria, 3dorm.
e demais dep. Rua Luís Spézia, 80
(próx. Acaraí). Aluguel: R$ 500,00

Aluga: Casa em alvenaria, 3 dorm.
e demais dep. RuaAdolfPuttjer, 112
(próx. Prefeitura). Aluguel:
$ 360,00

c/área 115m2, em terreno de 495m2•

(Vila Lenzi) Preço: R$ 48.000,00

Vende: Casa de madeira(3 dorm.),
c/área 65 m2, em terreno de 392 m2.

(Vila Lenzi) Preço: R$ 33.000,00

Vende: Excelente loteamento legalizado, terreno com área
de 360m2• Rua Otto Georg (próx. Malwee). Preço à vista:

R$ 13.000,00. (entrada e saldo parcelado em até 24 vezes)

--+ Apto, cf dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garage. Rua CeI.

Procópio Gomes - Residencial.fVIaguilú (Centro). Aluguel: R$ 300,00
--+ Aptos novos, cf 1 suíte + dois dormitórios. Residencial Marina - Centro

(Próx. Angeloni)
--+ Casa madeira, cf 3 dorm., sala, coz., lavanderia, banheiro e qaraqem. Rua
Alwin Enke (Próx. Tecnosol)
--+ Sala comercial, cf área 32m2 (térrea). Av. Mal. Deodoro da Fonseca (Centro).
Aluguel: R$ 280,00.
--+ Sala comercial, cf área 66m2• Rua João Marcatto - Ed. Chiodini (10 andar).
Aluguel: R$ 280,00

Fone:
311-2111
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REF 111- REF 196-

REF 17- Três Rios do Barra do Rio
Czerniewicz Norte. Casa Molha -

Casa conte contendo Próximo a

01 suite + 02 150m2, sendo
Prefeitura.

dormitórios, 03 dorm. Terreno com

portão Terreno com
323m2. Casa

eletrônico. área de 500m2. contendo 02

R$55.000,00 R$40.000,00 dormitórios.
R$55.000,00

REF 92-
REF 118 - ED

REF 180- Blumengarden
Don Arcanjo -

São Luis - II - Bairro Bairro Vila
Lalau-

Casa Amizade -

alvenaria Casa nova apartamentos

contendo 02 contendo 01 entrega para

dorm. Terreno suite + 02 marçoj2003.

com área de dormitórios. proxima a Weg' II
e a Marisol.

420m2. Entrega pronta Entrada +

R$37.000,00 30 dias.

R$85.000,00 parcelamento
Ultimas unidades

CLASSI CORREIO DO POVO 5

REF 203- REF 212.
REF 189-

ANA PAULA São Luis -

III - Casa Casa pré Vila Lenzi -

mista moldada. Casa semi-

contendo 03 Contendo 03
contendo 01

dormitórios. dormitórios. suite + 02 darmo

R$26.000,00 R$45.000,00 R$85.000,00

Hanemann; casa em alv., c/200m2 e terreno

c/345m2. R$ 55.000,00 troca por Imóvel em
Brusque ou Jaraguá do Sul

901.1- JARAGUA 84 - terreno com 30.000m2

e eontrução de 140m2 R$ 80.000,00

�����--���_,,�[���P�J
1031 - ESTRADA NOVA - Terreno tot. Primavera, r) 469,35m'
1036· ILHA DA FIGUEIRA - R: Sergipe. terreno r) 21,331.16m'
1040 • ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Leopoldo Blese. 406,00m'
1045 . NEREU RAMOS - Lot. Zanguelini, área de 391 ,00m',
1046 - NEREU RAMOS· Lot. Zanguelini, área de 321,00m',
104B - NOVA BRASILlA - Rua José Emmendoerfer, lerreno r) 464.50m',
1052 - CZERNIEWICZ - Rua lido Formigari, metragem 450m'

1P!\S'i\_
2000 - VILA RAU· casa de alv, r) 117,00m' e terreno r) 2,407,00m', Próx. a Unerj, ótima ocalaaçâo. RS 145.000,00
2021 - JGUA ESQUERDO - R, João Januário Ayroso. 2820 - em alv, r) 202m' Terreno de 450m' RS 116.000,00
2031 - CZERNIEWICZ - ótima localização, r) 155,00m' RS 120.000,00
2056 - FIGUEIRINHA - R, Anétio Nicochelli - casa alv. r) 176m', terreno r) 450m' RS 45.000,00
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M, L, Sanlana, sobrado r) 186m' e terreno r) 350m' RS 70,000,00
2071 - NEREU RAMOS - R, Julio Tissi, r) 2tOm' e terreno r) 450m', Aceito apto menor valor, RS 95,000,00
2073 - STO ANTONIO - R, Hilda Friedel Lafin, c/ tOOm' e terreno r) 360,72m', aceito apto RS 25,000,00
2078 - OURO VERDE - R, João Mass, Terreno r) 345m' e contr. r) 163,00m', RS 43,000,00
2084 - CENTRO - R, Uruguai, Terreno r) 360m' e constr. Cf 202,00m', RS 200,000,00
2087 - TIFA SCHUBER - R: Exp, Ewaldo Swartz, 138t, terreno r) 560,00m' e casa r) 240,00m', RS BO,OOO,OO
2092 - TIFA MARTINS· R: Paulo Leoni, lerreno r)325,00m', casa r) 45,37m' RS 30,000,00
2095 - NEREU RAMOS - R Angelo Floriani - tot, Zanguelini, Terreno r) 378,00m' e casa r) 70,00m', RS 35,000,00
2101- CENTRO· R. GuilhermeWeege, ótima ocaâzação- imóvel resd, r) comercial, Sobrado r)700m' e terreno r) 570m', Valor a combinar,
2124 - ÁGUA VERDE - Rua Frederique b. Henque, terreno c/367,50m' e construção r) t75m', RSll0,000,00
2127· RIO MOLHA - Rua Leocádio Cardoso da Silva, casa r) 92m' e terreno r) 323,75m', RS 4B.000,00
2129· VILA LALAU - casa de alv, c/142m' e terreno r) 594m'. RS 88.000,00
2133· GUARAMIRIM - casa de alvenaria c/ t30m' e terreno r) 300m' RS 55.000,00
2142· VIEIRAS - R. Guilherme Koeler, Cosnlr. 140m' masi um aedícula de BOm' e terreno com 650m'. RS BO.OOO,OO
2143· ÁGUA VERDE - R, Teodoro Roeder, casa de madeira de tOOm' e lerreno com 400m'. R$ 42.000,00
2144 - BAEPENDI- R. Afonso Sartel, casa de alvenaria com 243m' e terreno com 390m'. RS 100.000,00
2147· ILHA DA FIGUEIRA - casa de alvenaria em consnuçõo com 113m' e terreno com 450m' . R$ 38.000,00

(vende ou troca por outro ímóvel)
2150· JARAGUÁ ESQUERDO - R. João Carlos Stein, casa de alvenaria r) 100m' e terreno r) 488m' RS 45.000,00
2152· VILA LALAU - R. Carlos Hegert, casa de alvenaria c/145m' e terreno c/456m' RS103.000,00
2154· GUARAMIRIM - R, Jaime Bordim, bairro Amizade, casa r) 90m' e terreno c/435m'. RS 35.000,00
2160· NEREU RAMOS - BR 260 KM 75, área comercialc/ vàros imóveis. terreno r) 20.000m' RS500.000,00
2163· NEREU RAMOS - Rua Adolfo Menel - Construção de 64m' e terreno de 503m'. RS 3B.000,00
2165 - ESTRADA NOVA - R. Felix Richert, Construção do80m' e terreno de 435m'. RS 25.000,00
2173 . ILHA DA FIGUEIRA - R. Nereu Vasel, casa alvenaria c/160m' e terreno r) 850m' RS 75.000,00
2181 - TRÊS RIOS DO NORTE· Rua José Vicenci, casa alv. 75,15m' + casa madeira, terreno 4BOm', RS 28.000,00
2183 - SANTO ANTONIO - Rua Hilda Frida Lavin, casa c/124m' e terreno c/3BO,72m', R$ 27.000,00

IiÃPABIA'MEHíQI
3024 . JARDIM DAS MERCEDES· Apto Vila Nova
3030 - COND. AMIZADE - Rua Arthur Gunther, baírro Amizade
3045 - NOVA BRASíLIA· Condomínio Leulprecht
3048 • CENTRO - Cond. Phoenix.
3051 . CENTRO· Apartamento

b�AL(C<)ME.Rc.íAbl
4003 . SANTO ANTÔNIO - Padaria com equipamenlos, construção de 1 B5m' e terreno com 634,50m'.
4005 - Vende·se Panificadora completa, com carteira de clientes, ótima localização

rslTlo",E
9009 . SCHROEDER - R. Bom Pastor, c/ área de 4,078m' RS 25,000,00
9012· SANTA LUZIA - área de 97.850m'. Arrozeiras RS350.000,00
9013 . CAMPINHA - Massaranduba, com área de 242.500m' (com 02 casas de madeira, ranchos, nascente) R$ 65.000,00
9014· NEREU RAMOS· Chácara c/ área de 156.800m' RS 45.000,00
9017 • SCHROEDER - Rua 108 Bracinho, c/ area de 26.000m' RS 25.000,00

RS 12.000,00
RS 100.000,00
RS 16.000,00
RS 13.000,00
RS 11.000,00
RS 38.000,00
RS 28.000,00

alv. c/150m2 - terreno de 450m2• (em
eonst.). Aceita nego c/ sala comi. no centro

da cidade. Valor a combinar

RS 27.600,00+ financ,
RS 46.000,00
RS 60.0aO,00
RSll0.000,00
R$100.000,00

2175-JARAGUÁ 99- Lot. Casa Nova, casa
c/72m2 e terreno c/360m2 R$37.000,00

RS 65.000,00

2184 - VIEIRAS - R: Guilherme Koeler, casa
alv, c/100m2 e terreno 450m2• R$ 55.000,00

. ,.,: Guilherme.W@ege, 116 • Edifício 'Bergamo • Centro
}'��{*��J',,��<�b...."<.{��,>,%*�w:;,*=$U."o/'�����.&,;,..,.,,���'W,w��;"'���*,��.�,o'w"'-'<'>m'_-'i#t,):tW'M'��_�''''''�l1lo_'''''''��''''='&»m. '''�''l.'''''''''('O'J<''''i': -"*""'''<''''''''_
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Quando você recebe o seu apartamento Le Petit, ele vem completo e você ainda pode personalizá-lo a seu modo, fazendo
com que o apartamento fique com o seu estilo. O seu Le Petit já vem com torneira de água quente e balcão americano.

Lazer: Prédio:

Sala de jogos, Sala de ginástica. Sauna cl ambiente de descanso,
Salão de festas c/churrasq. e bar, Home Theater,

Piscina adulto e infantil. Playground,
Ambientes decorados e mobiliados.

Churrasqueira na sarada.
Opção 2 vagas de garagem, Dep. Privativo,
Tubulação água quente,
Completo sistema de segurança.

. Apartamentos

LE PETIT
� ,.

para voce que e

Fácil acesso v'

Excelente localizaçâo v

Privacidade v

Totalmente funcional v'

Design moderno v'

Esquadrias de alumínio v'

5 opções de planta v

Uso do FGTS v'

Plantão no Local

·Cf�ECI1527· ,J

Localizuçao do Prédio: RIIIl Leopq_ldo lvral/nke,
Perto do Clube Beirá Rio,

SÁBADO, 22 de novembro de 2003

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

saldo di re to c/" COIL.. tru tora

Plantão de Vendas: 24h. Inclusive
Sábados e domingos
Fone: (47) 275-3070

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 972
Royal Bnrg Ceuier - Jllmgwí do Sul» se

CONSTRUseL
"Inovando Conceitos de Viela"

qualidadeV
segurançaV

satisfaçãoV
acabamentoV

unuur.tepe tf t.cnm.nr gs

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



REF - 3271 - JGUÁ ESQUERDO AO LADO
REF - 3267 - SÃO LUIS - R: JOÃO FRANZNER - QUARTEl P. M. - TERRENO 6.832,11 M2. RS
TERRENO 420 M2. RS 35.000,00 150.000,00

REF 3152 - JGUÁ 99 - R: BERTHA--wEEGE - REF 3259 - SÃO LUIS - R: FRANCISCO

TERRENO 20.000 M2. RS 106.000,00 HRUSCHKA - TERRENO 536 M2. RS 35.000,00

REF 2434 - ILHA FIGUEIRA - R: ANGELO TANCON, 191 -

SOBRADO ALV 300 M2, PISO INFERIOR: GARAGEM 2 CARROS,
SALA JOGOS LAVAND, ÁREA FESTA COM PISàNA, COZINHA PISO

. SUPERIOR: 1 sUÍTE COM HIDRO, 2 DORM, COZINHA COMMÓVEIS,
SACADA RS 200.000,00. ACEITA-SE CASA OU APTO

REF 2442 - AGUA VERDE - R: TEODORO
ACIPIO FAGUNDES, 120 - CASA ALV 271 M2, 4
DORM, 2 BANH, GARAGEM COM CHURRASQ •

TERRENO 598,75 M2. RS 75.000,00

REF 2405 - BARRA RIO CERRO - R: MARCOS
VALDIR GIROLLA, 450 - CASA ALV 140 M2, 1 SUíTE, REF 2393 - TlFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH, REF 3263 - CENTENÁRIO - R: LTO. JARDIM REF 3243 - BARRA RIO MOLHA - R:

BANH GARAGEM TERRENO 1600 M2
1482 -CASAAlVI39 M2, 1 suíTE, 2 DORM, BANH SOCIA� FRANCISCO - VARIOS LOTES RS 26.000,00 CADA UM OU LATERAL WALTER MARQUARDT - T.ERRENO 3601 DORM,2,. •

GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00 '

RS 140.000,00 ACEITA PARCElAMENTO DIRETO COM IMOBllIARIA. M2. RS 22.000,00

REF 2441- VIlA LENZI-R: PADRE AlBERTO JACOBS, 55- REF 2436 - BAEPENDI- R: NEY FRANCO - CASAREF 2170 - VILA LENII- R: JAIMEGADOTTI, PRBlIOCOMÁREATOTALCONSlRUIDA700M2.2APTO,5SALAS ALV 90 M2, 3 DORM" BANH, GARAGEM. TERRENO REF 3255 - ILHA FIGUEIRA - R: 725 -

774 - SOBRADO ALV, 4 DORM, 2 BANH, GARAGEM. COMEROAS E DEMAIS DEPENDENOA. TERRENO 500 M2. RS 513,77 M2. RS 55.000,OQ TERRENO 867 M2. RS 47.000,00
TERRENO 450 M2. RS 130.000,0� 33O.�oo.ACBTAINÓ'IDOORVAI.OR,IN01JSIVENAPRAIA.

REF2429 -ILHA FIGUEIRA -R: ANTONIO BERNARDO
SCHMIDT - CASA ALV 150 M2, 1 sUíTE, 2 DORM, SACADA,
GARAGEM. TERRENO 330 M2. RS 10.000,00

REF 2446 - VILA RAU � R: BR 280 - CASA ALV
120 M2, 3 DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 652
M2. RS 59.000,00

REF2438 - SÃo LUIS -R:JOÃO FRANZNER,400
- SOBRADO ALV 504 M2, PISO INFERIOR: ÁREA
COMER0Al234M2,4BWC PISOSUPERIOR: 270M2, .

1 SUITE COM HIDROMASSAGEM, 3 DORM, SACADA,
SAlÃo FESTACOMCHURRASQ., GARAGEM2 CARROS,
INSfAlACÃOAGÁS PRONTA EDfhWSDEPENDENOAS
- TERRENO 465 M2. RS 210.000,00. ACEITA
IMOvaS MENORVALOR.

REF 1115 - CENTRO - R: PRESo EPITACIO PESSOA,
111 - ED JARAGUÁ • APTO COM 123 M2, 1 SUíTE, 2

. DORM, LAV, DEP. EMPREGADA E DEMAIS DEPENDENClAS.
REF 3256 - BARRA RIO CERRO - R: VERONICA RS 110.000,00. FICAM MÓVEIS EMBUTIDOS, COZINHA,
DEMARCHI ROSA - TERRENO 390 M2. RS21.500,00. LAVANDERIA E DORMITÓRIOS

" 'l' � ':":'. � '';:'<;

REF - 3274 • R: FELICIANO BORTOlINO - BARRA REF - 3276 - BARRA RIO CERRO - R: LTO.
RIO CERRO - TERRENO 3.632,00 W. RS PRADI - LOTE 19 : TERRENO 416 W. RS
200.000,00 25.000,00

REF 2385 - CHICO DE PAULA -LTO. CORUPÁ - R: 462

REF3001 - VILA RAU- LTO ESIO ENKE - TERRENO SEM NOME - LOTE 13 - CASAALV, 100 M2, 3 DORM,
w."" ....!��w��,i�.�,�I��SENO 378 M2. RS 55.000 00

REF 3242 - JGUÁ ESQUERDO - R: 254 - ANGELO
SPÉZIA - TERRENO COM 8.210,60 W. RS
110.000,00

REF 2435 - RIO LUZ -

/'

PROX. SEARA - CASA EM
ALVENARIA COM 60 M2.

RS 21.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CLASSI
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e m s

LOTES FINANCIADOS
LaoniJ *Loteamento Grün Garten, bairro Amizade. Aprovado pela PMJS. Pronto para construir.

*Loteamento em fase de conclusão nos bairros: João Pessoa e Estrada Nova.
CRECl« i 95fhJ

. 275-0606
Financiamento direto com a Imobiliária
Entrada + saldo em 90 meses•

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

Consulte-nos e reserve seu lote!

Ed. Aléssio
Berri -

Centro - 1 suíte
+ 2 dorm.

(206m2).
;. R$ 75.000,00
+ parco pelo Cub

Ret. 101 - VILA LENZI - casa Alvenaria,
155m2, com 3 quartos, piscina.

R$ 120.000,00

Ret. 102 - CORUPÁ - casa Madeira,
12Qm2, com 4 quartos.

R$ 28.000,00

cf 76m2, terreno cf
476m2, 3qtos, sala,

coz., bwc, lav., varanda.
R$ 36.000,00

Ret. 104 - VILA LENZI -

casa cf 173m2, 3qtos, 2

salas, copa, coz., bwc, lav.,
churrasq. R$ 68.000,00

Ret. 103 - TIFA MARTINS
- casa alvenaria, 3

pavimentos, 212m2•

R$ 80.000,00�

Ret. �19 - PIÇARRAS - 250mts da praia,
casa cf 130m2, terreno esq. cf 315m2, cf

1 suíte +2qtos. R$ 90.000,00

Ret. 124 - BARRA - casa alvenaria,
96m2, com 3 quartos e demais dep.."

R$ 45.000,00

Promoção de Natal

S
ÓVEISELETRO

• :Estofados
• Roupeiros
• �/le:"\SC:1S'1\J ,c.,

• Colchões ern condições'
*espeeiais para você neste natal+..

-IC

1 o pagarncnto em 20 dc Dezembro
.

5 parcelas sem juros

Feliz atai

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSI CORREIO DO POVO 9
'" SÁBADO, 22 de novembro de 2003

Compra - Vende - Aluga - Administra

371-1500

� -Localizado em

Nereu.Ramos
� Preços e condições

de pagamento facilitadas
(parcelas a partir de
um salário mínimo)

v Natureza privilegiada
� Infra-estrutura completa

(água, luz, esgoto,
iluminação pública)

� Lotes a partir
de 325m2

Vendas:
,

Rua Reinoldo Rau, 58 - Centro
Fone (47) 371-1500

Plantão (47) 9975-1500

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

IMÓVEI'S

SÁBADO, 22 de novembro de 2003

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Plantão: 9131-0174

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722
DA. www.girolla.com.br E-mail: girolléi@netuno.com.br

3'011 - APTO - ED.
JARAGUÁ -- EM BOM
ESTADO -c/ 02 quartos,

dep. empregada,
garagem - RS

65.'0'0'0,'0'0. Aceita
imóvel até RS 50.000,00.

1'037 - TERRlNO COMERCIAL- Rua movmentodoc/ casa
de alvenaria. RS 148.'0'0'0,'0'0 - Aceita imóvel.

1114 - CASA DE ALVENARIA - PRÓX. DA MALWEE

c/200m2, em terreno de 800m2 (20 x 40) - 3 qtos,
churrasqueira, piscina, RS 12'0.'0'0'0,'0'0

1193 - CASA DE ALVENARIA - ILHA DA FIGUEIRA
c/160m2, tendo suíte, 3 quartos, churrasqueira, garagem p/

2 carros. RS 125.'0'0'0,'0'0

1315 - SOBRADO - VILA LENII- PARTE ALTA -c/
450m2, excelente acabamento, tendo 6 suítes, churrasqueira,

garagem p/3 carros = Aceita imóvel.

1447 - CASA DE ALVEANRIA - SÃO LUIS - c/140m2 em

terreno de 900m2 (15 x 34), tendo 03 quartos e garagem p/.

02 carros. V�lor RS 115.'0'0'0,'0'0

3'058 - APTO - RES. MAGUlLU - c/ 02 quartos, piso
cerâmico, garagem. RS 45.'0'0'0,'0'0

1'051- CASA DE ALVENARIA NOVA - ÁGUA VERDE-c/
160 m2, terreno c/ 400 m2, tendo 1 suíte, 2 qtos, churrasqueira,

garagem p/ 2 carros. Aceita imóvel.= RS 75.'0'0'0,'0'0.
I

-j
·,t
I

1171 - CASA DE AL VENARIA - ClERNIEWICl - c/
66,13 m2 em terreno de 357 m2 tendo 1 qto, bwc, copa,
cozinha, sala, despensa e lavanderia = RS 49.'0'0'0,'0'0

1194 - CASA -ILHA DA FIGUEIRA c/75 m2 em terreno

de 525 m2, tendo 3 quartos, Neste terreno tem mais uma casa

. de madeira com frente p/ R. Campo Alegre = RS 65.'0'0'0,'0'0

1352 - CASA DE ALVENARIA - VILA NOVA - c/150m2
em terreno de 448m2 (16 X 28) tendo 4 qtos = RS

7'0.'0'0'0,'0'0 - Aceita imóvel.

1461 - SOBRADO A 2 KM DA MALWEE - c/260m2,
tendo suíte + 3 quartos, sacada, churraqueira,garagem para

03 carros. Aceita imóvel. RS 1 '0'0.'0'0'0,'0'0

3'092 - APTO- RES. BARTEL ACABAMENTO DIFERENCIADO
- c/ suíte + 2 quartos. RS 55.'0'0'0,'0'0

1'075 - SOBRADO - PRÓX. CHAMPAGNAT - c/
330m2 - terreno 570m2 ( 15X38) - suíte c/ dosed e hidro, 1

qtos, lareira, lavabo, garagem 2 carros. Faltam alguns
acabamentos. RS 16'0.'0'0'0,'0'0.

1191 - SOBRADO RESIDENCIAL/COMERCIAL próximo.
ao Posto Behling, c/240m2, tendo suíte + 2 quartos, sacado,

sala comercial = RS 12'0.'0'0'0,'00. Aceita imóvel.

1213 - SOBRADO RESIDENCIAL/COMERCIAL - JARAGUÁ
ESQUERDO - de frente p/ rua principal c/ 266,20 m2, tendo suíte

+ 2 qtos, sacada, sala comeróal = RS 13'0.'0'0'0,'0'0.

3'0'01 - APTO - ED. SILVIO PRADI- Excelente
acabamento, tendo suíte, 2 quartos, escritório, sacada cf

churrasqueira, 2 vagas de garagem. Área útil= 120 m2. Aceito
imóvel. RS 115.'0'0'0,'0'0

42'03 - CHÁCARA - GARIBALDI na Tifo dos Húngaros.
Terreno c/ 155.888 m2 e sobrado cf 300 m2, tendo suíte + 4

qtos, 2 salas, piscina, churrasqueira, garagem pi 3 carros. Tem

águo no terreno c/ possibilidade de se fazer belos iogas. Aceito
como pgto.corro e imóveis = RS 19'0.'0'0'0,'0'0.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 22 de novembro de 2003 CORREIO DO POVO 11

Realizando seu sonho imobiliário
FONE/FAX (047) 275-2990

E-mail: d�jaimoveis@netuno.com.br
CRECI001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

COO5239- BARRADORIOMOUiA
- CHACARA medindo 10.000 m2 com
casa de madeira, casa do chacreiro,
lagoa com peixe, nascente de água,
cachoeira, plantação de palmito,
criação de animais, pastagem, área
toda cercada - Valor R$ 120.000,00
aceita - se imóvel no centro da cidade

COO 5238 - TRES RIOS DO
NORTE - CHACARA medindo

'

50.000 m2 com casa de madeira,
lagoa com peixe, ranchos, área
100% aproveitável - Valor R$
90.000,00

COO 5237 - TRES RIOS DO NORTE
- SAIBREIRA medindo 175.000 W
com plantação de palmito e muito
saibro (macadame) distante 14 km do
centro da cidade - Valor R$
80.000,00

COO 5240 - BARRAVELHA - Dois terrenos edificado com residência em alvenaria
com distancia de 150 metros do mar, com uma belíssima visão para o mar, localizado no
centro da cidade contendo as seguintes peças: parte térrea: qaraqern para 04 carros
cozinha mobiliada, sala jantare lVmobiladas, armários embutidos, banheiro, chuveiro;
dispensa, churrasqueira, dependência de empregada com ba�heiro completo ampla
lavanderia, aquecedor a gás, água da casam, poço próprio, parte superior: Ó1 suíte
mobiliada, 02 quartosmobiliados, 01 banheiro, todos os quartos e suíte possuem sacada
com vista palâ o mar-ValorR$190.000,00 aceita-se imóvel no cerltro de Jalâguá do Sul

, Departamento Jurídico' Deja Imóveis
Dr!!. Maisa R. de Moraes Inella - OAB 15940 - Telefone: (47) 275-0037.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A fHOEfLfÁRfA CAHPEÃ

CASA de ALVENARIA Cf 130,50 m2, contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, Cozinha,
despensa, bwc, lavanderia, garagem. TERRENO Cf 554,00 m2 (16 X 34) todo murado.

Localizada na Rua 1085, Próximo ao C.T.G Laço Jaraguaense, Bairro Vila Rau. R$ 35.000,00.

CASA de ALVENARIA Cf 136,00 m2, contendo 03 quartos, 02 salas, 02 cozinhas, lavanderia,
garagem. TERRENO Cf 315,00 m2 todo murado. Localizada na Rua João Klein, próximo ao

antigo Salão União, Bairro Vila Lenzl. R$ 55.000,00.
-,

CASA de ALVENARIA Cf 200,00 m2, contendo 01 suíte, 03 quartos, bwc, lavabo, sala,
lavanderia, churrasqueira, garagem para 02 veículos.

TERRENO Cf 440,00 m2. Localizada na Rua Emmrlch Ruysan (Rua do Detran), Bairro Vila

Nova. R$ 130.000,00 (ACEITA·SE TERRENO OU AUTOMÓVEL ATÉ R$ 40.000,00).

CASA de ALVENARIA Cf 48,16 m2, contendo 02 quartos, sala, cozinha,bwc.
Terreno cf 400,00 m2. Localizada na Rua Ângelo Demarchi, Bairro Santa Luzia. R$
15.000,00.

CASA de ALVENARIA Cf 100,00 m2, contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc, garagem.
Terreno cf 500,00 m2. Localizada no Loteamento Aldrovandi, Bairro Rio Molha. R$
45.000,00.

E-mail ·imobgarcia@brwnet.com.br
Rua João Planinscheck, 302 Bairro Nova Brasília,

Jaraguá do Sul SIC

Ref. 0013 Casa
terreno 470,00 m2 casa

176,00 m2 Centro

R$ 130.000,00

Apartamentos na Vila Nova

R$38.000,00

':_:
Terreno com 1.218,00m2
Rua Expedicionario Antonio

Carlos Ferreira

R$ 265.000,00

Temos outros imóveis em vários
pontos da cidade com ótimos preços.

Consulte-nos.

Próx. Centro - Casa em alvenaria cf 100m2, cf 1 suite e

demais dep. R$ 60.000,00 toda documentada.

Ref. 0011 Barra - Terreno 850,00m2 casa 130,00m2
R$ 105.000,00

Ref. 0026 Massaranduba - Sítio 162.500,00m2
2 casas em alvenaria, excelente localização
R$ 500.000,00 Aceita contra proposta e troca por apto.

Ref. 0003 Três Rios do Norte - Casa 150,00m2 com 4 dorm.

R$ 25.000,00

Schroeder - Casa em alvenaria, cf 90m2, terreno 450m2,
próx. centro. R$ 38.000,00

Amizade - Terrenos cf 320m2, ótima localização.
R$ 17.800,00

GUARAMIRIM - Rua 28 de Agosto, 1321 - Centro - Tel: 373-5112
MASSARANDUBA· Rua 11 de Novembro, 2681 - Centro - Tel: 379-1757
BLUMENAU - Rua Henrique Conrad, si 02 - em frente ao SESC - Tel: 378-1975

Mini System
HIFI stereoBicicleta

Aro 12

Bicicleta
Aro 16

Comoda
Sapateira Star Bicicleta

Aro 20

l
--------------------------------------------------------------------�------------------------------------------------------�
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14 CORREIO DO POVO

CRECI934-J

Engetec
Fone/Fax: (047)

370�0919/370-0819
E-mail:

engetec@engetecimoveis.com.br

SÁBADO, 22 de novembro de1�'1

• AMIZADE
Terreno c/ 7.211 ,00 m' frente p/ o asfaho. RI
75.000,00 \

• BARRA'
Lot. Papp - Casa de 500,00m' c/ terreno �
1.495,00m'. R$ 360.000,00
'Terreno na Rua Camila Andreatta. R$32.000,1liJ
Casa mista na Rua Ana Karsten, 184. R$ 45.0IliJ,OO
Casa em alvenaria 126m', copa, cozinha, 3qtos,,,"\
sla, garagem, churrasqueira. R$ 65.000,00 (pró,
Tritee)

• CENTRO

Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo da Silva . di
suíte + 1 qto, - R$ 62.000,00
Apto. Ed. Leuprecht - Rua José Emmendoerfer, "�!
qtos e demais dep. - R$ 58.000,00
Casa em alvenaria. Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira,
c/ 2 suítes, 2 qtos e demais dep. R$ 400.000,00
Apto cobertura Catarina Erehing c/300m', di
suítes, 2qtos, e demais dep. Valor a combinar.Aceita.
se carro ou terreno até R$30.000,00.

• CZERNIEWICZ
1021 - Terreno Rua Roberto Ziemann (pró,
Canarinho) c/ 3.120,OOm' (39x80) - R$ 250.000,00

• GARIBALDI
Sítio, local Ribeirão Cacilda., Rua Vitor Schalda,
área de terreno c/85.800m', c/2 casas de madeiraj;
65.000,00. Aceita-se carro até 10.000,00. Pró,.•
Mercado Furl an

• GUARAMIRIM
CENTRO: Casa em excelente estado c/ 270,OOn!.
R$ 110.000,00
Ref. 1055 - CENTRO - Casa alvenaria 133,45ni,
terreno 364m', bairro Avai. R$ 85.000,00
Casa 170m', terreno 460m'. R$ 100.000,00
Terreno cl 979m2, cl construção em alv, R: Lui!
Palistieri , próx. Fameg. R$ 400.000,00

• ILHA DA FIGUEIRA
Ref. 1025 - Casa em ai venaria, rua426 n'' 172. pró,
Poato Saúde. R$ 70.000,00
Ref. 1027 - Casa de 70m' de madeira, terreno 25,100
= 2.500m', próx. Nossa Senhora Aparecida. RI
40.000,00
Ref. 1028 - Casa em alvenaria, 3 qtos e demaisdep.,
garagem pi 3 carros. Rua José Panstein. Terrenij

450m', área construída 190m'. R$ 85.000,00 (pró,
Bonatti Mat. Constr.)

• JARAGUÁ ESQUERDO
Apto, rua Bahia, próx. Madri. R$ 58.000,00
Ref 1002 - Terreno com 980 m' Valor R$
45.000,00

• LOTEAMENTO CENTENÁRIO
Ref. 1024 - Casa em alvenaria, e/3 qtos, e dern'l

dep. R$ 45.000,00 (próx. ao Portal)

• LOT. CHAMPAGNAT
casa de alv., c/ suite + 2 qtos, cozo c/ móveis sob

medida, lav., churrasq., garagem p/ 2 carros. RI

180000,00

• SCHROEDER I
Casa alvenaria. 196m2, c/"3 qtos, copa, coz., sala,l
bwc, garagem pI 3 carros, churrasq., murada RS

30.000,00

• JOÃO PESSOA
Área com 2.000m2, frente para a rua principal. em401R
R$ 25.000,00, em condições a combinar

• RIO DA LUZ III
Dois terrenos cf área 'de 20.000m2 cada um, sem

benfeitorias. Fazendo frente 325 m' e fundos 315 nl.

R$ 28 000,00 cada.

'. TERRENOS
terreno na Rua Vitoria Prudi , 27.50x 29.70�
816,75m'. R$ 28.000,00
R: Arduino Pradi, c/450m'. R$ 32.000.00
Próx. Prefeitura, c/ 417m'. R$ 40.000,00
R: João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, e/480m'. RI

40.000,00
.

R: Adolorata Davi Pradi. c/ 450m'. R$ 32.000,00

• TRÊS RIOS DO NORTE
casa, bairro Santo Antonio. R$ 23.000,00
casa alvenaria. R$ 18.000,00
Casa no Loteamento Santo Antônio no Valor de R1

28.000,00

• TRÊS RIOS DO SUL
casa alvenaria. R$ 38.000,00
casa em alv.(em frente Rodeio Criolo) .R$ 32.000,00

• VILA LALAU
I

Casa em alv. c/I72.00m' e terreno de 675.00rn'. R

85.000,00

• VILA LENZI
, io

TERRENO com uma área de 442,28m', na rua Ep,d
Martins. R$ 18.000,00 .

Casa em alvenaria, 3 qtos e demais dep. Rua EupídlO
Martins. R$ 100.000,00 RI
Apartamento Ed. Floresta. 2 qtos e demais dep.
40.000,00 'Fundos Carinhoso

• VILA NOVA RI
Casa cm alvenaria. cf 3 qtos c demais dep
45.000,00 + fiuan. I
Ref. 1003 - Casa alv., c/270m', terreno 450rn','
suíte + 2 qtos., sala conjugada. coz .. lav., gur:lgCI1I�
2 carros, piscina. R$ 96.000,00

• PRAIA DO ERVINO
Juldim Curitiba lI, quadra 126. terreno 15l\20�
3001112• com casa de madeira. 60J1l2. R$ 17.000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vila Nova (próx. ao FORUM)
bonita casa em construção cl áre

210,00m2 - suíte + 02 dorm.
sala ampla, lavabo
cozinha, bwc-social

área serviço, gorage
pi02 carros - terreno 400,OOm2

Valor:RS 130.000,00 a
oncluir ou pront
RS 155.000,00

:'iI: Imobiliária Jardim Ja,raguá Ltda.
n
;:a
m

o

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582/ PLANTÃO: 9997-9471 Z
10

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br UI
''''-I

HÁ NEGÓCIOS
to.)

22 A NOS, GARANTINDO BONS
I

c...

OFERTA SEMANA
Vila Nova-

excelente casa em
alvenaria com área,
de 18�OOm2-
terreno (l5x31)

510,OOm2 - Valor:
R$ 75.000,00.

Vila Raú: (próx. Posto
Cidade} - casa em alv. c/
área total de 1 02,00m2, 03
dorm., sala ampla, banheiro
socia" cozinha, área serviço,
garagem - terreno esquina

462,00m2•
Valor:RS 70.000,00

- Obs: aceita apto no centro

de Jaraguá.

Amizade: (Lot. BlumenghardenJ - coso

novo em olv. cl área total de 80,00m2- terreno
350,00m2 - Valor: RS 58.000,00 - aceito

apartamento até RS 80.000,00 no centro.

OPORTUNIDADES:

CASAS:
-Vila Rou: (próx. UNERJl-c1 piscina área

200,00m2, terreno 500,00m2 - RS
110.000,00.
-Jguá Esquerdo: (próx. Urbonol-Novo cl
área 100,00m2, terreno 380,00m2 - RS
65.000,00.
-Vila Lolou: caso com área 130m2, terreno
520,00m2 - RS 95.000,00 (próx. MorisolJ.
-Vila Novo: coso com área 140m2, terreno
cj piscina 470,00m2 - RS 78.000,00.
-Vila Novo: coso novo com área 180m2,
terreno 600,00m2 - RS 130.000,00 (próx.
(irculo Italiano).
-Novo Brasília: coso novo com área 175m2,
terreno 450,00m2- RS 140.000,00.
-Vila Lenzi (Lot. Píermonn): caso novo com

óreo 140m2, terreno 420,00m2 - RS
130.000,00.
-Figueira: ótimo coso com área 245m2,
terreno 1.400,00m2:'" RS 160.000,00.
-lot. Blumenghorden: coso novo com área

120m2, terreno 380,00m2 - RS 80.000,00.
-Boependi: sobrado com área 350m2,
terreno 380,00m2 - RS 180.000,00 (aceito
apto no centro).
-(entro: caso novo com área 100m2, terreno
750,00m2 - RS 100.000,00.

APARTAMENTOS:
-Ientro: (Ed ,Moximun Centerl el área
210,00m2, suíte + 02 dorm. - RS
135.000;00.

3 dormitórios (uma suíte)
Suíte cl opção para hidromassagem •

copa e cozinha
sala pi 2 ambientes
sacada cf churrasqueira
2 vagas de garagem
Alto Padrão de acabamento
Área total de 176,12m2

Localização Nobre
na Vila Nova

Prédio
12 apartamentos
Terraço cf piscina na cobertura
Revestimento externo cl detalhes
em pastilha
Salão de festas com churrasqueir
na cobertura
Rua çonstância Ronchi

(Luiz Marangoni)

-Centro: (Ed.sehioehet) el área I 55,00m2, suíte
+ 02 dorm., cozinho mobiliado - RS 80.000,00.
-Ieníre: (Ed.Morajól el área I 35,00m2, suíte +
02 dorm., cozinho mobiliado - RS 65.000,00.
-Centro: (Ed.Klein) el área 130,00m2, suíte +
02 dorm., opto novo - RS 106.000,00.
-Centro: (EdJolismãl el área 140,00m2, suíte
el banheira + 02 dorm., 02 socados - RS
130.000,00.
-Centro: (Ed.Corvolhol ej área 140,00m2, suíte
+ 02 dorm., cozinho mobiliado - RS
100.000,00.
-Centro: (Ed.lmperiol! el área 267,00m2, suíte
el banheiro, 02 vogas garagem - RS
170.000,00.
-Iemrn; (EdJlorencol el área 150,00m2, suíte
+ 02 dorm., cozinho mobiliado - RS
130.000,00.
-Vila Novo: (Ed.Porto Belo) C/ área 200,00m2,
sUíte+02 dorm., 04 vogas garagem - RS
145.000,00.
-Vila Lolou: (�d.Giovana) cj área 130,00m2,
suíte + 02 dorm., 04 socados - RS 65.000,00.
-Vila Novo: (Res.Jordim Mercedes) el áreÓ
60,00m2, 02 dorm., ej garagem - RS
40.000,00.
-Boependi: (Res.Bortel! elárea 1 00,00m2, suíte
+ 02 derm., el garagem - RS 60.000,00.
-(entro: Ed. San Miguel el área 70,00m2, 03
dorm., el garagem - RS 63.000,00.
-Centro: (Ed.Silvio Prodil el área 130,00m2, suíte
+ 02 dorm. (acabamento de P) - RS
120.000,00.
-Bnrre Rio Molho: sobrado (piso superior) R:
Walter Morquordt com área 100m2 - RS
50.000,00.

-Centro: Res. Clorice Koeh cl área 85,00m2,
suíte + OI dorm., el garagem e piscina - RS
89.000,00.
-Centro: Res. Talismã el área 85,00m2, suíte +
0,1 dorm., c/garagem e piscina - RS 80.000,00.
-Centro: Ed. Leupreeht cl área 75,00m2, 02
derm, el garagem - RS 67.000,00.
-Centro: Ed Moguilú el área 75,00m2, 02

dorm., el garagem - RS 50.000,00.

TERRENOS:
-Vila Rou: (00 Iodo do UNERJ) - el área
530,00m2 (14x37) - RS 35.000,00.
-Vila Nova: (Próx. Igreja Rainha Paz) el área
392,00m2 (14x28) - RS 50.000,00,
-Vila Novo; el área 456,00m2 (12x38) - RS
50.000,00 (negociáveis).
-Boependi; terreno com. R: Bernodo üorbush
ej área 1.798,00m2 (30,50 frente) valor
negociável.
-Guoramirim: terreno industrial, 117m frente
pi BR - ej área 57.000,00m2 -aceita imóvel
Jguá OI) entrado mais parcelamento.
-Novo Brasília: el área 375,00m2 (15x25)
RS 45.000,00.
-Novo Brasília: el área ,00m2 (15x37) - RS
38.000,00.
-Centro: terreno comercial R: Procópio Gomes
ej área 562,50m2 (l2,50x45,00)
(negociáveis).
-São Luis: terreno (próx. CAIO (12x38) ej área
de 456,00m2 - RS 23.000,00.
-(zerniewiez: terreno comercial R: Jorge
Izemiewkz ej área de 13.501,00m2 (volora
combinar)

Centro -ótimo coso em uma localização privilegiado
.

próx. Duos Rodos Industriol- com área de 300,00m2,
suíte + 05 dorm, 03 solos, 04 banheiros, cozinho com
onnários, área serviço, dep. erJ'4lregodo; !JIIogempi
02 corros, área de festo ri churrasqueira - terreno

700,00m2 - valora combirar- aceito imóveis em

Rorionópolis.

Ilha Figueira - casaem alvenaria (Fundos Weg II)
- comárea de 142,00m2, suitec!doset+ 02donn.,
sala ampla, banheiro, cozinha, área serviço,
chufT05queira-tefTenoesquina48G,OOm2- Valor.
RS 50.000,00 (entrada) + parcelamento CEF.
(aceita imóveldemenor valorna entrada).

Vila Nova - ótimo sobrado comercial e residencialna Rua 25 de Julho, 454 - com área
de 360,OOm2, suíte + 03 dorm., 02 salas, 02 banheiros, cozinha, área serviço, área
festa, piscina, garagem e boa sala comercio/- RS 270.000,00 (negociáveis).

-

lOCACAO:

Centro: Cobertura (duplex) - Ed. Dionthus ej 400m2 - 02 suítes + 02 dorm., dep. empregado cl
bwe, 03 solos, cozinho mobiliado, bwc-soeiol.lovobo, socado coberto el lhurrasqueira, área serviço,
garagem pj 02 carros - valor o combinar.
Barra RioMolha: e9so alvenaria - 03 dorm., 02 solos, cozinho, bwc-sedel, lavanderia, garagem
- RS 360,00 (ao lodo Prefeitura Municipal).
Centro: ótimo coso amplo eomerciol- com varias dependências - RS 1.800,00 (00 Iodo Smurfs
Lanches).
Centro: Ed. Itália - 02 dorm., solo el socado e churrasqueira, cozinho, banheiro, lavanderia,
garagem - RS 320,00.
Centro: Ed. Tribess - 02 dorm., solo, cozinho, banheiro, lavanderia - RS 280,00.
Centro: Ed. Barão - suíte + 02 dorm., solo c: socado, cozinho, área serviço, banheiro, dispenso
e garagem - RS 420,00.
Vila Rau: coso em alvenaria com 03 dorm., sola, cozinho, banheiro, lavanderia, garagem - RS
250,00.
Jaragúá Esquerdo: Apto térreo - 02 dorm., solo, cozinho, banheiro, lavanderia, garagem - RS
250,00 (00 Iodo estádio João Moreollo).

A IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESTÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS
\

DE LOCACÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.

VENDE-SE

BLUMENGHARDEN - ÓTIMA CASA NOVA - COM ÁREA DE 125,00M2, SUíTE + 02 DORM.,
SALA BANHEIRO, COZINHA ÁREA SERViÇO, GARAGEM COM CERCA EM ALUMíNIO - RS
80.000,00.

UM ÓTIMO PONTO COMERCIAL NO CALÇADÃO, LOCAliZADO NA MARECHAL DEODORO DA

FONSECA, COM GRANDE ESTOQUE DE ROUPAS E MÓVEIS. PREÇO A COMBINAR.

ÓTIMA CASA AMPLA COMERCIAL PARA FINS DE LOCACÃO NO CENTRO DA CIDADE. COM
VÁRIAS DEPENDÊNCIAS E ESTACIONAMENTO PRÓPRIO, VALOR A COMBINAR.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"'IVotorantim I Finanças

Pick-up Corsa 1.6

�"6t�ac'll\�tM�;; �R
Moto CG 125 Titan KS
Corsa Wagon
MB 710 turbinado
S·10 compl.
Ka
CourierClx
Gol 1.0 compl.
Corsa Sedan, GL, 1.6
Blazer 2.2
Mondeo compl.
Palio EX
Escort Hobby
S·10
Chevelte DL
Saveiro 1.6
F·400
Moto Tenere 600
MB60S carroceria
MB 1513 caçamba
F-lOCO" carroceria
MB 1113 truck
Fusca relíquia

01
01
01
01
00
00
00
99
98
97
97
97
97
96
96
96
91
90
90
89
82
79
78
75
73

branco
branco
vermelha
prata
cinza
branco
prata
prata
vermelho
branco
branco
branco
cinza,
laranja
azul
verde
branco
azul
cinza
azul
vermelho
amarelo
prata
azul
azul

Av. PRWWALDEMAR GII(JIIBA, 3809
. .v.IEI�AS· JARAGUÁ.ºO SUL·

GM
Vermelho
Prata
Branco
Verde
Prata
Vermelho
Branco
Cinza
Cinza
Prata
Cinza
VW
Cinza
Branco
Branco
Branco
Branco
FORD

cmza
"

Verde
FIAT

Cinza
Preta

Ceita
Astra Milenium Sedan
Corsa 1.6 cl a.c. 4p
Astra GL 2p
S·10 c. Dupla cl kit GNV
Astra GL 2p
Vectra GLS compt, Cf air bag
Corsa Wind 4p
Corsa Wind MPFI
Chevelte DL
Chevelte DL

Gol Special
Gol Special
Gol Special
Gol Plus
Gol Rolling Stones

Escort GL
Fiesta 4p

Uno Mille Fire
BMW 328i automática

CHEVROLET

FIAT

FORD

VOLKSWAGEM

97

95 Praia

Cinza

Branco

370·31 13
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul. se

96

Branco

Vermelhomel.

Bordô

Praia

gg�"'t/W�NCrÍ KIT MAIS

ASTRA GLS, COMPL.
OMEGACD
OMEGA GLS, COMPL. + TETO
KADETT SL/E
KADETT SL
KADETT SL/E

UNO MILLE 4P
PALIO EX, 4P, COMPL.
TEMPRA SX , COMPL.
TIPO IE, 4P
UNO MILLE

KA GL LO'
KA GL 1.0
VERONA GL 16V, 4P
ESCORT HOBBY 1.6
ESCORT L

Branco

Praia

Cinza

Prata
Amarelo
Branco

Cinza

Prata

Branco
Azul

Cinza

2001

2001
2001

1999

1998
1998

1998

1998

BRANCO
VERDE
VERMELHO
AZUL
CINZA
PRATA
AZUL
BRANCO

BRANCO
BRANCO
PRETO
CINZA
CINZA

2002
1999
1995
1994
1993
1993
1992

, 1990

2003
2000
1997
1995
1991

2000
2000
1998
1994
1988

R$ 8.800,00
R$ 6.700,00
R$15.900,OO
R$ 6.600,00
R$ 6.200,00
R$ 5.000,00
R$ 6.800,00
R$10.500,00
R$12.500,00
R$ 15.500,00
R$13.800,00

R$ 34.000,00
R$ 45.000,00

R$ 12.500,00
R$ 21.000,00
R$ 13.500,00
R$ 17.500,00
R$ 16.500,00
R$ 13.000,00
R$ 13.800,00
R$ 11.500,00
R$ 10.500,00
R$ 13.600,00
R$ 9.500,00
R$ 7.300,00
R$ 36.000,00
R$ 7.200,00
R$ 5.200,00

FIAT

FORD

Fiorino alongada
EscortHobby

Cinza 1998
Vermelho 1997

Branco 1996
Azul 1995

Cinza :1,995
Branco 1992
Branco 1988

TipoIE2p(·a.c.)
Tempra Duro 16v

Tempraourocompl.4p Bordô

Uno Smart4pl.t.,d.t., Verde

EscortGl Prelo

Escort Hobby 2p Praia

EscortGl1.6 Bege
Ka, 1.1., d.t.v.e. Praia

EscortSWcompl.+lelo Bordõ

Escort SW compt.- v.e. Azul

S· 1 O lurbo diesel4p Bordô

MDnza SlE Cinza

Van furgãD 1.6, gas. Branco

Fusca 1.6 Branco

GD11.0 1.1., d.I., a.q. Bordô

GDIC1I1.6. d.h.,1.1. Praia

ParaliCl 1.6 Praia

Scenic RXE 2.0

Vectra GLS 2.2

CorsaWl.6GLS

Corsa Hatch 1.0 c/ a.c, 4p
Gol G1I14p, 16v
Goll.0 c/ a.c.
Astra GL compl.
Palio ED2p
Fiesta 1.0 4p
F-l000 cabo Dupla
Gol GIII c/ a.c., d.h. 4p
Clio RN 1.0 16vc/ a.c.
Corsa Hatch 4p

03
01
01
01
01
99
98
98
97
.93
91

02
02
99
95
95

90
98

02
96

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

G
G
G
G
G

G
G

G
G

Palio EX 1.0 1.1 .. d.t., a.c.
Uno Mille SX, 2p, I.t .. d.t., a.q.
Uno 1.5 I.t.
Tempra 2.0 compl.

Gol MI LO, 2p, compl.
ggl �1\86 �����esemb.
Gol Plus 1.0 4p alarme, trava, I.t., d.t.
Voyage CL 1.6, álcool .

GM
Corsa Sedan, LO, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Hatch 1.0 4p a.c., I.t., d.t.

���r��t�e2.�ompl.
Corsa wind, 4p, L!., d.t., a.q.
Corsa Wind
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Chevy 500
Monza SLE 2.0
Veetra GLS 2.0

FIAT

VW

FORD

99
97
91
95

99
85
97
01
88

99
00
98
97
99
99
98
,89
88
98

VEíCULOS
370-7516

Compra
..Ven�e. . ,!r�c(\., ... ,.,��n.a..nc.i,a .

Rua Walter Ma�qu'3�dt, 1850 ,�:'lJar�ado .RrO MCllhi�. J,.raUllá: dCl Slll:�. se .. '

Azul 02
branco
prata
azul
branco

branco
bege
branco
azul meto
branco

branco
branco

cinza.
verde
branco
branco
prata
verde
prata

azul met.
bordô

Unofire
GolG11I plus, gasolina, 4p
S-10cab. Estendida, 6cil.,
EscortGL1.8

GNV

Branco

Azul

Azul

Prata

Branco

Marrom

Branca

Amarelo

Azul
Amarela

Azul

01
98

96

96

95
95

94
91

90

86

74

373-0806
373-1881

verde

verde

prata
branco

branco

vermelho

azul

vermelho

vermelho

. cinza

verde

branco

preto

99

00

98

99

00

96

99

97

98

89

01

01

03

Corsa Wind, 4p, 1.0, gasolina
Vectra GL, compl., 2.0, gasolina
Kadett 1.8, álcool
Elba Weekend 1.5 IE 4p, c/ a.c., gasolina
Gol CL 1.6, gasolina
Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina
Chevette SL, 1.6, gasolina
Fusca 1300

Opala Comodoro 4p 6cc

Pampa 1.8 álcool

Fiorino furgão 1.3 álcool
Chevette DL 1.6'

vw Gol Bv4p
Gol16v4p
Goll.02p
Golf2.04p
logus 1.8Gl2p
Pick up Fiodno 2p
Tempra16v4p
Uno 1.6lurbo 2p Prelo
Verona2.0,4p
ESCDrtl1.6.2p
Escort Hobby 1.6 2p
Ranger 1.0 2p
Blaser2.24p
Del Rey 1.6. 2p
XlR 125
Tilan 125KSE
Tilan 125 KSE
Tilan 125-

Branco
Verde
Cinza
Cinza

Cinza

Cinla
Azul
G

Vermelha
Azul

VW PassaiAlemão, compl.+Aut., 95
Goll.0 93

ParaliCl rodas 90

GolCl 90

Gol Cl, álcool 92
GM Corsa pick-up

Parati
F·250
Twister
KaGL
Astra
Kadelt
Goll.6 CU
Sd.Onefuxe
Ternpra
Omega
MonzaGLS
BelinaGLX
F·l000
GolG1I1
GolGTS
Blazer
Unomille
Palio

�o�os
Pampa 1.6
Corsa
Fiesta
Gol
Parati
Biz

99
03
02
00
99
97
96
96
93
93
92
89
89
01
94
97
91
01
94
95
93
99
01
04
94
02

branca
prata
vermelha
dourado
branco
cinza
branco
branca
preto
grafite
cinza
bordô
branco
preto
bordô
cinza
branco
grafite
bege
branco
branco
prata
cinza
vermelho
bege
azul

4p,1.0,16v, R$15.500,OO
R$ 73.000,00
c/ partida, 2' dono R$ 7.300,00
motor zetec, R$12.800,OO
2.0 completoR$ 23.000,00
c/ opc. R$10.700,00 ,

c/ opc, R$10.700,00
cabo est., GNV, compl. R$ 22.500
compl. R$ 8.700,00
GNV R$ 16.000,00
compl. R$ 8.700,00
álc., d.h., 1.6 R$ 4.700,00
carroc. madeira R$18.500,OO
c/ opcionais, 4p R$14.000,OO
compl. R$10.500,00

iPó�ofg'ib%�g6R$24.000,00
4p, único dono R$13.800,OO
GLcompl. R$ 9.500,00
compl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6.700,00
R$11.000,OO

��'Uií�<5,'o��' :a�c15.500!00
1.6, c/ opc. R$ 80400,00
único dono. R$ 3.400,00

FIAT

FORD

Azul
Branca
Cinza
Marrom
Prela
Vermelha
Vermelha
Azul

Corsad.h., v.e.,l.e. 00
Corsa 4p, compl. 99

Sanlana 4p, d.h. 98

Sesta GS compl. 99

Toyola, pickup dupla 00

vw

Prelo

LD veículos 373-4047

HONOA

Fiesta GL

Palio Elx 1.3
Celta
Palio Weekend compl.
Parati compl. GNV

Kadet\ GLS compl.
Escort SW
Gal MI
Palio ED

Corsa Sedan GL 1.6

Logus CU 1.8
Escort hobby
Mercedes C-180
Gol CL 1.6

Gol CL

FIAT

BR 280 KM 60,329 - Guaramirim [emfrente a FAMEG)

R$ 8.500,00

FORD

GM

94

Azul mel.
R$ 7.BOO,00

,

Palio EX 4p
Uno, EP 4p compl. (-ar)
Gol CU 2p
Uno EU< 4p'
Monza, SLE rodas

Apolo CL 2p
Santana GLS 2p
Chevette + rodas

Gol LS 2p
Fusca 1.500

Fusca

94

01

94

94

B8

97

97

97

98

86

99

86

. 95

96

88

R$ 9.500,00
R$11.900,OO
R$ 8.900,00
R$ 7.300,00
R$ 4.700,00
R$10.800,00
R$14.300,OO
R$13.600,00
R$39.700,OO
R$ 4.500,00
R$13.500.00
R$ 3.500,00
R$ 9.500.00
R$10.500,OO
R$ 5.300,00

G
G
G
G
G
A

G
1994
G

G
A
G
G
A
G
G
G
G

99

96

96

94

93

92

90

87

86

73

68

98

93

93

92

87

87

78

89
89

89
93

97

prata mel.

dourado

prata
branco

prata
prata

cinza mel.

1996

1994
1994
1993
1995
1996
1987
2001
2003
2001
1994

cinza

azul

branca

azul

bordo
verde

azul

branca

bege
cinza

amarela

Pampa .

F.l000 dupla tropical, 4p
Pampa álcool

Rorino furgão 1.O
UnoCS 1.3, gas ..
Pampagasolina
F·l000

Corsa Sedam 4p
S-10 GNV
0·20 custom S
Uno 2p
Kadet cf trio, a.c.
Kadett lite
Gol16v 4p
Fles!a 4p
POinter compí. 4p
CG titan
TOday
CBX 200
CBX 200
Biz (cf capacete de brinde)
Blz (Cf capacete de brinde)

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

00
96
91
96
96
94
98
99
94
02
91
95
98
01
02

branco R$ 14.900,00
cinza R$ 17 .500,00
branca R$ 17.500,00
verde R$ 7.900,00
bordô R$ 10.500,00
preto R$ 8.500,00
prata R$ 13.500,00
prata R$ 11.500,00
grafite R$ 9.500,00
Promoção cl capacete brinde

vermelha R$ 2.000,00
roxa R$ 3.600,00
vermelha R$ 4.200,00
preta R$ 3.700,00
azul R$ 3.900,00

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, .

neqocres
neste espaço!

� �---

'!!a��a�t�'�' :���:�l�:
.

3549 - Centro - Schroeder 9975-0117
Escort L 1.6
Uno 1.0
Chevette
Saveiro CL 1.6
Vectra GLS 2.0 4p
Passat
Go11.6
Gol Special
Belina L 1.6
CG 125 Titan

CG 125 Titan KS
Gaiola motor AP 1.8
CG 125
Brasília
Honda CG 125 Titan
Gol LO
Corsa Millenium 4p
Gol 1.6 cornpl,

Preto
Branco
Branco
Prata
Grafite
Laranja
Branco
Branco
Cinza
Vermelha
Prata
Amarela
Vermelha

Verde
Verde
Branco
Prata
Vermelho

Azul
Azul

cinza 01
branco 01
branco 00
branco 99

preto 99
cinza 00

prata 99
branco 97

prata 97
cinza 96
bco/preto 96
verde 95
azul 95
vermelho 97

prata 94
branco 93
branco 92
vermelho 93
dourada 91

preto 88

prata 93
branco 91

91
97
78
91
98
78
96
02
87
98
01

R$ 5.900,00
R$ 8.900,00
R$ 1.800,00
R$ 7.500,00
R$ 21.000,00
R$ 2.000,00
R$ 9.900,00
R$ 12.500,00
R$ 3.900,00
R$ 2.700,00
R$ 30400,00
R$ 4.000,00
R$ 1.700,00
R$ 1.600,00
R$ 3.000,00
R$ 7.500,00
R$ 14.000,00
R$ 18.000,00
R$ 34.500,00
R$ 12.900,00
R$ 19.500,00

,'INAICI-
VfVotorantint I Finanças

G

GNV

G

G

D

D

A

G

G

G

G

G

G

G

85
78
99
94
01
00
97
94
01

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

Mercedes conversível 450, 6cil
Vectra GLS compl.
CorsaWind Super
Verona GLX 4p
D-20 dupla, compl., +Couro, tv,cd, turbo

0-20 cabo Simples

VoyageCLll.8
GoICL1.6

Escort Hobby
Fiesta CLX, 4p, 1.0
Uno EX c/ opc.
t.ogusGLS compl.
Chevette Sim 1.6

Corsa Sedan - modo novo

Gol Power cf trio +ar

Celta 2p
Fiesta Sedan

Palio Weekend Stile

Golf 1.6 compl. Air bag
Palio ELX compl.
Clio 4p cf ar
Astra GLS 2p compl.
Honda Civic LX

Ka cf ar, trio, som
Fiesta cf ar + d.h., 4p
Omega GLS

Gol 16vPlus compl. 4p
Gol 1.0MI 2p
Courier 1.6L
üucato Furgão 2.8 diesel
Gol M11.0
Gol 16v4p
Corsa 1.0 4p
Pampa 1.6L
Ranger CS 4cc compl.
Corsa 1.0 cf a.c.
Corsa 1.0

Omega GLS 4.1 compl.
Escort Hobby 1.0
UnoSX1.04P
Gol CL 1.6
Gol CL1.8
Gol CL 1.6
Kadet SLE 1.8

Ipanema SL 1.8
Saveiro CL 1.6 _

EscortL 1.6 (europeu)
Saveiro CO diesel

\

amarela
branco

preto
branco

branca

bordô

prata

preto
dourado

branco

branco

azul

prata

72

98

95 /

94

86/92
85/94
95

94

94

98

99

94

93

311-0802
311-8281

Prata
Cinza

Vermelho'

Prata

Cinza
Vermelho

Branco

Azul

Azul
Prata
Azul

Vermelho

97/97

R$ 23.000,00

. ,��_".' 310.30�1<-._-,,,,

�Wei€ulos
.' , -

,-- ,. ,"

WAv. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - Centenârio _ Jaraguâ do 5

. , .

neqocios
neste espaço!

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
03

02

02
02

01

01

01
00
00

98

98
96

96

Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasília - Tel.:370-0 164

Courier 1.6L

R$ 14.000,00
93/93 R$ 7.800,00

R$ 13.000,00

R$ 2.200,00
R$ 3.500,00'

Verde

78/78 R$ 2.000,00

R$ 26.000,00

83/83 R$ 3.500,00

Preto

Bordo
Prata

Branca

78/78 R$ 2.500,00

R$ 12.500,00
R$ 7.500,00
R$ 4.200,00
R$ 8.500,00
R$ 15.500,00
R$ 14.000,00

Pam a 1.6 Prata

M.Benz 1113 Azul

87/87 R$ 3.800,00
99/99 R$ 27.000,00
2002 R$ 13.000,00
94/94 R$ 7.800,00
88/88 R$ 4.500,00
95/95 R$ 9.000,00
88/89 R$ 16.500,00
2001 R$ 15.000,00
88/89 R$ 5.500,00
69/83

R$ 5.200,00
R$ 22.QOO,00

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

Imovels
: I

II

I

II ÁGUA VERDE - vende-se, sobrado cl
390m2, em construção, cl ter. de
675m2. R$125.000,OO. Tratar: 371-
5512. Creci 8054.

ÁGUA VERDE - vende-se, próx. da
Faculdade Ana Towe Nagel, alv., cl
suiíte + 1 banh., 2 qtos, coz., sala de

visita, lav. e garagem. Terreno de
525m2 escriturado. R$30.000,OO + 40x

R$400,OO. Aceita-se carro. Tratar: 371-
6069.

ÁGUA VERDE - vende-se, à 1.500m
do centro, alv., cl forro de laje, 3 qtos,
2 banho cl boxe, sala de visita cl
telefone, coz., lav. e garagem, próx.
da Igreja São Judas. R$25.000,OO +

40x R$215,OO: Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 371-6069.

ALUGA-SE-cl 90m2, lindo chalé suiço,
cl 1 suíte jr., 1 qto, wc social, sala,
coz., varo e sac., gar. cl área de festa,
escr., canil, pátio todo cercado e

gramado, cl calçadas, jardim em

relevo, ao lado do riacho, cl ônibus no

portão, à 10m do centro. Rio Molha

próx. da escola, pI casal sem filhos
ou no máximo 3 pessoas. R$600,OO +

luz, sem avalista, cl 1 mês de calção.
Tratar: 9103-3580.ou 370-8563.

ALUGA-SE - casa em Bal. Camboriú.
Tratar: 370-3269 cl Alizete.

ALUGA-SE - qtos mobiliados. Tratar:
370-3561 cl proprietária.

ANA PAULA - vende-se, suíte + 2
qtos, COZ., sala, lav. R$28.000,OO +

parco Aceita-se carro. Tratar: 9145-
7719.

ANA PAULA II - vende-se, alv., cl
650m2, cl laje, cl estrutura pI dois
pisos, 4 qtos, 2 banh., gar. pI 2 carros
e área de lazer. R$60.000,OO
negociáveis. Aceita-se carro.ou terreno
no negócio. Tratar: 273-0687.

ANA PAULA II - vende-se, cl 72m2,
terreno com 420m2• R$ 45.000,00
aceita-se proposta.Tratar: 273-0530.
(proprietário)

BARRA VELHA - troca-se, alv., cl 3
qtos, sala ampla, COZ., chur., área de
serviço, murada por casa em Jaraguá
do Sul no centro. Tratar: 371-5592 cl
João.

CHICO DE PAULA - vende-se, alv., cl
256m2• R$95.000,OO. Tratar: 371-3683
cl Claudia.

-

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, próx.
Igreja N. S. Aparecida, de alv., cl forro
de lage, 2 qtos, bwc, lav., sala, coz.,
garagem, terreno murado cl brita. R$
20.000,00 parcelado. Tratar: Beta
Cana�nho na barbea�a do Posto
Marcolla

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se, de
alv.; quitada, cl 3 qtos, sala, coz.,
banho e lav. Na Rua das Flores, 120.
Tratar: 273-0126.

<'
PROCURA-SE - pI alugar na praia de

Enseada, Barra Velha ou Barra do Sul.
Tratar: 372-2724.

VENDE-SE _' RRAIA CAMBORIU
Apartamento - 2 Dormitórios - Garagem- Sacada- Mobiliado· situado no

Centro R$ 60,000,00
Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) • Garagem - 2 S�cadas - Novo R$
75.000,00
Apartamento· 3 Donmitóríos (Suíte) + Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens· Situado no Centro R$180,OOO,OO

ZELlO BURAITOfl(;_ ',>' Rua 500· n° 400 CRECI296
www,mellm.com.br/�buratto', 47 9983·5920· 47 367-1993

• Garagem para 2 carros;
• Salas de estar e Jantar:
• Lavabo;
• Churrasqueira:
• Cezinha e Copa;
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço:
• Sala Intima:
• 1 Suíte Slrnples:
• 1 Suite cl Cíoset:
• 1 Suíte Master cl Closct c
Banhelra;

• Acabamento de alto
padrão (granito, gesso,
Massa corrtda)

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

Projetos / Execução /
Administração

e Gerenciamento da obra

Av� Mal. Oe6Ckwo da F'oa..ee, &7.
Ed. Dlener, sobreloja. Jaraguã do Sul

PROCURA·SE - pi alugar na praia.
Tratar: 276-1101.

PROCURA-SE - pI alugar em Barra
Velha, no período de 10/12 até 291
02/04. Tratar: 370-9919 após 18:00
horas.

RIO MOLHA - aluga-se. R$250,00.
Tratar: 9132-3906.

VENDE-SE - grande, cl 3 qtos e demais
dep. Na Rua Fritz Hasse próx. da
Verdureira da Raquel. Tratar: 371-5320
manhã ou 275-0585 à noite.

VENDE-SE- distante 300m da praia do
Erwino, boa casa cl 3 qtos, banh.,
sala, coz., e garagem pI 3 carros.

Escriturada. R$14.000,00 + 12x
R$500,00. Aceita-se carro. Tratar:
9137-5573.

VENDE-SE - de alv., na Rua João
Planinsheck, cl 3 qtos e demais
dependências. R$55.000,OO. Tratar:
370-8097 cl Tina. Creci 9839.

VILA LENZI-vende-se, alv., cl 3 qtos,
sala, coz., banh., na Rua João André
dos Reis, 338. R$27.000,OO. Aceita
se carro até R$12.000,00. Tratar: 371-
2656.

VILA RAU - vende-se, nos fundos da

faculdade, alv., nova, cl forro de laje,
assoalhos de piso, 2 anos de uso, cl
3 qtos, banh., lav., sala de visita, copa,
cozo e varanda. R$25.000,00 + 40x
R$300,00. Parcelado cl proprietário.
Aceita-se carro ou moto. Tratar: 371-
6069.

ALUGA-SE· quitinetes mobiliadas.
Tratar: 370-3561 cl proprietária.

ALUGA-SE - no Cond. Residencial
Concórdia, nas Águas Termais de
Piratuba. Tratar: 372-3192.

CENTRO - vende-se, cl 1 dorm., próx.
das Casas da Água. Tratar: 372-1395.

CENTRO - aluga-se quitinete na Rua
CeI. Procópio Gomes, 1.149 em frente
a Verdureira da Raquel. Tratar: 371-
5320 manhã ou 275-0585 à noite.

CENTRO- aluga-se, cl 3 qtos, demais
dep. e garagens. Tratar: 371-5320
manhã ou 275-0585 à noite.

CENTRO - vende-se, apto. Ou troca-

UTILIZE SEU FGTSm
E SAIA DO ALUGUEL.

. çr!ilj.tc!·-=:�J;;��;':�l!!ill�:ií,i§:
Imóvel de R$ 10.000,00 R$ UO,OO
Imóvel de R$ 15.000,00 R$ 165,00
[móvel de R$ 20.000,00 R$ 220,00
Imóvel de R� 25.000,00 R$ 275,00
Imóvel de R$ 30.000,00 R$ 330,00
Imóvel de R$ 40.000,00 R$ 440,00
Motos R$ 4.200,00 R$ 73,00
OSS.: Confira também Créditos Contemplados de

Imóveis, Automóveis e Motos. Autorizado pelo 86ceft.

Fone: (47) 9993-2874 ou (47)222-2853
S onchiado

Casa em Barra do Sul 1
c/ 30m2 em alvenaria!
Ipin'os, qto, sala, coz, :
Terreno c/228m':
murada, piso em'
cerâmica quitada",
próx, a lagoa. R$'
25.000,00_ Não aceita

se por apto de menor valor. Tratar:
376-0164. Creei 9832

CENTRO -vende-se prédio cl 3 aptos.
R$130.000,00. Aceita-se proposta.
Tratar: 370-8097 ou 9104-5468 cl Tina.
Creci 9839

GUARAMIRIM - vende-se, cl 88m2,
próx. a Fameg, cl peças amplas', estilo
sobrado, cl parte ideal de Ter. nos

fundos. Aceita-se troca por casa em

Jaraguá do Sul. Tratar: 275-3708 ou

990�502.

PRECISA-SE - moça pI dividir apto no

centro. Tratar: 371-5503 ou 9902-3397.
hor, comI.

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

combinar. Tratar: 9133-3476. Creci
3476

VENDE-SE • no Ed. Royal Barg, cl 3
dorm. sendo 1 suíte, sacada cl chur.,
coz. mob. Entrada + parco em 50 meses
direto cl proprietário. Tratar: 275-
3070. Creci 8950.

VENDE-SE- próx. do centro, ótimo apto,
no 1· andar, cl 3 qtos, 2 banh., sala,
copa, coz., lav. e garagem.
R$65.000,00. Tratar: 9137-5573.

VENDE-SE - apto com 2 qtos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia e garagem.
Rua Hermann Schulz, 169. Tratar: 370-
7443 ou 9125-2058.

ÁGUA VERDE - vende-se, próx. Igreja
São Judas, rua Paulo Kramer, cl 371
m2 (15x26,40). R$ 25.000,00. Tratar:
372-3922/91224198 (Walter - Creci
9238)

AMIZADE-vende-se, ao lado da soco

Amizade, ótimo terreno cl 400m2, bem
localizado. R$16.000,OO. Aceita-se
carro até R$8.000,00. Tratar: 9137-
5573. ,

BAEPENDI - vende-se, 420m2, fundos
da Rodoviária, 12x35m. R$ 40.000,00.
Tratar: 372-3922/91224198 (Walter)D

BARRA-vende-se, cl 7.500m2 + casa

em alv., cl 100m2• Rua Bertha Weege,
1945. R$140.000,OO à vista ou entrada
de R$50.000,00 + 12x R$9.000,OO.
Tratar: 376-2601.

BARRA - vende-se, próx. Malwee, cl
380m2• R$16.000,00. Aceita-se moto

I
CASAS

I
• Casa de alvenaria com 330m2, na Rua Emma
Ziemann, próx. q ponte do Kolhbach, terreno cf
14x54, c/ cOZ., 'lov., qto de empregada, 2qtos, 1 suite,
sala ampla de festas, garagem p/ 3 carros e piscina.
R$ 230.000,00
• Casa de alvenaria c/40m2 - Firenze - lote 310.
R$ 17.000,00 + 44 x R$ 300,00.
• Casa de alvenaria c/120m2, na Rua José Narloch
- ano Paula II. R$ 50_000,00
• Casa de alvenaria na Rua Paulo Klitz, c/94m2,
nova. R$ 53.000,00
• Casa de madeira c/ 3 quartos, sala, coz. ampla,
toda murada, Ana Paula III. R$ 22.000,00
• Casa de madeira c/70m2, na Rua José Narloch

(asfalto). R$ 23.000,00 + 43 x R$ 345,00
• Casa de alvenaria c/65m2, no l.ot. Firense I - lote
354. R$ 18.000,00 + 40 x R$ 340,00
• Casa de alvenaria, na Barra, perto do mercado
Ouro Verde R$ 25.000,00

TERRENO

I
I I

• Lotes no Loteamento Firense I. R$ 18_000,00

I• Lotes no loteamento Campossampiero II, c/900m2•

��ot�� ����t���ento Campossampiero I, c/420m2 ..
R$ 25.000,00
• Lote na Rua Waldemiro Schmidt, com 600m2• R$
28.000,00

ICONDOMíNIO FECHADO
• Lotes a partir de 790m2

FIRENZE "
• Lotes a partir de 350m2

A MARCATTO IMÓVEIS FINANCIA COM UMA
ENTRADA E O RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES.

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro, 1179

tif371-1136
acima de 250cc no negócio. Tratar:
276-3333.

CORTICEIRA - vende-se, 15x25.
R$3.200,OO. Aceita-se troca por moto.

Tratar: 373-3989 cl José.

BARRA DO SUL - vende-se, cl
13,8x25,O, cl meia água de 4x6, à
200m da praia. R$8.00,OO entro e

assumir prestações de 1 salario
mínimo por mês. Tratar: 371-7733 cl
Sandro.

GUARAMIRIM - vende-se, c/ 25x35,
no Bairro Nova Esperança, Rua Maria

Zastrow, lateral do Boliche 28. Tratar
no local:

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c/
375m2, próx. Colégio Waldemar
Schmidt. R$25.500,OO. Tratar: 371·

5512. Creci 8054

COMPRA-SE - na Barra do Rio Cerro.

Paga-se à vista. Tratar: 9973-3412 cl
Tino.

Fone: 370-6184
9973-8386

terralorenzi@zipmail.com.br
Rua: Pl'ofessor Irmão Geraldino,
169 • Vila Lalau • Jguá do sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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51 entrada e

1!! pagamento em

60dias

1+3 si Juros
cf cheque
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o Melhor consórcio de

terrenos, casas,
apartamentos,

salas comerciais e

reformas de imóveis

I Plano de

'b Consórcio BattlsfeUo
qUEM CONHECE, CONFIA.

RepresentaOI8 j
autorizado: �ARIMA.

I fi! o v I!."

Mandarino: 275·3731 / 275-0051
www.consorciobatistella.com.br

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALIZAÇÃO

DE JARAGUÁ?

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALIZACÃO:
Rua ,Marechal tleodoro
da Fonsec�972" CentroFONE: (4.1)275-3070

CONSTRuSI. b
"Inovando coqeettos de Vlda" �'

CLASSI

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, t.ot.

Divinópolis, el 395m2 (15x26,34), ótimo
local rua 912, R$ 20,000,00, Tratar:
3723922/91224198 (Walter - CRECI
9238)

NOVA BRASILlA - vende-se, na rua

José Ernendoerter. Tratar: 9133-3476,

PROCURA-.5E - em Guaramirim, el mais
de 360m2, el escritura, Tratar: 9117-
2447,

RIO MOLHA - vende-se, el
969,480m2, escriturado.
R$150,000,00, Aeeita-se casa ou apto
no negócio. Tratar: 9112-5501.
(proprietário)

SCHROEDER - vende-se, 4 terrenos
de 16x39mts, no centro próx,
Prefeitura, por R$ 8.000,00 cada ou

troca-se por casa na praia. Tratar: 374-
1778

SCHROEDER - vende-se, próx. Colégio
Miguel Couto, el 784m2• Valor à
combinar. Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 370-2617.

SCHROEDER . vende-se, Dalvenaria,
el 110m2, rua Don Pedro, bairro Rio
Hern, 3 qtos grandes, 2 salas e

demais dep., em terreno de 562m2
(esquina de fronte ao colégio). Tratar
372-3922/91224198 (Walter - Creei
9238)

TIFA MARTINS-vende-se, el 18x17,5.
R$8.000,00 à vista. Negociável. Tratar:
273D862,

TIFA MARTINS - vende-se, área de

14,000m, ótima localização.
R$100,000,00 negociáveis, Tratar: 370-
8097 ou 9104-5468. Creei 9839

VENDE-.5E - área de 30.000m2, próx.
Malwee, R$35.000,00. Aeeita-se carro.
Tratar: 370-8097 ou 9104-5468, Creei

CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO

ADEMILAR
Com parcelas a partir de R$ 199,44 você viabiliza
seu projeto de reforma, construção ou compra do
seu imóvel na cidade, praia ou campo.

Cartas de crédito de R$ 20.000,00 a R$ 120.000,00

Lances podem ser também embutidos ou com
FGTS (de acordo-com norina do SFH)

Consulte-nos!

311-8814
S·""E"

'
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Locação

Vendas

Creci 0418.J

.:yr Terreno com420m', lado Rodoviária.
R$ 5,OOO,OO+45_x R$i.lOO,OOou à vista

R$ 40_000,00
<1f" Terrenos com 350m2, bairro Amizade.

R$ 3.000,00+60x R$250,00 ou à vista

R$ 10,000,00
':jj'" Chácara com 200.000m', 100mts da

Igreja do Rio Molha.

R$ 70.000,00 negociáveis
r:tr Chácara com 335.000m2, 600mts da

Igreja do Rio Molha.

R$ 80.000,00 negociáveis
<ir Apartamento cl 4 qtos, 135m2, Centro.
R$ 60.000,00

Acesso asfaltado, prôx, Gruta Rio
Molha, R$185.00b,00. Aeeita-se contia

proposta pI pgto à vista. Tratar: 37�
8563 el proprietário.

VENDE-.5E - erri Sehroeder. Tratar: 37&
0164. Creei 9832.

.. . .

Temos outros valores - Com autoriza ão do Banco Central
• • 4'

_R$ 15.000,00 R 167,00__
--R$ 25.000,00 R$ 277,00__
-R$ 40.000,00 R$ 443,00__
_R$ 55,000,00 R$ 609,OO_,_
_R$ 70,000,00 R$ 775,00__
_R$100.000,00 R$1l39,0Q.__

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se de
vendedores externos com experiência
na área de consórcios, salário fixo +

comissão, Tratar: 371-8153.

PRECISA-.5E - de soldador el prática
em solda Tigui e conhecimento em

solda de calhas. Tratar: 275-0448 el
Rose ou João.

RECEPCIONISTA - hotel Est.
Ribeirão Grande, precisa de

recepcionista. Tratar: 275-1995 el
Juarez ou Nunes.

TELE-MARKETING - precisa-se el
experiência na área de consórcio, el
teléfone em casa (trabalho domiciliar).
salário fixo + comissão, Tratar: 371-
8153 - Consórcio União.

VENDEDOR - precisa-se el prática,
pI contrato temporário el experiência
em confecção masculina, Tratar: 371-
1668,

GANHOS DIÁRIOS

Excelente

Oportunidade!
Vendemos canetas

que detectam notas
falsas. Contratamos

Representantes.
(12) 3933-1408.

,Ir Galpão na Vila Lalau cl 540m2 e

cf 1500m2 de pátio pi estacionamento.
Valor a combinar
<:ii" Casa com 4 suites e demais dep. Praia
Barra Velha. A partir do dia 11.01.04.

R$ 150,00 por dia
<ii> Apartamentos com 2 quartos. Praia
Barra Velha. A partir do dia 20.12.03.

R$ 80,00 por dia

9839

VENDE-.5E- arrozeiras em Santa Luzia.
Tratar: 370-6624, Creei 8844

VENDE-.5E-de esquina, el 450m2, próx.
Escola Giardini Lenzi. Tratar: 371-6418
ou 9973-5212.

VENDE-SE - comercial, condomínio
centro, el 3,900m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-3070, Creei
8950.

VENDE-.5E - el 2 casas em alv, 12 el
115m2, laje, 3 qtos + dep, a 22 el
65m2, 2 qtos + dep. R$79.000,00.
Água Verde, Aceita-se troca pI casa
em Joinville. Tratar: 370-1416 ou 426-
8264.

VENDE-.5E - el 360m2, el casa de

madeira, à 20m da Unerj. R$25,000,00,
Tratar: 370-0674,

'

VENDE-SE - no res: Firenzi, el
400m2, el escritura, pronto pi
construir. R$18.500,00 pare.
R$4,700,00 entro + 56x R$280,00,
Tratar: 371-6069,

VENDE-SE - fabulosa área el
20.850m2, el toda infra-estrutura,
estilo suiço, área de festa, gar.
eserit., circuito de tv, canil, jardim,
galpão, quitinete, lagoa, riacho,
nascente, árvores fruto E muito verde,
clima de serra, à 6km do centro.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

diarista, Tratar: 376-1158.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

entregador ou cobrador. Possuo
moto, Tratar: 99759925 ou 376,
3655,

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

diarista, Tratar: 370-6719.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

diarista ou cuidar de pessoas idosas,

el ótimas referências. Tratar: 376-
1158.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista. meio períodO.
Tratar: 275-2452 recado pi
Mira.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar,
experiéneia como eolorimetrista,
aux. laboratório, laboratorista,
aux. tecelagem, possuo curso de

Desenho Técnico e Auto cad
R14. Tratar: 275-6292 cl

Anderson.

Empreendimentos
Imobiliários Ltda

Rua Epit,icio Pessoa, 415 - ]araguá do Sul

VENDE-.5E - no Com, Renaseensa,
pronto pI eontruir. Tratar: 9233-3476,

VILA LALAU - vende-se lote, murado.
Rua de calçamento. R$28.000,00,
Tratar: 9967-4027.

VILA LALAU - vende-se, el 640m2, el
meia água nos fundos, Na Rua Alberto
Santos Dumont. R$55.000,00, Tratar:
370-1787.

BAR - vende-se, el jogos, inclusive
el cancha de bocha e clientela
formada, no bairro Vila Nova. Aeeita
se carro no negócio, Tratar: 370-0548
el Amauri.

VENDE-.5E - loja de confecções, el
estoque e móveis, ótimo ponto, aluguel
acessível. Tratar: 371-5512,

(proprietário)

VENDE-.5E - loja Royal Barg, ponto já
formado, el mercadorias e mobiliário,
Defronte pI Marechal, Tratar: 275-
3070. Creei 8950.

VENDE-.5E - padaria, compl., ótima
clientela, na Rua 28 de Agosto em

Guaramirim, em frente a Estofaria Zen,
R$14.000,00, Tratar no local.

VENDE-SE - monte sua empresa ou

comércio em Schroeder, vende-se,
centro comercial e residencial no

centro. Tratar: 9133-3476,

VERDUREIRA - vende-se, el
mercearia. R$22,000,00, Tratar: 9132-
3906.

PROCURA-.5E -estágio como técniCO
têxtil. Tratar: 371-5640.

PROCURA-SE - trabalho como
revisora. distribuidora,
eoo.rdenadora de cont. e

acabamento ou operadora de tear

re tillnlo. Tratar: 371-7733,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

C.H.: 24h # Período: 1.7 a 27/11;03 # Horário: 19h às 22h # lnvest.: 1:60,00

VANTAGENS

'Otimlza o tempo; 'Melhora o Ilede-time de entrega; 'Alavanca o, aumento da produtividade; * Evita erros,

elimina disperdícios com a cronometragem correta (materías e tempo); * Aumenta a satisfação do cliente

entregando mais rápído.

ORATÓRIA

C.H.: 15h # Período: 01 a 05/12;03 # Horário: 19h às 22h # Invest.: 130,00

VANTAGENS

'Prepara o participante para falar em públíco com segurança: *Desenvolve as qualidades de liderança,

persuasão, auto-confiança, poder de síntese e motivação; 'Aprenderá sobre a postura do líder; * Fará uso dos

recursos visuais, e audiovisuais; • Fará treino constante.

CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES

C.H.: 25h # Períddo: a definir # Horário: 19h às 22h # ínvest.: 160,00
VANTAGENS

'Aprenderá as noções gerais de contabilidade; 'Entenderá os procedimentos de contabilidade básico; 'Fará a

elaboração de demonstrações de contabilidade.

o senec reserva-se 'o direito de cancelar ,ou transferir o evento caso não atinja o número mínimo de participantes

IMPERDíVEL!I!
-CURSO �

PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES
, \

O curso tem a finalidade de transmitir fundamentos sobre problemas decorrentes
da má qualidade, aplicação e utilização de materiais e serviços em obras de

construção civil. Identificar a manifestação das patologias visando a prevenção
das falhas e adoção de técnicas de reparo.

,. ��<>.gr�Il1�: . .. .. .. .. .

....
... _ ._.1: ..... EtaPél� cjo pr()gess() Go�strLJtiv()e .uso na�()nstruçã() civil.. : '.. .. .. w.,

2�' ÕUrabil icliildede materials"ê componentes dasecIffiCãçÕes.'"

·:Bi����l;Fia���ion�=�-------_·
_.�--

Estruturas .

Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos

Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

ty1an ifestClçõ�s:
Umidade

. . .

Corrosão
Desagregação
Destacamento

.....
' .. §,:,

Fissuras e trincas
Pió6édíméntó'dé'

Informações: 2757"8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias
CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS
I.

.
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SENA/se
JARIIGuA DO SUL

Sua grande chance de fazeres melhores cursos profissionalizant�s do Brasil
e ser encaminhado ao mercado do trabalho. CORRA, A HORA E ESSA!

Operador de Compulador Primeiros Passos ' Operador de telemarketing
da Informática

INFO

Carocitaçãj) Profissional em
Telefonista e Recepcionista

Webdesigner , atinas Administrativas Inglês - New Generation

Mon�e Manutenção
Capac�o Profissional Bannan

em \\lndas
de puladores Turismo e Hotelaria Garçom

1111
Microlins
Centro de Fonnaçâo Profissional

'Rua Exp. Cb. Ilarry Hadlích, 35 - Centro Telefones: 372-357'5/372-1299
Mais do 500 1ralllluias .m lodo o tiras;t_mícroliascom,br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



22 CORREIO DO POVO CLASSI

veículos
cl Cd e alarme, dcto em dia.
R$9.850,00. Tratar: 9963-9596.

UNO - vende-se, mille, EP, 95/96, tr.
e vidro elétr., cinza, 4p. R$8.500,00.
Tratar: 371-8684 ou 372-4637 .:

ASTRA - vende-se, 99, 2p, a.c., d.h.,
trio, prata, único dono, baixa km. R$ UNO _ vende-se, 01, 4p,-preto, compl.
22.000,00. Tratar: 370-7919 cl Léo Tratar: 9962-9363.

CHEVETIE - vende-se, 79, motor novo,
reparos na lata, documentado.
R$1.200,00 negociáveis. Tratar: 9124-
5547.

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr., rodas,
alarme, película e som. Tratar: 9117-
3464.

CORSA - vende-se, wagon, 16v, 01,
23.000km comp. + a.c. R$ 18.300,00.
Tratar: 9953-5541 (12:00 ou após
17:30)

CORSA - vende-se, super, de part.,
prata, 98, 2p, cl ar quente, limp. e

des., bem cuidado. R$10.700,00.
Tratar: 371-6069.

CORSA - vende-se, wind, branco, 96.
R$9.500,00 negociáveis. Tratar: 9134-
3557.

CORSA-vende-se, sedan, branco, 01,
1.0, único dono: Aceita-se troca por
astra, 00101, 2p. Tratar: 372-2907.

KADETI - vende-se, SLE, 91, cl trio
elétr. R$1.500,00 entro + assumirfncto.
Aceita-se troca por moto já financiada.
Tratar: 9137-0834.

MONZA - vende-se, 95, compl., 2"
dono. Tratar: 376-1854 comI.

OPALA - vende-se, 79, comodoro, 2p,
marrom met., cl teto vinil branco.
Tratar: 371-7542 ou 9965-5774.

5-10 - vende-se, cabine estendida, 96,
branca; GNV, cilindro 20m3, compl.,
d.h., t.e., v.e., pelicula e bancos de
couro. R$ 22.000,00. Tratar: 376-0017
ou 9131-6243

VECTRA - vende-soe, 94, GLS.
R$12.900,00. Tratar: 9962-3664.

VECTRA - vende-se, GLS, 94.
R$12.900,00. Tratar: 9962-3664.

FIAT 147 - compra-se. Tratar: 374-
1117.

FIORINO - vende-se, 1.6, LX, 94,
gasolina. R$7.000,00. Tratar: 370-
7880.

UNO-vende-se, 01, 4p, preto, compl.
Tratar: 9962-9363.

UNO -vende-se, CS, 89. R$5.000,00.
Tratar: 9952-2420.

UNO - vende-se, EX, 00, 2p, básico,
m m

-1
Com. de Peças Antonio!

iIrObatal
fEQQªcti21tii.1
lºrÇl�ti_lJ-ªçf§JJi� I

Fone: 370-2764 I
CeI.: 9104-2070/9957-60991

I
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UNO - vende-se, turbo, compl., 95.
Entr. + finan. Tratar: 9133-3476.

UNO - vende-se, ELX, 4p, bordô, 95,
compl. Entr. + 28 parco Tratar: 9133-
3476.

COURIER - vende-se, 01, 1.6, L,
branca. R$14.500,00. Tratar. 274-8205
à noite.

COURIER - vende-se, pick-up, 01,
1.6L, branco. R$ 14.000,00. Tratar:
274-8205 a noite.

FIESTA - vende-se ou troca-se, 011
01, 4p, a.c., limp. e des., tr. e alarme,
29.000km orlg., único dono. Tratar:
9953-7796.

F-1000 - vende-se, 95, bordô,
impecável, motor MWM, cl tr. elétr.,
alarme. R$28.000,00. Aceita-se carro

rio negócio. Tr�tar: 376-2154 após
18:00.

SÁBADO, 22 de novembro de 2003

Você ain:d:a vai ter esta marca no seu carro!!!

Mudamos: R. Barõo do Rio Bronco, 230 - Centro
'Fone/Fax: 372-1 777
Site: www.usogos.com ..br

Homologada pelo

�/NMETRO

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em inieção eletrônica, mecânica geral
multi marcos ..

• Temos ftnnnclumento.

Fone: (47)
370-8622

Corsa Sedan
Gol MI2p
Uno Mille
Escort 1.6
Kadett 1.8

Monza4p
Versailles 2p
EscortXR3
Golf GTI
Uno Mille4p
Gol CL 1.6
Gol CL 1.6
Monza 2p
Kombi Furgão

.

Jeep JPX diesel
Monza 4p
Parati 1.6
Escort 1.6
Escort 1.6
Corsa 2p

00 Corsa 2p 97
93 Corsa 2p 00
91 Vectra CD 97
93 Vectra GLS 95
9'l- Ford Ka 93
95 Ford Ka 00
92 !J-l0 cabo Dupla 93
89 Godge Dakota 00
9'l- CG125 92
95

CG125 01
87

Kawasaki ZX-9 95
88
se

Blazer DLX 93

es Palio 4p 97

95 Clio 1.04p 01

92 Besta GS 01·

87 Santana 4p 95

87 Vectra CD 9'l-

95 Courier 1.3 93

95 Escort 1.8 97

F-1000 - vende-se, 94, a.c., tr. elétr.,
capota de fibra, d.h., trava carneiro.
Aceita-se carro de menor valor. Tratar:
370-0932.

F-1000 - vende-se, azul, 95/95, a.c.,
d.h., motor MWM, caixa grande.
R$26.000,00. Aceita-se carro até
R$7.000,00. Tratar: 9902-5620.

KA - vende-se, 98. R$10.500,00.
Tratar: 9962-3664.

RANGER - vende-se, STX, compl., 96,
cl GNV. R$24.oo0,00. Tratar: 370-5705
ou 9103-2939.

VERONA - vende-se, '92, 1.6, motor
novo, cinza grartte.: rodas de liga, ar
quente e des. tr. Tratar: 276-0397.

VERONA - vende-se, 4p, gas., 94, 2"
dono. R$9.500,00. Tratar:'370-4698
cl Mario.

VERONA - vende-se, 90, compl. + CD.
Tratar: 275-3538 cl proprietário.

FUSCA - vende-se, .68/76.
R$2.700,00. Tratar: 371-5302 ou 9962-
2463.

FUSCA - vende-se, 75, motor 1300.
R$1.800,00. Tratar: 3}O-0173 cl
Edson.

GOL - vende-se, CU, 1.6, 96, ótimo
estado, 2" dono, revisado cl garantia.
R$10.300,00. Tratar: 276-0397.

GOL - vende-se, 90� GL, 1.8.
R$6.000,0.0. Tratar: 9975-9925.

GOL - compra-se, até ano 94, de
particular, bom estado. Paga-se à
vista. Tratar: 276-0238 cl
Raimundo.

GOl-vende-se, 86, AP. Tratar: 9952-
2420.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-

CONSÓRCi;ContemplaçãtOda .
o

_ sexta.feira
-

Escolha o modelo, nova ou usada com

entrada e saldo em até 36X fixas.

�e�_@�rlt��®�
RONDA
TODOS OS MODELOS O km

Palio Sundomn vermelha Okm
Palio Sundomn 50 vermelha 99/00
C 100 Dream vermelha 97/98

Crypton T 105 E vermelha 01/01
CG 125 Tifan KS prata 01/01
CG 125 Titan KS vermelha 01/02
CG 125 Today azul 92/92
NX 350 Sahara azul 98/98
NX4 Falcon prata 01/01
CBR450 vermelha 90/90
CB 500 preta 00/00
CBX 750 cinza 89/89

Cf
BI�

• Limpeza
• Revisão
• Conserto
• Acessórios

AGOIIA COM OFICINA Df ,ICICLETAS
TAMBEM NA LOJA 2 - JGUA. ESQUERDO'

LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999
LOJA 2: RUA JOÃO JANUÁRIO AYROSO 65 FONE 370-9995

Todos os modelos Sundown e
Cido elJl até 4X sem juros.
� fu:�:��V""'N

Sundown Explosion
aro 20

Ciclo Belinha
. ""t" Ciclo Maroto

��.. .

aro16

t2V���.
\;;J \[)

CLlO - vende-se, Renault, 02,
vermelho, cornpl., c/ airbag, a.c. Tratar:
370-5135 ou 370-4790.

financiado. Tratar: 372-0108.

CAMINHÃO - vende-se, volkswagem,
85, branco, carroceria de madeira.

Tratar: 9118-8304 ou 99738783 c/
Mareio.

COMPRA-SE - carro palio ou corsa,
acima do ano 96. Paga-se à vista.

Tratar: 9134-5224.
VENDE-SE - vaseulante, 060, 81.

R$12.000,00. Tratar: 273-5315.l-200 - vende-se, cabine dupla, 95,
a.c., 4x4. R$ 30.000,00. Aceita-se
carro de menor valor no negócio.
Tratar: (47) 9102-0009 c/ Santiago.

MAVERIK - vende-se, 78. Aceita-se
troca por carro de ma·io;:Valor. Tratar:
371-7538 à tarde.

BIZ - compra-se. Paga-se à vista.
Tratar: 9975-5229.

RURAl-vende-se, 76, v.e., traçado,
4x4, reduzido e bloqueio na traseira.

R$ 8.000,00. Tratar: 372-2833 c/
Mareelina

BIZ - vende-se, 03/03, c/ 2.000km,
quitada. R$4.000,00. Tratar: 9134-

7015 c/ João.

TOPIC - vende-se, 97, c/ serviço de

transporte passageiro. Preço á

combinar. Tratar: 3704976 ou

91041658 c/ Adotar.

BIZ - vende-se, 02. R$3.300,00.
Tratar: 9975-4484.

CBX 200 - vende-se, 97, ótimo

estado. R$3.800,00. Tratar: 273-6504
ou 9111-0293 c/ Rodrigo.

:1:1:13 - compra-se, de preferência

CG - vende-se, titan, KSE, 03.

R$1.200,00 e assumir 26x R$180,00.
Tratar: 370-2385.

Tel: 371-7212
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

GOL - vende-se, 1000, 93, azul met.,
ótimo estado. R$6.800,00. Tratar: 370-
9922.

GOL - vende-se ou troca-se, Plus GIII,
01, 4p, a.c., v.t., t.e., d.h., único dono,
cinza met. Tratar: 372-1782.

GOl-vende-se, CU, 98, 1.8, gasolina,
v.e., t.e., d.h., rodas de liga leve,
branco. R$12.000,00. Tratar: 370-7919
e/Darlon.

lOGUS - vende-se, 94, prata, álcool.
R$8.800,00. Tratar: 370-2461.

PARATI-vende-se, bordô, 88. Tratar:
376-1484 c/ Jorge.

, SAVEIRO - vende-se, 01, gas/GNV,
GIII, cornpl., prata, c/ cd, rodas de liga
e lona marítima. Com GNV R$22.000,00
ou sem GNV R$19.5,00,00. Particular.
Tratar:

VOYAGE - vende-se: 82, verm., 1.6,
álcool. R$2.200,00. Troca-se por
Titan. Aceita-se proposta. Tratar:

9909-0545.

BESTA-vende-se, GS, 99, 12lugares,
eompL R$30.000,00 à vista. Tratar:
373-5030 ou 9957-3]51.

CITROEN - vende-se, ZX, 2.0, 16v,
eompl., c/ banco de couro.

R$13.500,00. Tratar: 373-5030 ou

9957-3751.

CLlO - vende-se, Hateh, 00, 1.6 RT,
prata, airbag duplo, d.h., a.c., CD

original, controle satélite de som,
t.e. 5p, trava p/ crianças, rodas de

liga leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-
8928.

�OTOS

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet skí
Reboque pI 2 motos Cinza O Km

Bim__��!i
Omega GLS Preto 1993

Fusca 1300 Branco 1978

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

���=� --��
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Pesquisa de satisfação'
QUATRO RODAS

Dicave ITAJAI
348- 8460

BLUMENAU
322- 8800

JOINVILLE
435· 3700

SÁBADO, 22 de novembro de 2003

60 D.1eses

C 100 BIz KS------R$ 81,29
Crypton C 100----R$ 88,.2.5
C 100 Biz ES------R$ 90,28
YBR 125 K---------R$ 95,70
CO 125 KS---------R$ 94,25
C 100 BIz +-------R$ 100,30
XTZ 125 K---------R.$ 123,28
NXR 125 KS-------R$ 119,07
XT 225--------------8.$ 169,74
Twlster 250-------cR$ 164,31
Tornado 250------R$ 179,45

60 D.1eses

R$ 8.438,00-----R$ 163,14
R$ 9.235,00-----R$ 178,54
R$ 10,927,00-----R$ 211,26
R$ 11.667,00-----R$ 225,57
R$ 12.174,00----�R$ 237,37
R$ 12.78(00-----R$ 247,11
R$ 13.454,00-----R$ 260,12

DispOIllOS <-le cré<.litos <.le
R$ '4.205,00 à R$ 85.898,00

56 D.1eses

R$ 14.000,00-----R$ 290,00
R$ 14.412,00-----R$ 298,53
R$ 15.808,00-----R$ 327,45
&$ 16.876,00-----R$ 349,57
&417.961,00-----R$ 372,04

:N"ÁC> PER.�'p""_! Faça seu consórcio em Novembro e ganhe
a 38 (Ierceira ) parcela inleiramenle C7R.ÁTIS.

79 D.1eses
R$ 10.126,00-----8.$ 152,53
R$ 11.082,00-----8.$ 166,93
R$ 12.717,00-----8.$ 191,55
R$14.000,00-----8.$ 210,88
R$ 15.337,00-----8.$ 231,02
R$ 16.144,00-----8.$ 243,18

67 D.1eses

R$ 18.470,00-----8.$ 328,04
R$ 21.853,00-----8.$ 388,13
R$ 24.020,00-----K$ 426,62
R$ 26.907,OO-----K$ 477,90
R$ 28.597,00-----K$ 507,91
R$ 30.581,00----it$ 543,15
R$ .36.870,00-----1{$ 654,85

�371-8153 •

•

•
.

Rua: João Januário Ayroso, 80
Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária Renault para sua região.

Promoção válida somente
para o Representante de Jaraguá do Sul

Consórcio

UNIAO •

ScÉNIC AJ./zÉ E

CLfO AUT11ENTIQUE 1.0 16V

Melhore. Compra. 2003
em suas Categorias.

I] Consórcio Renanlt

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tele Entrega

J{1)(1Írio Atendtmenror Séb. das 9h.s às l Shs,

Se)!'. a Sex, das Shs às 12hs c d�1i 13hs ás 18hli,

Rua Jorge Czerniewícz, 400

Ho�pttlagtm. cm canis ecológicos. área de lazer

para tODIU sol, ravar buracos, (nu amigos e se

mml" com pcrsonal dog, ao final do dia uma

mcrtàda noite de bom sono.

RtKrve j� pua o seu animalzinho pacotes de

hOlpolag,m para final de ano, natal c reveillon.

Dispomos de: fui dog, daycarcfwash
Vendo lindos filhotes de diversas raças c

Um,"hos com pedigrce tlOU contrato de
&,"nl;l, Compre agora ou faça encomenda de
itu animalzinho. Faça-nos uma visita,
""d""", de segunda • domingo com hora
rnnnda.

(47) 370.85(,3! 9957.2527/9973.0064
e-mail: barulhodagua@ibcst.(om.br

& Arquitetura
Topografia

· Meolçõo ,do torra
• Desrnornbrarnento
· Regularizaçõo de medidas
• PrOjeto e execuçõo
(residencial. comercial. etc.)
· Reformas em geral
· POlsagismo
370-7611/9113-1663

Walter MOfQuardt. 7 44 SL 5

ARI-§TREQÜINTB'j
Convites e Cartões

Casamento· natú;ado • 15 iI/tOS

I la �UU1/�rK' .. Na'j(;(mento (Ie bt.'bés
j

! Mlvt!rsario e todas as OCI1Sióe.s 1

�2:f:44:º� � ..QIJª:Q�Qº 1

�1COR��
,�

,Q_I;:.JJ;!jj ,

; A����i� ���i!!�
371-1919

! * Rebaixo
! * Forro
i * Acabamentos de gesso

I ! * Consertos
! * Orçamento sem compromisso

f31.1�6335 '96019 ..9J11.t'iNj .

L ,'" "'» ..,14 ' !!I4� ..._._._, .. _ .....__ .. __.,_...._ ... ,_ ......._ ....__.... _,

371-1063

Anuncie aqui!!!
371-1919

IlCONMAQ
Comnaq Comctn;iaJ L1d.

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras
Compressores

Roçadeiras
Máquinas em Geral

Motoserras
lava-Jato'

Tel.: 371-009
Fax: 273-644'
CeI.: 9902-597

INVESTIGACÕES
,

CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276-3429
9975-5659

R: Exp. Gumercindo da Silva, 616
. Centro- Jaraguá do Sul- se

Anuncie aqui!!!
371·1919Anuncie aqui!!!

371·1919

�------------------'--I

Anuncie aqUil!I,1371-1919 I
I

•• "'_ " ..•. " " �....... » 1

(47) 374� f�.3a;
," ,,,,.,:;<'

999f-8567
ua Mal. Ca�1.e1o Branco, 4893
Centro - Schroeder - se

1I�:::1
i FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS I

- MATERIAIS DE CONSUMO
, ASSISltNCIA rtCNICA

iAnuncie aquilUj.
.

371·1919

l"
... m_

i Anuncie aqui!!!i
\ '

371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

, IJ Getúlio Vilr!Jas, 594
Centro - Janl!Jlllí áo Sue

Te[; 370-3612
••.................................................••.

: Produto:

i
' -I

! I

,

Venha Conhecer a I
:
Moda queé um Doce! I

; I

! Preç,os eSpeCi�isl
! de mauguraçaol
: Modinha . I.

tam.01a16
Moda AdUlto,

i

,
Fone: 371-5810 I

. Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 I
............................................ _ l

I Anuncie aqunu
371·1919 .:

-I 1
L_•.... �_._._ .. _._._ .. _ .. __ ._ •.•. _ ••. _. __ .• _A __ .. m_. __ _ .. ...J

Mudanças,
fretes e

viagens com
F�4000 Baú.

CORREIO DO POVO 25

E---·-----uncie aqui!! ,

371·1919 I
m i

Anuncie aqui!!!
371·1919

r"".·........
. ········ .. "� ···".H.· ···· .. • ···_.·�".. • "··,····.,.·,··�·,, "

,,"'.,

I Anuncie aqui!!I:
i 371·1919

'

1_""" .__ ... .. ,, .. _ ... _. .. ._ ... _....1

Prl VIDRAÇARIAl:J4 Arte Vidros
Vidros. Espelhos, Bisotê,l.apidação e Polimento.

jateamento, Plotter de Re<:orte, Acessénos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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30.7' " "

COMPRA-SE - RD 350. Ofereço como
parte do pagto, DT 200, 92. Tratar:
9134.{)498 ou 273-6242:

COMPRA-SE - moto no valor até
R$2.000,00. Á vista. Tratar: 276-0460
após 14:00.

COMPRA-SE - moto modelo, honda
Biz I Sundown I Scooter em bom
estado. Tratar: 370·1801 cl Sandro
após 18hs.

RD 350 - vende-se, 90. Tratar: 9905-
3644.

SUNDOWN - vende-se, preta, cl
capacete, r-:

pneus novos, 97.

R$1.500,00. Tratar: 372-1274.

TITAN - vende-se, 98, verm., ótimo
estado. R$1.500,00 entro + 21x

R$135,00. Tratar: 370-7179 ou 9602-
0919.

ESCAPAMENTOS - vende-se,
esportivo, coyote pI CB500 ou outras.

R$100,00. Tratar: 275-1204 ou 9132-
1405 cl Ricardo.

MOTOR-vende-se, de Rat Uno, ótimo
estado. R$300,00. Tratar: 273-0611.

MOTOR - vende-se, de Mercedes, 4cc
pI caminhão 608 ou Toyota. R$
5.000,00. Tratar: 372-2833.

····
..S·.······'·'···.·.···.'·0··.··,······.··5····"··""'.o ••

: •

• ". _.

'

•

•

•
_

-, �
• ,.�. " •

'

. . _-

',,"
" :: ,;-", ',.

Sou taurino, tenho 29
anos, se você está só,
escreva-me: Rua

Tohmaz F. deGoes, 720
ou ligue373-2501, dou
preferênciaparamoças
de 20 a35 anos.Aome
escrever peço que me
,

dê o número do seu
telefone para contato

BICICLETA vende-se,
ergométrica, marca Athletic, semi
nova, R$160,00, Tratar: 371-8175
ou 9112-3743,

BICICLETA - vende-se, feminina,
nova, aro 24. R$i20,00, Tratar: 370-
9134.

CAÇAMBA - vende-se, 99.

R$3.000,00. Tratar: 273-5315.

CACHORRO - vende-se, Rotweiller, cl
1 ano e 4 meses. Tratar: 276-0743 cl
João.

CACHORRO - compra-se filhote de
Yorkshire. Tratar: 372-0655 res. ou 370-
7467.

CADEIRINHA - vende-se, pi carro,
importada, marca Cosco, ótimo estado.
'Tratar: 371-4921 cl Marilene.

SÁBADO, 22 de novembro de 2003

A

L
E
N

PrazeremH
atender bem.A

371-'655 275-0452
AR CONDICIONADO - vende-se, uso. R$160,00. Tratar: 370-9005 hor. CAMA - compra-se de casal e um

Consul, 10.000btu, Airmaster, usado. comI. beliche. Tratar: 376-0081 ou 9125-7798
R$600,00. Tratar: 275-2803 hor, comI.

BALANÇA - vende-se, eletrônica,
15kg, Filizola cl etiquetadora,
seminova. R$ 1,100,00. Tratar: 370-
1274

BALCÃO - vende-se, pI açougue. R$
600,00. Tratar: 37·0-1274

BALCÃO - compra-se pI loja, cl vidro.
Tratar: 376-4253.

BARRACA - vende-se, pI 4 pessoas,
modelo "lglu", semi-nova, cl pouco

SEJA UM PEQUENO FABRICANTE!

Trabalhe em seu próprio negócio na sua casa. Seja um mini
fabricante de um produto de alta rotação no mercado atual.
Você pode produzir brindes, chinelos de pano, fraldas e mais 250

produtos, dependendo da quantia que você pode investir, variando
de R$60,00 a R$3.000,00 de investimento.

. .Chegou a hora de você transformar a sua vida. Envie 1 envelope
em branco, 2 selos de R$ 0,50 e seu endereço completo p/
CORPO 1010-Cx P. 1145 - 89.259-970 - Jaraguá do Sul/SC,
aue lhe enwiaremos todas as instruções I1:ratuitamente. Prefa Waldemar Grubba, 2176 - Vila lalau - Jaraguá do Sul

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

Fone: 371·7007
A melhor opção para sua empresa,

escritório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

Kit Portão Eletl'Ônico + Interfone
Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

TELEFONIA
. (Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pj centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificaçlores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias p/ telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistên.cia Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado Ui"
Patch Panei 20 portas 24 portas j_g"
Patch Cable CAT Se
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas p/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/B e Colar).
Micro Câmeras (P/B e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

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

.
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.". .".

CRITORIO CONTABIL LTDA.

E conferi

o sucess

excluslvamenteêd

"ciCS ESCRITÓRIO CÔNTABIL··LTDA
Para obter sucesso no presente

e tranquilidade no futuro!

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
A SUA EMPRESA MERECE!

--------------------------���---�------------------�------------------------�
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nic

R$ 645,00
ou 1 + 4 de

R$ 129,00

Telefone sem fio
900 MHZ
Várias marcas
e modelos ap

R$129,0

a vista

R$ 499,0
ou 1 + 4 de

R$99,

14 polegadas CCE
vista R$ 9,00

ou 1 + 4 de

R$ 79,80

in; 29 Cinerar
) "R$'1.050,OÕ
ou1 +v4dé

,

R$.210,OÕ·
i'/<'; ,.R$ 25,

OVO Gradiente

R$ 480,00
ou 1 + 4 de

R$'96,00

Parabólica com controle instala
com a base de concreto

1 + 5 de R$ 76,00
a vista

R� 419,00,

91l.7-2447. Tratar: 9995·2778. FOGÃO - vende-se, cl 6 bocas.

R$180,00. Tratar: 273-0779.
CELULAR - vende-se, Nokla, TIM, CORIÓ - vende-se, macho e fêmea.
cartão. Tratar: 9991-2356 até 17:00 Tratar: 371-8040 ou 9962-5883. FREEZER - vende-se,' 230L, ótimo
hrs. estado. Tratar: 370-7156 cl Dolores.

Quartas-feiras - Peixe Frito
Sextas-feiras - costela assada,

feijoada e dobradinha

�I!IIIII!IIM","".tMIII!IE",!!!fd 3 71- 2 6 4 6

CELULAR - vende-se, Motorolla, 12Ot,
c/ carregador, fone de ouvido e linha.

R$200,OO. Tratar: 376-3946c/ Elalne;

CENTRíFUGA - vende-se, pequena.

R$60,00. Tratar: 9905-9595.

CUBO - vende-se, fenfer, p/ guitarra.
R$200,00. Tratar: 371-8684. GELADEIRA - vende-se, Consul.

R$200,00. Tratar: 9905-9595.
ENCICLOPÉDIA - vende-se, Barsa

cornpl. CI dicionário e bíblia. Tratar:
372-0162 ou 275-C641.

GELADEIRA - vende-se, Brastemp,
marrom. R$250,00. Tratar: 273-0779.
Tratar: 273·0779.

c/ Emerson.

COMPRA-SE - identificador de
chamada DTMF ou aparelho telefônico
cl identificador. Tratar: 276-2073.

EXPOSITOR-vende-se, pI loja, novos
e semi-novos. Tratar: 371-7842. HP - vende-se, Jornada 548. R$

'1.200,00. Tratar: 371-3375Dcl
Alexandre

CARRINHO - vende-se, de lanche.

R$500,OO à vista ou em 2x. Tratar:
CONSÓRCIO - vende-se, contemplado.
R$3.000,00 + 38x R$274,00 por mês.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas,
amarelo,' antigo, ótimo estado.

R$50,00. Tratar: 275-2853 hor.

comI.
LACRE - vende-se, de latinha. Tratar:
374-5443 cl Pedro.

LAVA LOUÇA - vende-se, Brastemp,
pI 12 pessoas. Tratar: 372-0162 ou

275-0641.

LINHA - vende-se, telefônica prefixO
371. R$ 300,00. Tratar: 371-3375 após
19h cl Alexandre

Anuncie aqui!
371-1919

Precisa-se
de moças

maiores de 18 anos.

Tratar:

PREVINA·SE
Use Camisinha

I�J_�1:2SZ�
l7iRiHifR

9129-3443

l'Lind'as········································,Meninas
.Anuncie aqui!. I
371�1919 I

, . __ "_ ... .. .__ .... .. ..J 1_ª�_ª1::J-ª--º_§�
r"'fuJo o qllC você

procura em prazer.

Atendemos Motéis,
a domicílio e temos local

'(47) 9103·5417
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MÊS DO ALARME
Vigilância eletrônica
Instalação de Alarme

comerciais e residenciais1
SUPER PROMOÇAO
Portão eletrônico
+ interfóne

MÁQUINA - vende-se, Müller, fibra.
R$160,OO. Tratar: 9905-9595.

MÁQUINA - vende-se, overloque,
sequinha, semi-nova. R$120,00.
Tratar: 9905-9595.

MÁQUINA - vende-se, de cortar tecido,
com lâmina seminova e revisada. R$
350,00. Tratar: 275-3949 ou 9131-5111.

MARCA-vende-se, cf registro no INPI,
elo nome de Dettentos, classe 25 -

mista, para o ramo de vestuário em

geral. Valor à combinar. Tratar: 275-
3708 ou 9909-D502. OURO - compra-se, qualquer peça,

arrebentada, quebrada. Paga-se à
vista. Tratar: 9979-0605.MESA - vende-se, pf computador, cf

teclado fixo. R$50,00. Tratar: 371-8175
ou 9112-3743. PEDALEIRA - vende-se, Zoam, GFX

707, cf pouco uso + com fonte. R$
440,00. Tratar: 9131-5111 ou 275-3949.MOTOR - vende-se mercedes 4

cilindros, pf cari"1inhã� 608 ou toy�ta.
R$6.000,00. Tratar: 372-2833 PRECISA-5E - de acompanhante pf

Valorizando
seu ambienteI

ajudar a dividir aluguel. Tratar: 371-
7424 cf Priscila.

PRENSA - compra-se, térmica. Tratar:
371-2115.

SOM - vende-se, aparelho toca-fita,
marca Roadtar, semi-novo. R$100,00.
Tratar: 276-2073.

SOM - vende-se, aparelho de cd,
"Ploneer, cf MP3, cf controle, novo, na
caixa. R$505,00: Tratar: 376-2206 cf
Alexsandro.

TACÓGRAFO - compra-se, pf
caminhão wolkswagem e Mercedes.
Tratar: 9902-0184.

TV -vende-se, 14", cf contr., Philips, 1
ano de uso. H$250,00. Tratar: 273-B643.

VENDE-5E - 2 placas luminosas, uma
de parede e outra dupla face. Tratar:
9905-9595.

VENDE-SE - carretilha quantum, modo
QP200 perfil baixo + vara modo Abu

Garcia, fibra grafite, 1.68mt. R$150,00.
Tratar na Rua Adolorata Dauri Pradi,
226 - apto 03. I

VENDE-5E - cama de solteiro, reforçada,
de madeira e 1 colchão de solteiro.

R$70,00. Tratar: 37i-7060.

VENDE-5E - jogo de quarto, cf colchão.

Economize com Qualidade

Especializada em Cartuchos para Impressoras

LEXM�RK J{eroJC

.IMI' 1rp].E íJ�1t
A cada 15

reciclagens gallhe
1 GRÁTIS

Garantia, qualidade e economia.
Laboratório próprio -

Um novo conceito em reciclagem
Fone/Fax: 376-3869/370-0417

Rua: Cei.' Procópio Gomes de Oliveira, 83 - Sala 1 - Centro -

Jaraguá do Sul - se (Próx. Banco Itaú)

Vendas de
Materiais
Elétricos
em Geral

INSTALADORA
.

.

•

alerell.
A Casa do Instalador

,,00000AO DA IIMo4lI-4 .! Portões Eletrônicos
.! Cirquito Fechado de TV
.! Interfones �:iM••
.! Vídeo Porteiro

Financiamentos em até
pI materiais Elétricos • Plano Construcar da !CÀIN.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Fone: 47 3709933
1438· Sala 02- Jaraguâ do Sul 9103-3838 / 9967-0383

PLANETGAME
• VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GE�AL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViOEO GAMES .COS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fabrico

e Vendo • PLAYSTATION 2

'X60X
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
.* NIHTENDO 64
• GAME 60Y COlOR
• GAME SOY ADVANCE
• HII'fTEHDO GAME CU6E

artesanato

em madeira

e laminado. R$400,OO. Tratar: 273-0779. transformador, 2jogos, cf 6 meses de

garantia. R$350,00. Tratar: 376-2206.
VIDEOGAME - vende-se, Super
Nintendo. Tratar: 370-7315 cf Wilian. ' VIDEOGAME - vende-se, Play Station

. 2, totalmente destravado, cf 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-2206.Tratar:

371�7242.

VIDEOGAME - vende-se, Dreamcast,
cf 2 contr. e 3 jogos. R$350,00. Tratar:
376-2206. VIDEOGAME - vende-se, Nintendo 64,

cf 1 controle, 2 jogos e adaptador de
fitas. R$ 340,00. Tratar: 275-3949 ou

9131-5111.
VIDEOGAME - vende-se, Play Station

One, cf 2 controles, memory card, 1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Esclarecemos para os devidos fins que o título 162800 no

valor de 123,76 emitido contra a empresa COM. DE MAT.
ELÉTRICOS SCHINEIDER foi equivocadamente protestado
por ter sido faturado para endereço desativado do cliente.
Nada consta em nossos registros que desabonem a referida

empresa.
PROELT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 76.851.187/0001-07

Nota de Esclarecimento

MIB ApresentaA$Sessoria Empresarial '"

DESPERTANDO
GUERJ{_EIROS

E AMANSANDO
FERAS

"'"

Depois dela, com certeza você mudara s

Enfoque especial em:

Os Guerreiros Adormecidos
Visão do Mundo Real
Visão das Pessoas

Liderando e Lidando com Pessoas
Como Encarar os Problemas no Mundo Atual

Cuidando de si mesmo
lidando com os inimigos naturais

Reaprendendo a Viver FELIZ

Palestrante - Elias José (le Santana,
consultor de empresas no Br�sil e no
Exterior, atendendo etnpresas Nozte

Americanas e Japonesas, (lescobriu o que tem
feito a diferença entre que.U1 maucla e quem

,obeclece, quem líclera e quem é lidera(lo, de
gigantes empresariais à pequenos funcionários,

e ele levará nesta palestra o segre(lo da
rnofivaçâo contínua e a persistência ern metas

e objetivos, que farão a diferença na sua

elllpresa, e na sua vida.

Investimento
R$12,OO Com Reserva Antecipada
R$16,OO No dia e na Hora do evento

RIO DOS CEDROS

Vendo terreno com área de 4l5.600m2

na região do rio Bonito, divisa com

Jaraguá do Sul, com riacho,

cachoeira, Inata nativa,

eucalipto, etc.

Tratar: (47)386-1279 cl Ademir

s...

ALUGUEL DE TRAJES

li 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 1!! Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N!! 24552 de 17-11-2003
INGOMAR RIEGEL E CRISTINA APARECIDA

GATSCHER

Ele, brasileiro, solteiro, estampador, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua

Carlos F. Ramthum, lateral 205, nesta cidade, filho
de Mariano Kickhbfel Riegel e Edir Riegel -

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua
Mas Quentin, 69, Corupá, Santa Catarina" filha de
Avelino Gatscher e Leonilda Hoch Gatscher-

EDITAL N!! 24558 de 18-11-2003
HERCULES WALDINO PELENS E ADRIANA

BERGER

Ele, brasileiro, solteio, técnico mecânico, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua

Águas Claras, 567, Ilha da Figueira, nesta cidade,
filho de João Bernardino Pelens e Isaura Vasel

Pelens-

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de
Pitanga, Paraná, domiciliada e residente na Rua

Águas Claras, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de

Antonio Berger e Alzira de Faria Berger-

E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será
afixado por 15 (quinze) dias.

'EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabeliã
Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

ADMINISTRADORA DE BENS ALECIO BERRI L· RUA: HENRIQUE PIAZEIRASj
NO - NESTA;
ALEX DREWS· RUA ERICO DUWE - NESTA;

ARICENIR CANUTO· HENNING BEHLlNG 100 - NESTA;

CLEBER ALVES MELO· R PREFWALDEMAR GRUBBA 2973 - NESTA;
CONFECCOES BUMERANGUE LTDA ME· ROD SC 416 KM 14 - NESTA;
CONFECCOES RUMAYR LTDA, RUA:ADEMAR IRIO VASLEL 550 - NESTA;
CRISTIAN NAGEL-I'>'lARIA UMBELlNA DA SILVA 417 - NESTA;
CRISTIANO SCHEUER - NESTA;

DELTA TECNOLOGIA LTDA· RUA JOAO PLANINSCHE.CK 1698 - NESTA;
EDUARDO RAMSAUER· WALDEMAR RAU 92 - NESTA;

ELMAR UTILIDADES LTOA ME· RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA - NESTA;
ESTAMPARIA AMERICA LTDA· MANOEL FRANCISCO DA COSTA 1255-

NESTA;
GERALDO APARECIDO DA SILVA - RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 239-

NESTA;
GRANJA RIO MANSO LTDA· ESTR.RIO MANSO S/NR - NESTA;
GRANJA RIO MANSO LTDA, IÔSTR.RIO MANSO S/NR - NESTA;

GRANJA RIO MANSO LTDA· ESTR.RIO MANSO S/NR - NESTA;
H HAFEMANN E CIA LTDA· RUA QUINZE DE NOVEMBRO 25 - NESTA;

IDM SERVICOS DE LOCACAO LTDA· R JORGE LACERDA 100 AP 302-NESTA;
IDM SERVICOS DE LOCACAO LTDA· RUA ERICO NEGUERBON 412 -NESTA;
IND COM DE SORVETES ROZZA LTDA· R.MAL.DEODORO DA FONSECA 189-

NESTA;
INSTALASUL PREST DE SERV LTDA ME - R 450 NR 132 - NESTA;
JATEC INFORMATICA LTOA EPP - RUA ANGELO SCHIOCHET 173 - NESTA;

JOSE FRAGOSO· RUA FREDERICO G SCHMIDT S/NR RIO MOLHA - NESTA;

JULIANA JAGELSKI· R PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA 1320 AP 2 - NESTA;

LORENO J MINATII· ANGELO TORINELLI 78 AP 301- NESTA;
MARCELO DOS SANTOS· ABRAMO PRADI 342 - NESTA;
MARCIANO DA SILVA· RUA DO PRESIDIO S/NR - NESTA;

MARCO HENRIQUE LUNA· LEOPOLDO KLEIN - NESTA;

MAURI ONEIDES RECH • RUA HELMUTH FRANZNER S/NR LOTEAMENTO
GARGI - NESTA;

NELSON RODRIGUES DE JESUS· AV MARECHAL DEODORO,1369 - NESTA;

OLlVIA SALETE DAREN· RUA JARAGUA 84 NR 802 - NESTA;
REGIS AUGUSTO SCHIMANKO E ALEXANDRA· FRANCISCO PIERMANN 279

APTO 402 - NESTA;
RINEMOVEIS IND DE MOVEIS LTDA· R RENEO OSNI KWITSCHAL 1111-

NESTA;
ROSIMERI AGOSTINI . R RIBEIRAO GRANDE DA LUZ S/NR PROX SEARA -

NESTA;
SANDRA SUELI ARNOLD· RUA FRIEDRICH WILLlAN SONNENHOHL 210 -

NESTA;

SEÇiREDOS COMERCIO DE CONFECCOES . RUA JORGE LACERDA 129-

NESTA;
SIDNEI ROBERTO CAUS RIBEIRO· RUA JOSE PICOLLI 628 - NESTA;

TECFER COM E REPR LTOA· RUA JOSE PANSTEIN 106 - NESTA;

UNIPLAST IND DE EMBALAGENS· AV MARECHAL D DA FONSECA 1475-

NESTA;
VALDOIR VILMAR PELLlZZONI . RUA TREZE DE MAIO 350 CZERNIEWICZ
NESTA;
VEOCEANA MULLER ·JÓSE PAMIANOWSKI116 FUNDOS - NESTA;
VIRGILlO DE LUCA - LOTEAMENTO DALMAR - NESTA;

• VITALlNO MEIRA· RUA MARINA FRUTUOSO 620 - NESTA;
WAGNER F SCHMIDT . RUA PROF IRMAO GERALDINO 25 - NESTA;

ZORTEA E CIA LTDA· RUA CEL FARRAPO 1141- NESTA;

ZORTEA E CIA LTOA, RUA CEL FARRAPO 1141- NESTA;
ZORTEA E CIA LTDA· RUA CEL FARRAPO 1141- NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados OU

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in'

termédio do presente Edital, para que os mesmos
compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
nQ 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, Novembro de 2003
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ià
le

E
e cO casal fértil. • •

Vivemos em uma era de significativas e velozes mudanças científicas aonde a humanidade vem tentando aos POt;lCOS desvendar

alguns dosmistérios que a cercam.
Da origem do mundo à evolução dos seres emergem infindáveis desejos, onde um acompanha toda a história: o desejo por "deixar

um pedaço de mimo no mundo. Assim pensam quase que na totalidade os seres que chegam ao período de maturidade reprodutiva quando
normalmente o desejo por ter um filho ou uma filha, faz parte, em determinado estáçio da vida.

Sabemos que alguns casais conseguem engravidar normalmente, enquanto outros procuram através da tecnologia, formas
possíveis de fecundar o óvulo, buscando nos serviços de reprodução assistida, el imlnar o estado de infertil idade.

Mas como ficaa sexualidade do casal quando não se alcança a reprodução através do método natural?
O que se percebe é que encontrando tal diflculdade, não raramente, entra em cena um [oqo, quando com uma certa freqüência a.

culpapela infertilidade é lançada sobre a mulher, Sabemos que mais de 60 fatores podem ser motivos da infertilidade, isto tem a sua

significância, mesmo assim o homem raramente pára para pensar o que ele também pode apresentar.
-

Das queixas mencionadas uma se destaca, quando ao homem é oferecido um placebo ou determinadas vitaminas e à mulher, a
ingestão de-meça doses de hormônios, como se ela fosse alvo quase que exclusivo dos-trabalhos.

Uma das maiores dificuldades, os casais aos quais eu me refiro sabem do que estou falando, é lidar com a famosa pergunta:
"Quando vêm o herdei ro?" Como' se não bastasse a própria pressão para engravidar, ainda vêm a sociedade somar pontos na contra mão.
E mais, em um significativo número de casais tem-se um bebê e infelizmente uma separação, onde o investimento de energia, dinheiro e

tempo foi alto,mas o casal foi esquecido. Outra situação são os casais que afirmam ter feito de tudo para engravidar e não conseguiram,
adotam um filho e na seqüência, quando nem esperam a gravidez aparece. Situações semelhantes são também resultados de Um
investimento altíssimo no que se refere a parte física e um esquecimento quase total das emoções.

Durante tratamentos prolongados, cansativos e um certo número de insucessos, nota-se o abandono do casal. Olha-se para um,
depois para outro. Supervaloriza-se o óvulo, as trompas, os ovários, OS espermatozóides, o físico. Tudo isto tem a sua significativa
importância. Mas o casal ondefka?

Não se fala com o casal de desejo, sensualidade e amor. Não se toca 'nas palavras paixão, afeto e carinho ... Não se houve o casal.
Sabemos que para o sucesso de um trabalho como esse, onde ter um filho é o objetlvo, é preciso dar ouvidos às queixas, aos sentimentos e

as emoções do "casal como um todo", porque a relação entre equilíbrio físico e emocional é delicada e

fundamental. Psicólogos, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde sabem desta importância.
Lamento que mesmo sob a ótica destes conhecimentos ainda se encontre profissionais mantendo a

relação de alta tecnologia com sensibilidade zero. Afírmo.entre a medicina pura e a pslcoloqia radical
temos un; grande espaço etrabalhar entre estas duas ciências é o mais indicado.

E fundamental que se dlsponibilize ao casalo acompanhamento psicológico, possibilitando a

estes expressar suas emoções, suas conquistas e frustrações, discutir as suas dúvidas, externar seus
sentimentos, até para colher os-frutos que se deseja. Sem esta devida atenção a busca por um filho fica

comprometida, demorando muito mais tempo e as vezes impedindo a própria conquista.

�]
� :ffáce Cf:JvrpO'

.. Distribuidora de Cosméticos:

*'J11"",de- 'vz.:"'«liY ,.$w,w,U/.'

Marlon Mattedi
Psicólogo Pés-çraduando em Terapia Sexual

Mattedí@netuno.com.br
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PENTACARE· efeHo leMO! sobre OI IOOrCIII de expressão I Sh éti IAHA-slimioomondJlllelo(ilílopenelrll(Õodeolívos I ampoos, �osdm Blchos, I
fUCOGEl.du lonidrolocôo I sucos naturais e a osal

! (Aloe vera) I
Oftalmologista

371-7801 / 370�0409

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Fone: 371�6110 .

9905-2653

I'
Medícamentos em geral
ManlpulaçJo de fórmulas médicas

FlsIocerJplcos-e
Cosméticos lII3nlpulados

Fone: 371-8298
Rua Guilherme Weege, 327

CORREIO DO POVO 31

ljalaslri
CRWSCU42 • T1!GO 030/79
-o SOIlI\AClL 1.079

fone: 275-1450
Av. 1Il"r. Deo<loro ,la Pou_cca, 491
ga!,; 01 • Centro. JamguiÍ do Sul

� NEOVITA
Comércio de Produtos

� /;�/_t-
Ortopédicos
e Hospitalares

Fone/F8H: (47) 372-0461
R:11IiI iiiRltlruce.35J· su ·CMIII - lP6úSlI
••• 11: 1118Ioebl@lIrrUOII.'r • CeI; 1189-1941

387
.289· SI ..01
do sul-se

BELA VIDA
, N4llunll como vvi..'i!

Centro lie apoloaosdistribuidores

371-517.6
, Rua: Av_ Getúlio Vargas,'n9 49 - Sala 105
Ed, Herter f defronte a Igreja Evangélica

(Em cima do lInibanc:ol
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COMPUTADORES

PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS

SUPRIMENTOS PARA SUA EM
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Preservação da Cultura
Afro-brasileira em discussão

Depois de 350 anos de escravidão, o

Brasil tornou-se o maior país escravista das

Américas. H oje o preconceito e a

desigualdade ainda marcam a existência

dos afrodescendentes. Entretanto, a I uta do

negro catarinense já traz resultados e o

processo de inclusão social está em franca

expansão. Um exemplo é a criação do

Moconevi, em Jaraguá do Sul. Em agosto
de 2001 representantes da raça negra de

Jaraguá do Sul, preocupados com a falta de

integração, o acesso e a igualdade de

condições de todos os membros da
sociedade local, fizeram nascer o M oconevi

\
- Movimento da Consciência Negra do Vale
do Itapocu. O Movimento abrange os

municípios de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Corupá, Schroeder e

Massaranduba, que são municípios
multirraciais e de inegável relevância. O
Movimento tem caráter combativo e

trabalha sem distinção de raça, sexo, grau
de instrução, credo religioso ou político e

tem como propósito contribui r para a

melhoria e mudança da sociedade.
O Moconevi foi criado para resgatar a

história e a cultura afro-brasileiras;
combater o racismo, a discriminação e o

preconceito, manter intercâmbio com

organizações culturais e assessorar outras

organizações que desenvolvem atividades
de combate ao racismo.

Nestes dois anos o movimento teve como

conquista: menção honrosa em

reconhecimento contribuição da etnia

negra para a história de Jaraguá do Sul, em
jUlho de 2002; participação na organização

do carnaval de Jaraguá; participação na

festa das etn i as,
palestra e debate referente a inclusão

étnica. O grupo iniciou uma ampla
pesquisa sobre a vida e história dos

negros que moram no vale do Itapocu,
além de uma pesquisa quantitativa para
saber quantos são e como vivem os

negros na região. Por não ter sede os
�

cerca de 250 associados se reúnem

quinzenalmente no Sindicato do

Mobiliário, na Rua Epitácio Pessoa,
345. A pesquisa tem como objetivo fazer
o levantamento e o resgate histórico da

população negra na região. "M uitos

vocábulos que foram inseridos na cultura
brasileira tem origem afro", destaca

Sandra Helena Maciel de Oliveira.
E na noite de ontem o Moconevi

realizou a posse oficial do coordenador

da entidade Luis Fernando O legar, na

sede da recreativa da Marisol. Segundo
Olegar uma das metas é fazer com que
cada município do Vale do Itapocu tenha
um núcleo da entidade. "Iniciamos por

Guaramirim, mas queremos que todos
tenham seu núcleo para que possam fa'zer
reuniões e trabalhos sócio-culturais", diz
. Outra meta é construir uma sede

própria. "Queremos fazer um M oconevi

de verdade e por toda região", declara
entusiasmado. Olegar acredita que o dia

da Consciência Neg�a é uma data em que
se reflete sobre a batalha dos negros
contra a opressão e o preconceito e

refletir também sobre o papel do negro
no país.

,

Atividades da Semana
Na segunda feira foi realizada pela Câmara de Vereadores uma homenagem a quatro

representantes da raça negra. Foram eles: Ermelindo Januário Rosa, Peri Quirino da

Cruz, Cloti Ide da Silva Rosa, Basilícia Rosa de Jesus. -

I

Na quarta-feira aconteceu apresentação de música e dança Catumb,i do Itapocu,
trazido pelo Sesc, na Escola Adelino Franzner, na comunidade de São Benedito.

Na quinta-feira, posse da coordenadora do Núcleo de Guaramirim, Nair Peres e da

secretária Ana Venâncio e homenagem a Dorcília Gomes, de 100 anos. Ontem a noite foi
a passe do coordenador do Moconevi, de Jaraguá do Sul, Luis Fernando Olegar. Foi

realizada também homenagem aos presidentes dos blocos carnavalescos e ao casal de

idosos, Valdemiro e Maria Borba Alves, pelo ano internacional do idoso.
E hoje acontece o encerramento da Semana da Consciência Negra com apresentação

�e samba e pagode, com os grupos Teimosia, Terapia Popular e Arte Manha na Praça
Angelo Piazera, a partir das 17 horas. O evento tem apoio da Gerência de Cultura da
Prefeitu ra M un i cipal.

-
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ISCAR: O ESPETÁCULO ENCENADO PELO GpoEx CONTINUA EM CARTAZ ATÉ O FIM DO MÊS

Casamento aberto
tanto neste fim de

mas nem

semana
}ARAGUÁ DO SUL - o

Grupo de Experimentação
Cênica (GpoEx), da Socie
dade Cultura Artística de

Jaraguá do Sul (SCAR) apre
senta hoje, no Pequeno Tea
tro do Centro Cultural de

Jaraguá do Sul, a peça "Ca
samento aberto, mas nem

tanto". O espetáculo integra
o ciclo de apresentações que
acontecem ainda hoje, ama
nhã e dias 26 e 27 de novem

bro, sempre às 20h30. Escri
ta pelos italianos Dário Fo e

FrancaRame, o texto da peça
é a tradução brasileira do ori

ginal italiano "Coppia Aper
ta", escrita em 1983, em par
ceria com Franca Rame. A

história denuncia a hipocrisia
do homem liberal e moder
no que defende a igualdade,
mas não a deseja em casa..

Uma crítica ao homem cari
nhoso e generoso que quer
uma figura maternal como

Borchard. A peça é interpre
tada por um casal e, segundo
Moretti, foi um desafio, den
tro do projeto do GpoEx,
aproveitar uma atriz estrean

te, reveladanos experimentos,
contracenando com um ator

experiente. "Foi um desafio
da direçãounir talento,muita

Passeio Ciclístico

RotaryClub Pérola Indus
.

inicia distribuição de alimcmo ,

• .;.. • A ."

InSplraçao e expenenCla ,

completa o diretor.

Após as apresentações,
explica o coordenador do

Departamento de Artes Cêni
casda Scar, Nelson Borchard,
a intenção é continuar corri o

espetáculo por todo o estado
de Santa Catarina em 2004,
além de reapresenta-Io em

Jaraguá do Sul. Com dura

ção de 80 minutos, a peça é

censurada para menores de

14 anos, Os ingressos podem
ser adquiridos na bilheteria da
Scar ao valor de R$ 8,00. Es
tudantes com apresentação
de carteirinha pagam R$ 4,00.

hoje na localidade de Ri
'

rão Cavalo. Esta localida
tem sido assistida pela en'

dade com assistência soa
e assessoria jurídica nu

espéciedeapadrinhamea
Os demais alimentos am

cadados pelo Rotar)' se'
devidamente distribuídos'

}ARAGUÁ DO SUL - O

passeio ciclístico solidário pro
movido pelo Rotary Club

Pérola Industrial de Jaraguá
do Sul, no último sábado ren

deu bem mais que boas pe
daladas. Os cerca de 500 ci

clistas que participaram con

tribuíram com um quilo de

alimento não perecível que
será doado hoje para famílias
carentes da cidade.

De acordo com Fabio

Caputo, relações internas do
Rotary, da arrecadação fo

ram montadas cinco cestas

básicas que serão entregues

Divulgação
"Casamento Aberto ..." em cartaz até fim de novembro

esposa, mas procura a liber
dade sexual com outras mu

lheres.

A apresentação também
discute a falta de lealdade das

mulheres, com relação a ou

tras ép9,cas, porém, sem fa
zer apologia em defesa do
casamento tradicional ou das

novas tendências de relacio
namentos.

O vice-presidente de
Artes Cênicas da SCAR e

diretor da peça, Gilmar

Moretti, fez a tradução e a

adaptação de texto. O elen
co é formado pelos atores

Margareth Klein e Nelson

pio. ''Agradecemos a Poli'

Militar e toda comunids I

que compareceu ao evenl '

e a participação maciça d

empresários que nos apoi
ram neste evento doando

guns brindes", diz Capue

+ OescQ!lt9. • Os reços dos aparelhos deste anúncio jã estão com desconto Integraçáo..
valor de R$10.00. Desconto válido para aparelhos OaiOl

'05 üescontos variam de acordo com o plano escolhido pelo
,cliente,Modelos de telefones usados não constam nesse anúncio,

'REVENDA TIM
,Antiga Telesc - Rua Mal. Floriano Peixoto, 127 - Centro - Tel (47)275-0399
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REIVINDICAÇÕES: CpMUNIDADE SOLICITA SANEAMENTO BÁSICO PARA COMBATER A INCIDÊNCIA DE RATOS E MAU CHEIRO EXALADO EM VALAS

oradores estipulam metas para o próximo ano

Aldo Victor Padilha questio
na a reforma na ponte que
dá acesso ao loteamento
Aldrovandi. "Esta estrutura

está comprometida, apresenta
madeiras podres, vigas que
bradas e também é muito es

treita", argumenta.
Outro problema menci-

)
onado pelo presidente da as-

sociação refere-se aos

loteamentos clandestinos.
"São terrenos irregulares, sem
escrituras, mas se há pessoas
residindo, têm de contar com

condições mínimas e básicas,
então, reivindicamos também

que essa situação seja solucio
nada", diz.

A segurança também está
em pauta. No próximo ano,
será formado o /Conseg
(Conselho de Segurança) do
bairro, entidade destinada a

combater ou amenizar a

criminalidade e consumo de

drogas. ''Vamos orientar os

moradores, aclamar pela res

ponsabilidade que a família
tem perante os jovens com

JARAGuA DO SUL - O

o está na reta final e as

etas para 2004 já estão

çadas. Nas últimas reuni

s os moradores do Bair-
,

Rio Molha aproveitaram
ra discutir as principais
elhorias que a localidade

cessita. Apesar de conside
r algumas das reivindica

U es já realizadas pelo poderOu 'blico, como o asfal

ento, por exemplo, o pre
ente da Associação dos

oradores, Valdir dos San
en s, levanta outras carências

bairro, como a questão
saneamento básico.
- A tubulação já foi ins-
ada, mas falta ainda fazer

ção nas residências. En
to a prefeitura não efe

resse trabalho, os dejetos
nrinuarào sendo lançados
esgoto acéu aberto, o que

en!l ejudica em. muito a vida

. d s pessoas, principalmente
loil que diz respeito à higiene.
o

á muitos ratos aqui na re

uto 'o,êulminado em doenças

Secretário sugere a instalação
de fossas e filtros em residências

,

bular o ribeirão", desta
ca·. Com relação à inci

dência de ratos, o se

cretário diz que um

grupo de profissionais
da .prefeitura estará efe
tuando controle de
zoonose nos bairros da
cidade.

- Já com relação à

ponte questionada pela
comunidade, não há pro
blema algum, pois foi
vistoriada e constatado

que não apresenta risco
às pessoas. Havia apenas
duas pontes em estado
crítico naquele bairro,
mas já foram reforma
das -'-, destaca. (FR)

o secretário de De

senvolvimentoMunicipal,
José Humberto Travi, ar
gumenta que as ruas le

galizadas (Adolfo Antô
nio Emendoerfer e Artur
Aldrovand i) contam

com drenagem pluvial,
as demais necessitam ser

regulamentadas. "O que
os moradores daquela
localidade deveriam fa
zer é uma ação conjunta
para que todos se cons

cientizem e instalem em

suas residências fossa e

filtro para reduzir a

quan tidade de resíduos

lançados no ribeirão. Por

que não podemos tu-

Alexandre Bago

Bairro reivindica formação de Conseg para evitar vandalismo

como a leptospirose-, sali
enta. Ele enfatiza que para
amenizar esta problemática,
a partir do próximo ano se

rão efetuadas palestras para
toda a comunidade, infor
mando-os a como comba

ter os retos, repassando no

ções na área de higiene.
Os 75 anos de idade, o

aposentado Augustinho

Bassani reside ao lado de
uma vala de esgoto e critica
o mau cheiro exalado pelo
local, especialmente em dias
de chuva, "É terrível, algo
precisa ser feito para acabar
com os ratos que se criam

por aqui", diz.
Além de estar desconten

te com a questão do esgoto
a céu aberto, o comerciante

intuito de evitar o vandalis-
\

mo e uso de drogas",
enfatiza.

Para encerrar as ativida
des de 2003 será realizado o

Natal daCriançaCarente, nas
dependências da IgrejaNQs
sa Senhora do Rozário, dia
14 de dezembro, a partir das
14 horas. (FABIANE RIBAS)

Número de contaminados comAids assusta
secretaria de saúde de Jaraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL -

Apesar de todas as campa
nhas efetuadas em veículos

de comunicação, palestras
educativas em escolas e

empresas, 56% das pesso
as que efetuaram exame de

HIV até o mês de outubro

assumem nunca terem uti

lizado preservativo. Alguns
sentiram-se aliviados após
abrir o exame, mas outros

perceberam que não tive

ram a atitude correta e que
a falta de 'consciência cul

minou num preço muito

alto. Até o mês passado, a
Secretaria de Saúde realizou

2.955 exames DST Aids,
sendo .que 49 pessoas re

ceberam a má notícia.

Num plano geral, desde
1991 até outubro deste

ano, a região do Vale do

Itapocu realizou cerca de
15 mil exames e registra
394 infectados. Destes,
22,3% foram. a óbito e

69% adquiriram em rela-

ções heterossexuais.
Para tentar amenizar a

incidência dessa doença, o
poder público começa na

próxima semana uma cam
panha de conscientização.
Serão instalados outdoors

pela cidade com intuito de

combater o preconceito,
incentivar a realização do
teste e a utilização de ca

misinha. Também serão

confeccionadas faixas e

banners alusivos à campa
nha. Nos dias 29 e 30 des

te mês, haverá uma expo
sição no Shopping
Breithaupt .com cartazes,
matérias de' jornais e infor

mações pertinentes ao as

sunto. No dia 1 de dezem

bro, data que se celebra o

Dia Mundial de Combate
à Aids, aproximadamente
mil pessoas vão participar
de uma passeata pelas
principais ruas do Municí

pio. Na oportunidade, se
rão distribuídos folhetos

informativos e preservati
vos.

- Os números levan

tados na última pesquisa
nos assustaram e por isso

vamos trabalhar aindamais

intensamente na questão da
conscientização deste pro
blema. Muitas pessoas têm
a informação, sabem que
devem usar camisinha, mas
acabam tomando atitudes

erradas alegando que con

fiam no parceiro, acredi
tam que não vão ·pegar a

doença, não gostam de uti

lizar o preservativo e aca

bam assumindo um com

portamento de risco -

destaca o coordenador do

Programa DST/Aids,
Dalton Fischer. Ele infor
ma que as pessoas que de

sejam fazer o exame po
dem comparecer ao pos
to 'de saúde localizado na

Rua Reinaldo Rau, das
7h15 às 16 horas. O teste é

gratuito. (FABIANE RIBAS)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IACIDENTE: MARLI FlORENSA, 19 ANOS, FOI ATINGIDA POR UM VEíCULO E lEVADA AO HOSPITAL SÃO JOSÉ

Ciclistas. têm de respeitar as

normas do código de trânsito
]ARAGUÁ DO SUL -

Mais um acidente de trân
sito envolvendo ciclista foi

registradona tarde de quin
ta-feira. Os socorristas do

Corpo de Bombeiros do
. Município foram aciona
dos para prestar atendi
mento aMarli Florensa, 19
anos. Ela transitava com a

bicicleta pela Rua Manoel
Francisco da Costa, quan
do foi atingida pelo veícu

lo Corsa, placa LXY-8331,
de Jaraguá do Sul. A víti
ma apresentava suspeita de
fratura no braço e foi en
caminhada ao Pronto-So
corro do Hospital São

José.
Mais uma vez, a tenen

te do 14° Batalhão da Po

líciaMilitar, Arlene Villela,
questiona o comporta
mento das pessoas no

trânsito.
- Os ciclistas têm de

se conscientizar de que a

. partir do momento que
entram no trânsito preci-:
sam respeitar as normas do
Código Nacional de Trân
sito como se fossem um

veículo. Eles também são

obrigados a: parar em se

máforos, não podem fu
rar cruzamentos, têm de

, • •
'. Alexandre Bogo

Vitima atendida pelos bombeiros apresentava suspeita de fratura no braço

respeitar e dar a vez para
o pedestre, assim como os

motociclistas - enfatiza.
A tenente orienta os ciclis
tas a circularem sempre na
mão do veículo para evi
tar acfdentes. "Quando um

carro está saindo de uma

garagem, por exemplo, o
motorista toma cuidado

sempre com a mão que
vai seguir na via. Se a pes
soa estiver vindo na con-

- d/'tra-mao, po e ocasionar

.um incidente", menciona.
Além da questão de

transitar no sentido corre

to da rua, 'os ciclistas tam

bém devem se atentar à

velocidade que conduzem
as bicicletas. "Eles não

usam nenhum equipamen
to de segurança e isso é

muito perigoso. Quando
envolvidos num acidente,
saem muito machucados,
quando não entram em

óbito pelo impacto da co

lisão. O CNT pede que ci

clistas utilizem capacetes e

joelheiras, mas esta impo
sição ainda não está regu
lamentada para que a polí
cia possa efetuar cobran

ça", salienta. Para amenizar
o problema, a tenente ori
enta os ciclistas a sempre
sinalizarem com as mãos

o sentido que vão conver

gir para que os motoristas

possam estar cientes das

movimentações da bicicle
ta", aconselha.

As pessoas que deseja
rem mais informações so

bre as normas impostas
pelo CNT no que diz res

peito ao comportamento
do ciclista no trânsito en

contram o CNT na bibli

oteca, em bancas de revis

tas ou; em sites do depar
tamento de trânsito. "Há

muitas mudanças no códi

go e as pessoas têm de se

manter atualizadas", desta
ca. (FABIANE RIBAS)

A Polícia Militar registrou ontem à tarde um aci
dente de trânsito tipo engavetamento, com danos
materiais. O fato aconteceu por volta das 13h30, na
Rua Getúlio Vargas, próximo ao Shopping Center
Breithaupt, quando o condutor da GM S10, placa
lYQ-5909, de Corupá, freou bruscamente. para pa
rar no semáforo. Com a freada brusca, o Monza,
placa lXO-8188, de Jaraguá do Sul; o Monza AET-
1845, de União da Vitória, no Paraná, e o Renault

Clio, MEZ-:4950, de Joinville, não conseguiram pa
rar em tempo de evitar a colisão traseira. "Daí a

importância de manter a distância adequada entre
outros carros", destaca um dos policiais.

SÁBADO, 22 de novembro de 2�

Faleceu às 18:45 horas de 19/110 Senhor GuilheITri
Marquadt mais conhecido por Opa Marquadt com id
de 93 anos, deixando enlutados a esposa, filhlll
genros, noras, netos, bisnetos e demais parentes
amigos. O sepultamento foi realizado em 20/11'
16:30 horas, saindo o féretro da sua residência noffi·
Cerro I seguindo para o Cemitério Cristo Bom Pastor.

Faleceu às 23:30 horas de 19/11 o Senhor Osval
Belarmino com idade de 54 anos, deixando enluta
a esposa.filhos, genros, netos e demais parentes
amigos. O sepultamento foi realizado em 20/11'
17:00 horas, saindo o féretro da Igreja Rainha dap
na Vila Nova seguindo para o cemitério Vila Lenzi.

Faleceu às 06:45 horas de 20/11 a Senhora Hele
Pomianoski Moretti com idade de 83 anos, deixaM
enlutados 2 filhos, 2 noras, 4 netos, 2 bisnetos e dem'

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado

20/11 às 18:00 horas, saido o féretro da Igreja Noss
Senhora do Rosário em Nereu Ramos seguindo para
Cemitério Nereu Ramos.-

I

Faleceu às 08:30 horas de 20/11 o Senhor Vicenl

Rangheti com idade de 77 anos, deixando enlutados

esposa, 3 filhos, 2 noras, 1 genro, 5 netos, 1 neta

demais parentes e amigos. O sepultamento foi realiz
em 21/11 às 9:00, saindo o féretro da sua resldêrd
em Guamiranga seguindo para o Cemitério Guaramiri

Faleceu às 20:15 horas de 20/11 a Senhora Miri�
Maria Bardt com idadede 42 anos, deixando enlutad,
o esposo, 2 filhos, irmãos, irmãs, sogro e demail

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado err

21/11

Local: Pátio da Igreja Evangélica Luterana
Centro - Apóstolo Pedro

Data: 23 de Novembro de 2003 (Domingo)
Início: 18 horas
Louvor: Grupo Musical Água da Vida

Evangelista: p. Dietmar Wimmersberger
Participação Especial:
Banda Ministério Alvo Certo (Blumenau)

I Louvorzão Evangelístico
o conselho de amigos da missão (COAMI-JGSl el

promovendo um grande encontro em Jaraguá do Sul. Se
um precioso tempo de comunhão, louvor e adoração àqu'
que nos enviou artravés da palavra "ide", portanto, la
discípulos de todasas nações ... " (Mt. 28.18")

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMOTIVAÇÃO: DEFICIENTES-FíSICOS QUEREM A PRÁTICA ESPORTIVA COMQ ATIVIDADE PARA FUGIR DA ROTINAME AVALIA EVENTOS ESCOLARES

:' Fundação Municipal de Esportes realiza a reunião de

aliação dos campeonatos escolares promovidos este ano,

hOI partir das 8 horas �o dia 3 de d�zembro, no auditório da

es scala Wizard Idiomas, Destinado a professores e

l' rofissionais das unidades escolares das redes municipal,
) �i wdual e particular de ensino, o encontro tem como objetivo
ar,

'scurir sug�stões aos regulamentos destas competições para
,A diretora de Promoções de Eventos/PME, Cleide

lasca, lembra que estas avaliações acontecem anualmente,

es rcsent'lndo-se como ótima oportunidade a quem deseja
l' rapar mudanças e apresentar novas idéias.

p
._----�--------�

líderAjadefi precisa de

encabeçar
um

_esporteopara
ralo ''Vamos tentar reativar o

grupo para não deixar mais o

futsal arquivado. Mesmo por
que, é a única prática que nos

permiteuma confratemização.
É interessante que os deficien

tes entrem em contato com a

Ajadefi, que se interessem com

intuito também de combater
preconceitos, trocar experiên
cias e vença seus limites", ar-

'

gumenta Campezoni.
Também com falta de li

derança,oprojeto do basquete
para dependentes de cadeiras

de rodas também está arqui
vado. O presidente daAjadefi,
Afonso José Petri, destaca

que a empresa Duas Rodas
conta com estrututa apropri
ada para esta prática, mas
como não há pessoas para

organizar essa atividade, as

formações das equipes e dos

jogos ficaram no papel. "Se
alguém tomar frente desses

projetos, certamente os de

ficientes vão se motivar por

que também precisam de ati

vidades de Jazer", considera.
(FABIANE RIBAS)

JARAGUÁ DO SUL - O

projeto da equipe de futsal dos
integrantes daAjadefi (Associ
ação Jaraguaense dos Defici

entes Físicos) prossegue
engavetado enquanto elesnão
encontrarem lUTI líder, alguém .

que organize a equipe e Os

motive àprática esportiva.Em
outubro do ano passado, um
gtupode deficientes seanimou
com a idéia de se reunirem

para jogar futsal e chegaram a

realizaraproximadamente cin
co partidas no ginf>io do Par-

"O Senhor é quem
me ajuda, e eu não
tenho medo.

Que mal pode alguém
me fazer?"

,
.

PARTICIPE!

Rua: Max Wilhelm, 289
Baependi / Jaraguá do Sul - se,

Fone: (47) 370-6180
www.casadcoracao.com

Alexandre Bo'go

Everaldo destaca a diversão despertada nos jogos de futsal
�nl

IS....-----------

a----------------------------------------------------------�

�IIm

Hebreus 13:6

o dia inteiro, não temos con

dições de organizar a equipe e

as partidas.O que nós precisá
vamos é deum líder que tome

a frente desse projeto porque
estrutura nós' temos, recebe

mos apoio da iniciativa priva
da -, destaca Everaldo

Campezoni.
Ele salienta que, como ha

verá troca de diretoria para o

próximo ano, muitos defici

entes procurarão a entidade

para saber se há atividades

novas, outros projetos em ge-

que Malwee. A prática desta

modalidade esportiva serviu

para os tirar da rotina casa-tra

balho,para incentiva-los aman
ter um estilo de vida mais ati

vo, além de ter oportunizado
espaço pru:aaintegrnção e lazer.

- Foram momentos de

muita diversão porque se tra

tava de uma atividade

prazerosa para todos, que per
ceberam ter capacidade para
ir muito mais longe do que

imaginavam. Mas como eu e

outro deficientes trabalhamos

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N!! 161/2003
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

iru
lo.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia na E.M.E.F.,Waldemar Schmitz,
situada no bairro Ilha da Figueira, no Município de Jaraguá do Sul, com fornecimento
de materiais e mão de obra, a saber:
·Construção de escola nova (1.839,80m2) e paisagismo (1.420,00m2).

I JIPO: Menor Preço Global

e, REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.
I PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 09:00 horas do dia 8 de
dezembro de 2003, no setor de Protocolo desta Prefeitura.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 9:30 horas do dia 8 de dezembro de 2003, na
sala de reuniões.
RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: 1) o edital e anexos estará disponível na Internet
no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br. sem qualquer custo; 2) o Edital e anexos
(à exceção dos projetos) poderá ser retirado na Divisão de Licitações da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, telefone (47) 372-8085, no seguinte endereço: Rua
Walter Marquardt nº 1.111- Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se, mediante
pagamento de taxa de R$ 25,,00 (vinte e cinco reais); 3) Os projetos poderão ser

adquiridos na empresa COPYSERV, endereço Rua Barão do Rio Branco nº 41, centro
'Jaraguá do Sul, telefone (047) 371-2552.

I ORÇAMENTO GLOBAL DAS OBRAS: R$ 1.107:144,84 (Hum milhão, cento e sete
mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no

endereço acima ou pelo Fax: (0**) (47) 370-7235, ou ainda pelos e-mails

licitacoes@jaraguadosul.com.br ou contratos@jaraguadosul.com.br.

Jaraguá do Sul abre Escolinha do Flamengo
ros confirmam o sucesso do

projeto de franquias da

Escólinha F1a, umaparceriado
Flamengo, Time Marketing
Esportivo e Unità Franchising
Em três anos de funcionamen

to (começou em setembro de

2000), nada menos do que 60

unidades já foram abertas em

todo o País.

Segundo SilvioAlves, dire
tor daEscolinha F1a deJarnguá
do Sul, o Flamengo é'muito

querido na cidade, o que alia o

bom trabalho a umamarca só

lida. "A mensalidade custará

entreR$ 35,ooeR$ 4O,OO.Além
disso, os alunos terão inúmeras

vantagens como poderconhe
cer alguns ídolos de petto, par
ticipar de peneiras para as cate

gorias de base do time carioca,
excursões a sede do clube no

Rio deJaneiro, participarde jo
gos junto com atletas profissi
onais, etc", afirma Silvio. Este

sucesso está lastreado ao recall

da marca Flamengo que, utili

zada comercial e profissional
mente, traz consIgo
credibilidade, grande demanda
e paixão. E também à própria
esttutura do produto que vem
ao encontro dos anseios dos

empreendedores e do consu

midor final.

JARAGUÁ DO SUL -- Hoje
será inauguradaaEscolinha F1a,
numa festapamas crianças, com
a participação do jogador Lico,
que atuou pelo rubro-negro
carioca.AescoJinha, instàladana
Rua João Januário Aeroso,
3188, Jarnguá Esquerdo, con
tará com três quadras de fute

bol dentro deum ginásio,mais
uma coberta eumaaberta, para
receber 500 alunos. Para este

mês de novembro ainda estão

previstas as inaugurações das

unidades de Jacareí e Campi
nas (Sp). A partir desta data, já
estarão aptas a receber os seus

respectivos alunos. Os núme-

Jaragua do Sul (se), 19,de,novembro de 2003.

IRINEU PASOLD

Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IJOGOS: CAMPEÕES SERÃO CONHECIDOS AMANHÃ E PREMIADOS COM TROFÉU RODOLFO HUFENÜSSLER FILHO

Finais do campeonato de tênis
acontecem' este fim de semana

]ARAGUÁ DO SUL -
A ATJ (Associação dos
Tenistas de Jaraguá do

Sul) está realizando des
de quinta-feira a quarta
e última etapa do Circui
to ATJ de Tênis de

Campo, paralelo com a

Copa Hotel Estância Ri
beirão Grande de Tênis.
As disputas contam a

atuação de aproximada
mente cem atletas, vin
dos de diversas cidades
do Estado. Eles estão

competindo nas catego
rias masculino Vip, A, B,
C, D, 10 e 12 anos, Mi

rim, além de feminino A
e B. Os jogos estão sen

do realizados nas qua
dras do Clube Atlético

Baependi e inauguram
neste final de semana as

quadras da Estância Ri
beirão Grande.

As finais estão pre
vistas para acontecer

amanhã à tarde, no ho

tel, seguidas de pre
miação e confraterniza

ção entre os organiza
dores e participantes.
Um dos integrantes da
entidade esportiva e

organizador do evento,
Eduardo Clavera, men
ciona que as duas com

petições são importan
tes, pois vão revelar os
melhores tenistas da re

gião. Após os confron

tos, será entregue o Tro
féu Rodolfo Hufenüssler
Filho aos atletas melho-

Campeões do tênis de campo receberão Troféu Rodolfo Hufenüssler Filho

res posicionados em

cada categoria. "Ro

dolfo participava ativa

mente.dessas atividades,
era um grande incen
tivador do tênis de cam

po então, como ele fa
leceu este ano, resolve
mos homenageá-lo, co
mo forma que reconhe-

cimento do esforço que
dedicava a esta modali
dade esportiva", destaca
Clavera.

Os vencedores da úl
tima etapa receberão tro

féus, além de pre-miação
em dinheiros para os que
atuam na categoria VIP.
O campeão recebe R$

500,00; vice-campeão,
R$ 300,00, e semifinalis
tas, R$ 100,00. Todos os

tenistas também vão ga
nhar brindes surpresa
durante a competição,
além de estarem concor

rendo ao sorteio de pas
sagem aérea e estada no
hotel. (FABIANE RIBAS)

Centro de Treinamento,
localizado no Estádio

João Marcatto, a partir
das 8 horas de hoje,
com previsão para
prosseguir até às 20 ho

ras, efetuando uma mé
dia de 420 partidas. Na
oportunidade serão co

nhecidos os atletas cam

peões de 2003 nas cate-

Diretoria da AT] vai discutir calendário de 2004
No início do mês de dezem

bro, a diretoria da ATJ (Associa
ção dos Tenistas de Jaraguá do

Sul) vão se reunir para avaliar o

ano de 2003, as atividades desen
volvidas no decorrer do ano e

aproveitar para traçar o calendá
rio da próxima temporada. "Nós
promovemos quatro competições
grandes, que contaram com nú

mero considerável de participan
tes. Mas pretendemos efetuar mais

atividades e procurar envolver ain
da mais pessoa-s", diz Eduardo
Clavera. Ele destaca o apoio que es

tão recebendo dos clubes. "É im

portante contar com o incentivo de
les para que possamos viabilizar as

competições. Nossa intenção tam

bém é oportunizar a integração en

tre os participantes e motiva-los a

manter uma atividade física, de for
ma a melhorar a qualidade de vida",
salienta. (FR)

Torneio de tênis de mesa acontece no ]uventus
gorias Pré-mirim 9 anos,
Pré-mirim 11 a1).os, Mi
rim 13 anos, Infantil 15

anos, Juvenil 18 anos e

adulto com idade livre.

Além dos campeões por
categoria, haverá dispu
ta pelo troféu de cam

peão Clube/Escola. Se
rão premiados também
o atleta destaque e os

apoiadores do evento.

Na classificação até o

momento, há uma dis

puta acirrada entre a

Escola Municipal de
Ensino Fundamental
Ribeirão Molha, que
soma 3060pontos, e a

equipe visitante Lu

ciano Lutz, com 2526

pontos. (FR)

]ARAGUÁ DO SUL -

Os organizadores da úl
tima etapa do Torneio
Norte Catarinense de
Tênis de Mesa têm ex

pectativa de reunir apro
ximadamente 120 adep
tos desta modalidade es

portiva neste final de se

mana. Os jogos serão

disputados nas mesas do

NOTA
CARLOS ALBERTO RENOVA ATÉ FINAL DE 200�
Em passagem pelo Rio deJaneiro, o vice-presidente ex

vo do Figueirense,João Batista Baby, se reuniu com o

te Carlos Alberto e seu empresário na concentração da '

ção Brasileira (Granja Comary), ocasião em que a

a renovação de contrato do atleta, até o final de 2005.
Alberto de Oliveira Júnior chegou ao Figueirense este

para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A.
ormente o jogador já havia atuado no Joinville/SC, noC
Marcílio Dias/SC, no Guarani/MG e Caxias/Se
sagrou-se Campeão Catarinense daSegundaDivisão em�
e Vice-Campeão Catarinense em 2003. No último dia 1\
atleta alvinegro foi convocado para a Seleção Brasileira
20, que disputará o Campeonato Mundial, nos E

Árabes, de 27 de novembro a 19 de dezembro.

CRICIÚMA QUER DESENCANTAR CONTRA O FLAME
Nas categorias de base do Botafogo, Dejair costumava
muitos gols no Flamengo,mas, desde que se profissio
o atacante não conseguiumarcar nenhum gol em jogos c

o time rubro-negro. Na partida de hoje, no Maracani
maior artilheiro do Criciúma em Campeonatos Brasil

"

com 13 gols, espera ter a chance de desencantar e balançru
redes da equipe carioca. ''Não sei o que acontece. É es

nunca ter feito gols no Flamengo.Mas espero desencantar
sábado para aumentar minha margem de gols na

'

do Criciúma em Campeonatos Brasileiros. Apesar de

guardar mágoas, gostaria também de mostrar que pod
ter sido melhor aproveitado pelos clubes do Rio", dis9:

atacante, que, além do Botafogo, teve uma breve pass
pelo Olaria, em 2001.A luta do Criciúma nas últimas r
do Campeonato Brasileiro é garantir uma vaga na Copa
Americana no ano que vem, já que a equipe ocupa a I

colocação e não tem mais chances de se classificar p:m
Taça Libertadores. ''Nossa meta era a classificação pan
Libertadores, mas está praticamente imposs�vel. Na

.

opinião, se conseguirmos uma vaga para a Copa S

Americana, já será muito bom. Para nós representará m
'

fazer com que a equipe, que subiu este ano para a P'
'

Divisão e começou o Brasileirão desacreditada, volte

disputar uma competição internacional", analisou.
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