
onforto com muita Classe

www.mannes.com.br

Marisol S.A.
Vestindo o corpo e alma das pessoas.

www.marisol.com.b
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Duas Rodas
Inclastrial

www.duasrodas.com

_ INFORMÁTICA

�Chos remanufaturados para
lsoras Laser e Jato de Tinta

Cotwp,IIIIIOS cartuchos vazios
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Diretor: EUGÊNIO
VICTOR SCHMOCKEL Ano 85 • N° 4.820 •

Campanha visa conscientizar
os que sabem e não acreditam

].... ct� .;. • "
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Alexandre Bago

Preocupada com o aumento da incidência de casos de HIV positivos, a Secretaria de Saúde está trabalhando na campanha
contra a doença, através de campanha educativa. Segunda-feira registra-se o Dia Mundial da luta contra a Aids. Página 10

Produtores terminam curso

de fabricação de alimentos

Alexandre Bago
A manipulação dos alimentos deste restaurante déSchroeder será aperfeiçoada com as técnicas aprendidas
pela proprietária Marli Wessler, aluna do curso de Soas Práticas de Fabricação na Agroindústria Página 9

Alexandre Boga

Atividades mobilizaram a

comunidade na região du
rante a Semana da Água. Na

programação estava o plan
tio de mudas de árvores às
margens do rio Itapocu em

Guaramirim. Páginas 8

Eco-catarinenense

acontece dias 7 e 8
A Good Fly Evento Radical

vai promover no próximo final
de semana a quinta e última eta

pa do Campeonato Eco

catarinense de Vôo Livre, no

Morro da Antena, em Jaraguá
do Sul.

PÁGINA 12

Auto de NataI atrai

jaraguaenses para o

Centro em bonita festa
PÁGINA 5

•

Estagnação econômica
afeta poder de compra
devido a administração

PÁGINA 3

Rua Walter Marquardt, 744
Tel. 3708200

Rua Bernardo Dornbusch, 2630
.

Tel. 3721798
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O Objetivo da Vida
Humana

DAI.MY GAMA -- Docente da Fundação Logosôfica
Tudo parece Iindo quando se sabe para que se existe.

Ao afirmarmos isso, não queremos dizer que qualquer
resposta .valha. Por exemplo, a vida não foi feita para,
simpksmente se enchê-la de bens,rnaté;iá-is de conforto
de 'eló'g;o�, de vícios, de cargos' i�,pát<tn'tes ,na esfer�
social, 'd� posses, de pra,zeres ou quaisquer' outras coisas
do irtes:rrfp .naip'e. . ,

'

, c' " ,',
'

Em, iJ:,6ssa vida, nada val� ,l�;ai;,; q�e o s a b.e r, o

" c,oriht;.�i?:ento,· a s ab edor i a. 'Qua'ndo li' mo.rte" chega,
damo-nos conta de que, com' uma .únicaexceçâo, tudo
tem de:!ser devolvido:;b co rpoj: � fill1ília, ,o; arnÍgos"
todos os, bens materiais .. � e aj:{ o P I 'a n e 't a ! Como
sâldo positivo, só 'levamos uma coisa: o saber,' o .ouro

espiritual repre;eti.:t:ado' pelos conheci�entos e pelas
virtudes. No outro saco do ndssb alforje, vão as dívidas

contraídas corri os erros e as más-ações, todas das, não

importa o tamanho. Nenhum risco d'e.irnpunidade existe.
As leis que regem a evolução, como é o caso da Lei
Universal da Herança, estabele�em, so'bre o parricular,
princípios inexoráveis de metec'i�e�to e, de justiça.

E o que é um conheciment�? E�tre outras coisas, é a

luz mental que nos permite abordar a realidade com

ciência e com técnica, com consciência e com domínio,
possibilitando-nos SABER, FAZER e SER. É, também,
o encontro direto, sem intermediários, que se estabelece
entre nossa inteligência e o pensamento de Deus,
manifestado em cada coisa que vamos conhecendo.

E por que muitos cientistas, possuidores de grandes
conhecimentos e até de renome mundial. Negam a Deus?
Por dois motivos principais. O primeiro está no fato de
eles cultivarem um só tipo de ciência, ou seja, a ciência
dos conhecimentos do mundo físico ou material. Falta
lhes o cultivo da ciência da vida a ciência dos'

, .,,'-;

conhecimentos espirituais, que eles julgam impossível,
por acreditarem erroneamente que o espírito pertence
aos domínios da Teologia. O segundo grande motivo

consiste em eles confundirem a Deus com os diversos
deuses das inúmeras religiões que já existiram ou existem.

Ao matarem esse's deuses com a Lógica e a Ciência, tais
cientistas crêem ter matado a Deu�. Não sabem que a

própria Ciência (com inicial maiúscula) é Deus, por ser

a expressão puríssima da Consciência Universal, fonte
de todo e qualquer conhecimento verdadeiro.

Uma última pergunta:. O saber é, então, o grande
objetivo da vida humana?

O saber é a 'primeira e última dentre as tarefas

humanas; a Começar pelo saber material, que constitui a

base indispensável para o acesso ao saber superior, o

espiritual. Que pessoa sensata e inteligente conceberia o

surgimento, por exemplo, de um Einstein ou de um

Bertrand Russell entre nossos simpáticos Xavantes? Mas

todo conhecimento humano deve convergir 'para a

conquista do saber superior, o mais importante, poi s

permite o cumprimento daquela que, para a Logosofia,
é de fato a principal razão .da presença do homem na

Terra, o objetivo máximo de sua existência: avançar
eternamente em direção a Deus, através de um processo
de evolução consciente.

C
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�ePrevenção"

p
tratamento baseados em evia' d
cia estejam acessíveis à pop
ção, particularmente para as

Enos assistidas pelos serviços
saúde.

Durante o Dia Nacional

Combate ao Câncer, celebr CO

dia 27, o Minis tro da Saú� co

Humberto Costa, atribui o c ad
cimento da doença no país à

ta de informação.
Segundo o Inca, só este

402 mil novos casos devem,

registrados no Brasil com 126

mortes. Em ]araguá do Sul,
Rede Feminina de Combate
Câncer diagnosticou entre ose

mes realizados 16 casos de [!

cer entre janeiro e agosto M

ano.

Que a comunidade to,

consciência de que o câncerp
atingir a qualquer ser humano

que as conseqüências podem,
-irreversíveis se não houver a pi

. venção permanente. Ao poa
público, cabe maior apoio às pr
soas carentes que, sem condi(
bancar os, tratamentos, acab
morrendo nos hospitais. E qu

mais campanhas sejam feitas bw

cando informar e conscienOí
um grande parcela ainJ
desinformada sobre essa do

ça que vem se alastrando en

Jovens, adultos e idosos.

rPoucas pessoas têm
buscado a

prevenção,
tomando cuidados

com a

alimentação,
sedentarismo,

exposição
excessiva ao sol, .

ingestão de álcool e

fumo, mesmo tendo
consciência de sua

importância para o

combate ao câncer
_j

Considerado um dos princi
pais problemas de saúde pública
tanto nos países desenvolvidos

, como nos de terceiro mundo, o

. câncer vem aumentando

gradativamente sua incidência en-

tre a população.
Estatísticas mundiais apontam

que só no ano 2000 ocorreram

5,3 milhões de novos casos de
câncer em homens e 4,7 milhões

em mulheres. Destes, 6,2 milhões

de pessoas morreram por causa

da doença, o que corresponde a

12% do total de mortes

contabilizadas naquele ano.

O câncer. de pulmão é o mais

comum no mundo, somando
cerca de 1,2 milhão de casos no

vos anualmente, seguido pelo cân

cer de mama feminina, com apro
ximadamente um milhão de ca

sos por ano. Estima-se ainda que
existam cerca de 24,4 milhões de

v

casos prevalentes no mundo. Se a

tendência atual não se modificar,
prevê-se que em 20 anos a inci

dência aumentará em cerca de

50%.

Esse dado preocupante cons

tata a realidade de que poucas
pessoas têm buscado a preven
ção, tomando cuidados com. a,

alimentação, sedéntarismô, expo
sição excessiva ao sol, ingestã� de

álcool e fumo, meS�o tendo

consciência de sua importância
para o combate ao câncer.

Resultados de numerosas pes�
quisas demonstraram que esta�
medidas, denominadas preven-'
ção primária e secundáriâ, po
dem diminuir substancialmente

o número de casos novos e pre
venir muitas manes atribuídas à

doença. Para reduzir o impacto
do câncer, é necessário que se re- .

duza, primeiramente, a ·pre-,
valência dos fatores compor
tam�nt�js e ambientais que <au;-

'i mentam seu risco. Também se

deve as�egurar que programas de

rastreamento e protocolos de
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o deputado Mauro Mariani esteve reunido com A

Comissão de Agricultura e Politica Rural presidiu a

audiência pública que debateu o assunto às normas e

regras para o transporte e circulação de máquinas
agrícolas em rodovias estaduais e federais de Se.

O autor da proposição, deputado Dionei Walter da

Silva explicou que a falta de sinalização para travessia e

circulação de máquinas agrícolas nas rodovias tem pre

judicado os agricultores que possuem propriedades na

BR-280 e SC-413, na região de Guaramirim e, a pedi
do do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, solicita maior

flexibilidade por parte das autoridades para que os pro
dutores possam exercer suas atividades.

COLIGAÇÃO
Arumores que no próximo ano Jaraguá do Sul venha

ver uma grande coligação para as eleições municipais.
Segundo Irineu Pasold "a mais de dois meses estamos

trabalhando para fechar uma unidade entre PSDB, Pp,
PFL e PMDB. Todos nós queremos o desenvolvimento

H' do município, porque então não se unirmos forças".
"

! ENTRE ASPAS _

"É uma seqüência de irregularidades e pri
vilégios sustentados com o dinheiro do povo",
ementou o vereador Marcos Scarpato sobre a

,

contratação dos assessores jurídicos da atual
i administração municipal.

POLÍTICA

Irineu Pasold fala sobre
dosA

ecoriorruca
•

]ARAGuA DO SUL - Não

é de hoje que se fala na "fa

lência" dos municípios, mas

nos últimos tempos a situa

ção piorou muito para a gran
de maioria deles, não somen

te os de pequeno porte, mas

também os médios e até al

guns de grande tamanho.

Segundo Irineu Pasold, "a

estagnação da economia' e o

corte nos repasses da União,
nos últimos meses, só fizeram

piorar a situação. Muitos pre
feitos estão promovendo
demissões, cortando parte do

expediente, tomando medi

das drásticas para reduzir des

pesas. Em 2004 uma situação
administrativa ainda será mais

crítica, por ser ano de eleições
municipais e - segundo a Lei

de Responsabilidade Fiscal,
os atuais administradores não

---------------"'

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IESTAGNAÇÃO: JARAGUA DO SUL PASSA POR ESTAGNAÇÃO ECONÔMICA E PERDE PODER DE COMPRA

8 ANOS EM SOLUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

,
..

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS

MONTAGENS DE
J PAINÉIS ELÉTRICOS

SOLUÇÕES PARA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

TecUa Eletrolndustrlal Ltda.

Automação e Instalações Elétricas Industriais
Rua: Joaquim Francisco de Paulo, 601 - Jaraguá do Sul (Se)

Fone/Fax: (47) 275-0458/370-0286 - E-mail: tecila@tecila.com.br

/

murucipros

Alexandre Bago

lrineu: "nosso poder de compra diminuiu por causa da inflação"

centemente, viram anda mais

agravada a sua situação de

penúria, pelo menos em ter

mos contábeis, com o au

mento de 20% do salário

mínimo.

No município deJaraguá
do Sul, Irineu afirma, "a que-

encarregada de elaborar
uma análise econômico-fi

nanceira da empresa e

apresentar soluções que

possibilitem a reversão do

quadro atual, de modo a

que a Cohab volte a ter

condições de construir

moradias nos níveis neces

sários para reduzir C) défi

cit habitacional em Santa

Catarina.

O diagnóstico apresen
tado pela consultoria aci

ma referido foi claro: a

empresa opera em regime
de ociosidade, com um

quadro de pessoal inchado,
e caminha para a

inviabilidade caso não pro-
.

mova uma imediata redu

ção de custos.

A Cohab determinou

um enxugamento do qua
dro de funcionários, ade

quando-o às reais necessi

dades da empresa. O cor

te de pessoal, que represen-

n,

i

podem deixar despesas a

pagar para o exercício vin

douro".'

O fato é que 81 % dos

municípios brasileiros têm no

Fundo de Participação dos

Municípios (FPM) sua prin
cipal fonte de recursos. Re-

•

crise
• •

da chegou aos 12%, fizemos

uma projeção de ICMS com

aproximadamente R$ 3,8
milhões mês, mas o proble-.
ma é o que o nosso poder
de compra diminuiu muito

devido à inflação".
Uma grande parte das

prefeituras estão na eminên

cia de escolher entre o paga-
.

mento do salário de dezem

bro ou do 130 mês, já que
não haverá recursos para

cumprir as duas obrigações,
mas não é o caso do municí

pio de Jaraguá do Sul e re

gião.
Em nome do combate à

inflação, a uma temida, mas

prevista estagnação econômi

ca, que atingiu os estados e

desaguou nos elos mais frá

geis da corrente federativa, que
são os municípios. A exceção
mais patente fica com aquelas
poucas cidades que tem gran
des empresas e que conse

guem realizar uma arrecada

ção dos seus impostos em dia.
(FÁBIO CLAUDINO)

Governadorcompromete-se amantero repasse mensal

FLORIANÓPOLIS - A

Companhia de Habitação
do Estado de Santa

Catarina (Cohab/SC), his

toricamente deficitária, tem

hoje um clfsto operacional
elevado e uma receita aca

nhada, não lhe sendo pos
sível desenvolver a conten

to o programa habitacional

preconizado pelo Gover

no do Estado.

O custo operacional
mensal da Cohab é de R$
1,2 milhão - dos quais R$
900 mil são absorvidos

mensalmente pela folha de

pagamento - enquanto a

receita mensal da empresa
não supera R$ 300 mil. A

folha consome integral
mente os recursos repas
sados pelo 'Governo, cuja
destinação primordial de

veda ser a construção de
unidades habitacionais.

Foi contratada uma

consultoria especializada

tará uma redução de

47,29% no custo da folha,
em nada afetará a capaci
dade operacional da

Cohab.

Como o governador
Luiz Henrique comprome
teu-se a manter o repasse
mensal à Cohab, no míni

mo nos valores atuais, con

forme já previsto no Or

çamento e no PPA para
2004, a direção da empre
sa está segura de que, pro
cedidas as adequações aci

ma mencionadas, terá con

dições de dar continuida

de ao programa
habitacional catarinense.

."tJluü�rv'wd(]/d(r

tf!fom/uI<kv/ltÓ'urdQ$ra<}it

mr.jgl@terra.com.Ia,
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I LANÇAMENTO: O PREFEITO DE GUARAMIRIM ANUNCIA A DATA DA 7a EXPOFEIRA AGROINDUSTRIAL

Prefeitura � Aciag
7a Expofeira Agroindustrial

GUARAMIRIM - A, noel de Aguiar como

T: Expofeira Agroin- uma oportunidade
dustrial de Guarami

rim, promovida pela
Aci,ag (Associação Co

mercial, Industrial e

Agrícola de Guarami

rim) e Prefeitura Mu

nicipal, será realizada

de 27 de agosto a 5

de setembro de 2004.
'

O anuncio foi feito

pelo prefeito Mário

Sérgio Peixer segun
da-feira durante a so

lenidade de posse da

nova diretoria da

Aciag.
A Expofeira é um

evento que acontece a

cada três anos no Par

que Municipal de

Eventos Perfeito Ma-

para as empresas di

vulgarem seus produ
tos e serviços.

Peixer destacou que
a T' Expofeira aconte

cerá paralelamente a

programação de ani

versário do município,
celebrada dia 28 de

agosto, quando Guara

mirim completará 55

anos de emancipação
e, por este e outros

m o tivo s , é grande a

expectativa de públi
co. "Pretendemos fa

zer no próximo ano a

melhor de todas as

feiras até porque
Guatamirim cresceu e

temos muito mais

anunciam
•

para mostrar aos visi- Automóveis, c arnr

tantes" destaca. nhões, máquinas agrí-
PREVISÃO De,

acordo com os orga
nizadores, a Expofeira
do próximo ano de

verá ter pratica
men te a mesma es

trutura de espaços

disponibilizados na

Expofeira de 2001,
quando reuniu 90 ex

positores em 18 es

tanges externos (4.700
m ") e 36 internos

(924.00 m").
N a última edição a

feira apresentou os se

guintes ramos de ativi

da&s: Indústria: Quí-,
mica, moveleira, irn

plementos rodoviários

e agrícolas; Comércio:

colas, equipamentos,
varejista; Prestação de

Serviços: Despachan
tes, instaladoras elétri

cas, rádios e jornais;
Agricultura Familiar e

Artesanato. A 6.a Ex

pofeira foi realizada de

24 de agosto a 02 de

setembro de 2001, com

público de 60 mil pes
soas, recebendo uma

avaliação positiva que

superou as expectati
vas da CCO (Comissão
Central Organizadora).
Segundo pesquisa feita

pelos organizadores,
96% dos expositores
consideraram a feira

"excelente" e "boa".

Câmara de Negócios Internacionais será inaugurada
jARAGUÁ DO SUL

- Com o objetivo
de proporcionar in

formações às em

presas catarinenses

que desejam atuar

no mercado interna

-c io nal e aos estabe

lecimentos estran

geIros que tenham

interesse em Inves

tir no mercado sul

brasileiro, será it1au

gurada no dia 4 de

dez errib ro, às 19 ho

ras, no Centro Em

presarial de J araguá
do Sul, a Cambra

(Câmara de Negóci-

os Internacionais),
um projeto q�e tem

a parcerIa da Acij s

(Associação Comer

cial de J araguá do

S, u l ) e d o C e n t r o

Universitário de

J araguá do Sul.

A solenidade var

contar com a pre
sença de_autorida
des locais e regIO
nais, além de repre
sentantes de promo
ção de negócios vin

dos do Estados U n i

dos, Chile, Argenti
na, Espanha e Méxi

co. A partir da ins-

talação da Cambra,
empresas, câmaras

de comércio, agên
cias governamentais
e não governamen
tais e universidades

da região do Vale do

Itapocu ganham
m ar s um aliado na

conquista de clien

tes na era da glo
balização.

Desenvolvendo

pesquisas de mercado

e estratégias globais,
a Câmara de Negóci
os fornecerá informa

ções sobre estatísti

cas, calendário de

QI'�
Malhas'

Tudo em cama,
mesa e banho

eventos, empresas de

assessoria comercial,
despachantes adua

neiros e outras ativi

dades. No campo

gerencial, o escritó

no vai promover cur

sos, seminários, pa
lestras, workshops e

s ervrç o s de consul

toria, visando difun

dir modernos concei

tos nas áreas de pla
nejamento estratégi
co, produção, logís-_
tica, negociação, pro
cedimentos aduanei

ros e marketing inter

nacional.

LOJA

........�",,�

Cotação de ontem

REFORMA TRIBUTÁRI
POR GUILHERME MARQUES FOGAÇA

A votação no Senado da Reforma da Previdência foi, em,
de reformas constitucionais, o tema que ocupou toda à sem

que passou, Assim, em contin{údade ao assunto tratadon c

artigo anterior, será analisado o IVA - imposto sobrev,1 a

agregado, que foi contemplando, ao menos, nas discuss'
da Reforma Tributária,

Como é sabido, atualmente no Brasil o imposto incid
sobre a circulação de mercadorias é o ICMS. Este imposto é

competência estadual e distrital (distrito federal), e Sua recci e

é a de maior expressão, participando com cerca de 20% a

total da arrecadação de tributos em nosso país, Na verdad�
ICMS alberga, basicamente, cinco impostos diferentes:(
imposto sobre operações mercantis (circulação de mercadori�
(2) imposto sobre serviços de transporte interestadu�
intermunicipal; (3) imposto sobre serviços de comunicaI'

c

(4) imposto sobre produção, importação, circulali
distribuição ou consumo de lubrificantes e combustiv'

liquidas e gasosos e de energia elétrica; e (5) imposto sobre

extração, circulação, distribuição ou consumo de miner'
Dentre os vários problemas que este imposto apresenl
encontra-se justamente a confusão causada pela aglutinali
de impostos diferentes debaixo do mesmo rótulo, Valete

também a chamada "guerra fiscal", existente porgu
exatamente por se tratar de um imposto de competêii
estadual, os estados federados podem dispor cada umas a

maneira deste tributo, concedendo benefícios com o esco

de atrair investimentos. Outro ponto negativo do ICMSé

pluralidade de legislações para regulamenta-lo em cadaes

da Federação, o que dificulta a vida das empresas que a

no BrasiL Fixando a relevância do ICMS corno impostoc
incide sobre o ato jurídico mercantil, cabe seu cotejo com

chamado IVA, o imposto sobre valor agregado. Estudioso: e

do assunto lembram que no Egito antigo qualquer mercadorll

em trânsito entre o lugar de produção e o local de consumo

estava sujeita a uma imposição fiscal. Com o passar do ternj)J
e a evolução da sociedade, havia a preocupação dos EstadO!

em substituir o imposto sobre o volume de vendas porulli C

imposto sobre o valor acrescido, com objetivo de tributaçàL e

da circulação econômica de bens, tanto em relação a mercadow
como a serviços, Afirma-se que a partir do século passado
houve um crescimento explosivo e inesperado do IVA no

mundo, A importância da tributação sobre o consumo nl

estrutura de diversos países ultrapassou todas as q(pectativ�;
ao mesmo tempo as receitas proporcionadas pelo tributo

começaram a ter uma amplitude maior em relação às outras

modalidades de imposição, Isso fez com que esta espécie de

tributo fosse cada vez mais adotada, Hoje a União Européia
tem no IVA o principal tributo, Aliás, isto remete à importâncil
do tributo na harmonização entre países, O objeto dI

harmonização tributária é formado pelo somatório dos

sistemas tributários de cada um dos Estados-membros
naquilo que tenham de tratamento em comum, com certo

equilíbrio entre eles, principalmente no que se refere à tipoloWa
dos impostos, às bases de cálculo e às alíquotas. No Braslla

proposta é que o IVA a ser criado substitua todos os tributoS

que incidem hoje na circulação de mercadorias (ICMS, IPI,

PIS, COFINS",). Deverá passar a ser um imposto de

competência federal, o que retira poder dos estados-membros,
e os vincula ao poder central, em virtude da dependênCia de

repasse de verbas, Mais detalhes deverão ser trazidos naS

discussões acerca da Reforma Tributária na próxima sernan�

GUILHERME MARQUES FOGAÇA
Advogado especialista em Direito Tributário
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A Prefeitura de Jaraguá do Sul realiza os eventos

'o comemorativos ao Natal de 2003, que acontecerão

a partir das 14 horas, no Centro de Convivência

da Terceira Idade (CCTI), no pavilhão B do

Parque Municipal de Eventos. A programação do

Natal dos Idosos, que s�rá realizada nos dias 1, 2

e3, prevê início às 14 horas, com teatro às 14h20,

apresentação de coral da terceira idade às 14h40 e

baile de confraternização com a Banda Musical da

Terceira Idade às 15 horas. No dia 4 de dezembro

acontece a Festa de Natal dos Clubes de Mães,
com animação do músico Inácio Arendt.

�ri Em comemoração ao aniversário de Barra Velha,
,r�

que ocorre no dia 07 de dezembro, à secretaria de
En turismo do município programou extensa

a programação festiva. No d.i a 06, sábado, a

população será brindada com um bolo de 42

metros de comprimento. Nd mesmo dia, fechando

5 a programação em alto estilo, haverá shaw com a

dupla Pedro e Thiago, sem cobrança de ingresso.

Festas, casamentos,
batizados

apresentação e discussão

do estatuto seguido da

eleição da primeira
diretoria do Fórum e

GERAL CORREIODOPOVOS
redacao@jornaicorreiodopovo.com.br

I EVENTO: ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAl NA NOITE DE QUINTA-FEIRA lANÇA NATAl JARAGUAENSE

Auto de Natal
da

,/

marca micro
,/

epoca natalina
JARAGUÁ DO SUL -

As luzes se acenderam

por volta das 20 horas

no calçadão central em

J araguá do Sul. Milhares

de pessoas comparece
ram ao centro da cida

de para apreciar o lan

çamento oficial do Na

tal e conferir a chegada
do Papai Noel. A apre
sentação da Família

Horn, de Curitiba erno

�ionou e divertiu o pú
blico. Depois da encena

ção de aproximadamen
te 45 minutos o papai
Noel apareceu para dis
tribuir balas para a cri

ançada, que sempre fica

eufórica à espera para
pedir seus presentes, re

velar seu comportamen
to durante o ano e ga
nhar balas e doces.

A decoração este ano

ficou concentrada no

calçadão e segundo seus

idealizadores, a idéia é

fazer uma releitura da

proposta natalina. "A

idéia é termos um novo

olhar sobre o Natal. A

decoração este ano par
te do museu para a pra
ça", explica Alcioni
Macedo Canuto, direto

ra do museu histórico.
O presépio montado em

frente ao museu tam

bém traz uma proposta
diferente. Os persona
gens bíblicos são pesso
as comuns da
comunidade."As pesso
as ficam saudosistas mas'

posse. As atividades iniciam

às 8h30 e encerramento

está previsto para às 12

horas.

.

:I�a assuntos

!ldente,s.
sseio Ira

isas. A noite

badalação e

no'vidades para
. Cor: Marrom.

��Jb'sc.furtirá

ntdfe
muito agito e

ode ri saber de algumas
des Interessa ntes.

RlUti ráL't.�o carinho do

gato. Cor: Creme.
Câncer - Que tal colocar a

Preto.

ressante vai chamar

ção. Um clima de

v�ominar a noite. Cor:

Virgem - Tudo que estiver

li amília ou mudanças
(d idade) estará
fa m fato novo

01 u coração. Cor:

• •

porque não explorar o

material que produzi
mos em larga escala?",
indaga Alcioni.

Segundo o presiden
te da CDL, Sandro

Moretti, a utilização dos

tecidos serviu também

para dar um destaque vi

sual durante o dia tam

bém. "Desta forma te

mos beleza de dia com

a presença da decoração
em tecido e a noite com

as luzes", avalia.

O museu também foi

preparado para receber
a comunidade. "Todo o

ambiente foi decorado

com o Papai Noel em

diversas situações", con

ta Alcioni.

O Auto de Natal foi
o início de uma tempo
rada frenética em bus

ca de presentes e lem

branças para o Natal.

em JS

Auto de Natal atraiu comunidade jaraguaensepara o calçadão da cidade

igadas a casa ou

i sucesso. Deixe o

se
t �alar mais alto no

namoro. �rff Verde.

A CDL aproveitou
para lançar a promoção
"Nata! compra tudo".
Os consumidores que
efetuarem compra en

tre os dias 15 de no

vembro e 24 de de

zembro, concorrem a

sorteios de prêmios. O

horário do comércio

não sofreu modifica

ções, a exemplo de ou

tros anos, na primeira
semana de dezembro as

lojas vão ficar abertas
até as 19 horas, já na

segunda semana até às

20horas e na semana

do Natal o comércio
fica aberto até às 21ho

ras. Aos sábados o ho

rário também é esten

dido, até às 17horas,
aos domingos o co

mércio vai funcionar de
tarde como nos anos

anteriores. (CG)

A comissão provisória realizará hoje no Colégio
m Marista São Luis, ao lado da Igreja Matriz, um

50 encontro para discutir e fundar o Fórum Municipal

bo Fome Zero, de Jaraguá do SuL Na programação
I estão previstas inscrições, palestra sobre o

Iro
�O! funcionamento do Comitê Fome Zero de Joinville
I com o Pastor Eraldo da Igreja Quadrangular de Joinville

!àc e membro do comitê Fome Zero de Joinville, dinâmica
I·
[ii! de grupos, plenária, debate,
�O'IJ---- _

in: Fotógrafo
ir: REINOlDO BOITA
bs
�e
�ia
I
na

� Tel: 9975-9925
�sr--------_--I._---------_...J

�·É",I·c-:·n·he·�·im·e·n·to·?·n·ã·O·OO·:·ra-co·;:;-,o·q·L·�·�·�·:·e·�·ho·m·�·m-aA·:·a·li·za·r·
IS as finalidades superiores da sua vida, e é também ele quem leva

I'c' pelos caminhos do mundo, buscando-se sempre a si mesmo.

(Da ciência logosófica)

tr Informações em Jaraguá do Sul:

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

não percebem as neces

sidades do mundo atu

al. A sociedade deve ver

que existem crianças nas

cendo em manjedouras
em toda parte e que pre
cisam de atenção e de al

guém que lhes estendi! a

mão. Os três reis magos
são os profissionais que
suam a camisa, e traba
lham de sol a sol. Na

verdade a sociedade é

um grande presépio.
Essa foi a idéia deste tra

balho", diz Alcioni.
A idéia da decoração

em tecido foi da Asso

ciação dosArtistas Plás

ticos de J araguá do Sul,
para aplicar um materi

al alternativo à utilização
de luzes, que segundo
eles é uma maneira de
economizar energia.
"Como nossa cidade se

destaca pelo setor têxtil

n

Capricórnio - Hoje será um

para agir "por trás das
. Alguém de sucesso

atenção. Aia de
suas emoções.

Aqu' io -_ Estará a fim de .

r "",jmigos e conhecer
.

_
aia com a turma

,.�o terá medo de
reve ar seus desejos e

sentimentos. Cor: Azul.
Peixes - O relacionamento

sua volta estará

mais discreta no

: Marrom .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO GERAL
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IiMOBILIÁRIO: CONSTRUTORA HÁ DOZE ANOS NO MERCADO CONCLUI MAIS DE CEM MIL METROS QUADRADOS DE OBRAS CONSTRUíDAS

Proma inaugura mais
. ]ARAGUÁ DO SUL -

Qualificada como uma

das principais empmsas do.
setor na região, a Proma

Soluções Construtivas foi

destaque no Espaço Em

presarial, modalidade de

divulgação criada pela As

sociação Comercial e In

dustrial de Jaraguá do Sul

(Acijs) para a valorização
das associadas da entida
de. A apresentação foi fei
ta na noite de segunda-fei
ra pelo diretor Paulo

Obenaus, que fez um re

lato da trajetória da em

presa e as mais recentes

conquistas e investimentos.

Certificada pelo PBQP
Habitat - Programa Bra
sileiro da Qualidade e Pro
dutividade no Habitat, a

Proma completa em ja
neiro 12 anos de existên

cia. Durante este período,
posicionou-se como for-

Vicky Bartel

Paulo Obenaus ao lado do engenheiro responsável pela obra

necedora de serviços para
os segmentos de constru

ções industriais, comerci

ais e mais recentemente o

de residências de alto pa
drão.

Durante a inauguração
do mais novo empreen
dimento o Condomínio

Residencial Marina, loca

lizado na Rua Professora
Marina Frutuoso, contou

DE D/R/GENTES

empreendimento

Alexandre Boga

Edifício entregue marca os 100 mil m2 de obras construídas

com a presença de enge
nheiros, proprietários e de
convidados em geral. O

edifício de sete andares e

possui apartamentos de
dois e três dormitórios e

churrasqueira na

sacada.Obenaus fez um

relato do volume de obras

já construídas, que alcan

çam cerca de 100 mil

metros quadrados. São 26

edifícios residenciais
totalizando 407 unidades'
60 prédios comerciais e li
empreendimentos pan,
indústria, comércio e

prestadores de serviços.
Paulo Obenaus infor

ma que os 7 edifícios em

andamento somam mais
20 mil metros quadrados ""

de área construída, entre

ambientes industriais e

residenciais. Ehtre os lan

çamentos estão

residencial Monise, no
-

bairro Vila Nova com24

apartamentos e sete an

dares e o condomínio
Ra p hia na rua Cabo

Harry Hadlich e Century
Loft, na Rua Leopoldo
Manke com 14 aparta
mentos e uma sala co

mercial com uma pro

posta de edificação dife
renciada em estilo sim

ples ou duplex.

SUL (S C)LOJ/STAS JARAGUÁ DO

w�w.cdljaraquadosul.orq.br / spcjs@netuno.com.br

DE

89.255-000 Jaraguá do Sul - se
CNPJ: 82.739.061/0001-30

(1' - Sorteio) No dia 13/12/2003 às 19:00horas na CDL

Rua: Jorge ezerniewicz, 100/ Bairro: ezerniewicz

ex. Postal: 242/ Fone: (0**47) 275-7070 Fax: 275-7075

REGULAMENTO PROMOÇÃO NATAL COMPRA TUDO!

Cada bilhete numerado, dividido em duas partes, será entregue ao cliente e este deverá preencher a primeira parte com os seus dados pessoais e endereço, de forma legível e depositá-los em uma das urnas lacradas, existente no interior das lojas
participantes, sendo que a segunda parte será o seu comprovante.
No dia ehora estipulados abaixo, as urnas serão abertas e real-izado o sorteio dos números ganhadores, através da movimentação de monte e retirada aleatória de um bilhete de cada vez, considerando-se ganhador o portador do bilhete que contenha
o número coinçidente com o número sorteado, na seguinte ordem de premiação.

l° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! CDL - Jaraquá do Sul/SC;
2' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OQ(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por

m,er�adorias somente nas loj�s participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraquá do SuI/SC;
3 bilhete sorteado equivalera a um vale compras no valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraçuá do Sul/SC;
4° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do Sul/SC;
5° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do Sul/SC;
6' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
·mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do Sul/SC;
7' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do SuI/SC;
B' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do SuI/SC;
9' bilhete sorteado equivalerá a um .va!e compras no valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do SuI/SC;
10° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL,- Jaraguá do Sul/SC'
11° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OO(duzentos reais), o qual deverá ser tr�cado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do. SuI/SC-
12° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OO(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do Sul/SC·
13° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,.OO(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do SuI/SC-
14° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OO(duzentos reais), 'o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção N.ATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do Sul/SC;
15' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do Sul/Se
16° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OO(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDor· COL - Jaraçuá do SuI/SC;
17° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do Sul/SC;
18' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no, valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraquá do SuI/SC;
19' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OO(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraçuá do SuI/SC-
20' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do Sul/SC;
21' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do SuI/SC·
22' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraquá do SuI/SC·
23° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OO(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraqúá do Sul/SC'
24° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OO(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraquá do Sul/SC·
25° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor. de R$ 200,OO(duzentos reais),'o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraçuá do Sul/SC;

(2' - Sorteio) No dia 20/12/2003 às 19-00horas na CDL

10 bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 500,OO(quinhent'os reais)" o qual deverá ser trocado por

mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraquá do Sul/Se;
2° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 400,OO(quatrocentos reais), o qual deverá ser trocada
por mercadorias-somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do Sul/se;
3' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 300,00(trezentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - jaraguá do Sul/SC;
4° bilhet� sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 300,OO(trezentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COM PRA TUDO! COL - Jaraguá do Sul/SC;
5° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ so o.oourezentos reais), o 'qual deverá ser trocada por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraquá do SuI/SC;
6° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,O()(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraquá do Sul/SC;
7° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OO(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por

mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do Sul/SC;
B' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OO(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do Sul/SC;
9' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OO(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do SuI/SC;
10° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDor COL - Jaraquá do Sul/Se; .,

11° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ zno.oorduaentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraçuá do SuI/SC;
12° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OO(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por
mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL-COMPRA TUDor COL - Jaraçuá do SuI/SC;
13° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OQ(duzentos reais), o qual deverá ser trocado por

mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraquá do Sul/SC;
r

14° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OO(duzentos reais), o qual deverá ser trocado po

mercadorias somente nas lojas particípaetesua promoção NATAL COMPRA TUDor COL - Jaraçuá do Sul/SC;
r

15° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OO(duzentos reais), o qual deverá ser trocado po

rnercacorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do sul/se;
r

16° bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OO(duzentos reais), o qual deverá ser trocado po

mercadorias somente nas 'lojas participantes da promoção N.l\TAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do Su·I/Se;
er

17' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ zoo.ootouzentos reais), o qual deverá ser trocado p

mercador_ias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraquá do Sul/SC;
r

18' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado po

mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraçuá do Sul/SC;
or

19' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OO(duzentos reais), o qual deverá ser trocado p

mercadorias somente nas lojas participantes da-promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraçuá do SuI/SC; or
20' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,00(duzentos reais), o qual deverá ser trocado p

mercadoria, somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDor COL - Jaraguá do Sul/SC; cr
21' bilhete sorteado equivalerá a um vale compras no valor de R$ 200,OO(duzentos reais), o qual deverá ser trocado p

mercadorias somente nas lojas participantes da promoção NATAL COMPRA TUDO! COL - Jaraguá do SuI/SC;
-

(3' - Sorteio) No dia 24/1212003 às 14'00horas na eDL

. .

'

,

t e reais)·1° brlhete sorteado equrvalerá a 01 (um) TV C OIG 29" TC29A12 PANASONIC, no valor de R$ 1.013,00 (um mrl e rez
osr

e O l íum) VIOEO OISC OVO - S35 PANA�ONIC, no valor d� R$ 514,99 (quinhentos e quatorze reais e noventa e nove cent;� 00
-2' bilhete sorteado equivalerá 01(um) CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL TRON - OIGITRON 200, no valor oe R$ 7

'nta
(setecentos e cinqüenta reais) e, 01 (um) BICICLETA MBIKE IBM FM26 MONARK, na valor de R$ 195,00 (cento e nove

e cinco reais); �

.

R$
-3° bilhete sorteado equivalerá a 01 (um) REFRIGERAOOR 319L CRA32C BR (LANC) CONSUL, no valor de

911,78(novecentos e onze reais e setenta e oito centavos); 25
·4' bilhete sorteado equivalerá a 01 (um) LAVADORA AUTOMÁTICA CWC22A 5KG CÔNSUL, no valor de R$ B35,
(oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos);

15/ll a 24/12/2003
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Dentro de casa, é o pinheirinho que anuncia
a chegada do Natal

Há poucos menos de um mês do Natal, o clima de

festa, reflexão e congraçamento estão contagiando a

população. Em Jaraguá do

Sul, esse sentimento de eufo
ria se expande por todos os

cantos, seja no centro

urbanizado ou nas comunida

des mais distantes.
No bairro Ribeirão Gran

de do Norte, na rua que leva
o mesmo riome, uma proprie
dade particular tem atraído a

atenção de moradores e tu

ristas, que lá passam com

destino aos hotéis da região.
A casa de propriedade de

dona Aladia Alquini há seis anos ganha bela decoração
natalina em seu interior e, principalmente, na parte
externa da residência. A atraente decoração é feita por
Neuza Alquini, filha de dona Aladia, que lá vive com

filhos, marido e irmã desde que nasceu.

Neuza explica que a idéia surgiu a partir de locais

iluminados e com objetos natalinos que freqüentemente
vislumbrava. "Sempre gostei da iluminação feita na

Malwee", comenta.

Todo o trabalho de colocação dos enfeites, monta

gem da árvore de natal e instalação elétrica é feito

pela impática dona de casa, que não mede esforços

EJll utilizar seu tempo para fazer a decoração. Também
e ela que inventa afeu modo a maneira como vai dis

por os objetos no jardim.
Neuza conta q e no princípio a decoração começou

modesta, apena com enfeites nas árvores do jardim,
mas com e incentivo dos vizinhos, amigos e da família

•
-- SÁBADO, 29 de novembro de 2003

que refletem e

a obra foi ganhando maiores proporções. E para econo

mizar altos investimentos, ela recebe doações de enfeites
como o Papai Noel, que ga
nhou de uma vizinha no ano

passado. Muitos dos objetos,
principalmente os pisca-pis
cas, chegam em suas mãos
sem funcionamento, por isso
Neuza acaba consertando-os

para poder reutilizá-los. \�á
consertei muito pisca-pisca",
afirma. Hoje a casa abriga

is mil lâmpadas espalhadas
jardim.
montagem dos enfeites

ou praticamente uma se

s o dia dos Reis Magos,
quando um gru reu Ramos apresentará a

Cantoria dos Reis em frente à residência.

Segundo Neuza, esta é a única casa na região com

os enfeites e, por isso, a maioria das pessoas que por ali

passa acaba parando para admirá-Ia. Tanto preparo e

dedicação têm uma explicação bem consistente. Seus

doze irmãos, maridos, esposas e filhos celebram o dia

do Natal ali.junto da mãe. "Meu sonho é comprar um

presépio grande para montar no jardim", revela.
O resultado de um trabalho feito com amor se vê de

longe, principalmente se for à noite: numa localidade

interiorana, com pouca iluminação e envolta à Mata

Atlântica, uma casa brilha em meio à escuridão.

Matrículas Abertas
�

�.s�www.divina.g12.br
Telefone: 371-0779 COLÉGIO DIVINA PROVID�NCIA
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Bis
Roberto Carlos fará duas participações em

, "Celebridade". No dia l° de dezembro deverá ser

exibido o show promovido por Maria Clara CMalu
Mader) e o cantor se prepara para gravar outra

participação, na qual aparece no escritório da

empresária assinando contratos.

Pé no chão
Maurício Mattar e Angélica preferem organizar o

casamento com calma e serenidade. O casal

pretende se casar em breve, mas a'genda cheia dos
dois dificulta as coisas já que eles querem um

casamento com tudo a que tem di reito:

igreja,vestido de noiva, festa e lua-de-mel.

Curso intensivo
Maria Fernanda Cândido está enfrentando um

curso intensivo de Alemão. É que a atriz vai

interpretar Ana Schmidt na minissérie "Um Só
Coração" que estréia em janeiro.

Vigilante
Wanessa Camargo foi convidada para desfilar no

Carnaval 2004)1 pela escola de samba Beija fiar, No

ental1to} tuqo.:.,d'epe.l:lde'dá autorização .de Zilu que
pr:fm�i.rd.·qúe,r ver a fantasia da filha. ". '

" ,',
,

�
.�! ,�, '>,�?;), ,. , '.. ,

"1. ".1,

Amigona
Vera Fischer vai fazer uma festa na véspera de

," �, ,

. ,,,,,;"', Natal especialmente para os ahligos
\�!desgârrados", como ela própria gosta de dizer; A

atriz se refere as pessoas que tem os familiares
fora da cidade e que passam as testas de final-de

êrlO sozinb:�( 9's.,con�,idéldo� terá{) direito a árvore
de N'átál')""p(resénfes e" comidinhas especiais. Isso é

que é amiga.

Mistérios
A novela "Celebridade" esconde muitos mistérios
que' estão atiçando a curiosidade do público. Um
deles séria o motivo de Beatriz (Déborah Evelyn)

preferir o filho Fábio (Bruno Ferrari) que morreu,
deixando-a enlouquecida. Esta parte da trama

promete muitas revelações.

Trauma de infância
Diferente da vida real, em "Celebridade" Malu
Mader tem o dobro da idade de Cláudia Abreu ..

Por enquanto, ainda é segredo, mas o passado de
Maria Clara está intimamente ligado ao de Laura.

Depois do casamento, que acabou em assassinato
do noivo, a empresária ia adotar a menina Laura

que morava num orfanato, mas acabou desistindo
da idéia porque ficou traumatizada com a morte
do marido. Por outro lado, Laura cresceu nutrindo
um ódio cego por Maria Clara pois ficou na

expectativa da adoção que não aconteceu. Laura

conseguirá destruir a empresária que ficará na

miséria e recomeçará a vida promovendo shows de

pagode no bairro carioca do Andaraí.

SÁBADO, 29 de novembro de 2003

SALA fILME/HORÁRIO

1 AMERICAN PIE - O CASAMENTO
C.ISh30 . I7h30 . I9h30 . 2IhIS

. . .. .
"

A LIGA EXTRAORDINÁRIA
AIShOO . I7hOO

2 ..

Os NORMAIS
CI9hOO - 2IhOO

..

LISBELA E O PRISIONEIRO
CIshOO

3 ..

LEGALMENTE LOIRA 2
CI7hOO - I9hIS - 2IhIS

A-AVENTURA/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMAeQ'
F - FICÇÃeV R - ROMANCE! P - RJUCIAL/Dc -:- OOCUMENTÁRIO

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO
fILME/HORÁRIO

S.W.A.T P
1

14h30 - 17hOO - 19h30 - 22hOO

2
AMERICAN PIE - O CASAMENTO C
14hOO - 16hOO - 18hOO - 20hOO - 21h50

CASSETA E PLANETA - A TAÇA DO MUNDO É NOSSA
13h30 - 15h30 - 17h30 - 19h30 (Sexta e sábado)

13h30 -15h30 - 17h30 -19h30 - 21h30(Domingo à quinta)
C

3
SIMPLISMENTE AfYlOR
21 h3 O (Pré-estréia sexta e sábado) R

MATRIX R EVOLUTION

14h15 - 16h45 - 19h15(Sexta e sábado) F

14h15 - 16h45 - 19h15 - 21h45 (Domingo à qUinta)
4

As REG RAS DA ATRAÇÃO O

21h45

LEGALMENTE LOIRA 2 C
13h45 - 15h45

5
O JÚRI S
19h30 - 2ih15

Os NORMAIS
C13h50 - 15h50 - 17h50 - 19h50

6
CONTATO DE RISCO
21h50 R

1 S.W.A.T
p14h30 - 17hOO - 19h30 - 22hOO

. . ..

MATRIX REVOLUTION
F13h30

2
CASSETA E PLANETA

C16hOO - 18hOO - 20hOO - 21h50
..

-,

3 AMERICAN PIE - O CASAMENTO
C13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h45

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

e confira.
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I
DOLORES AVILLON

I Dezembro bate à porta

Dica para evitar a ressaca,

Dezembro é um mês de festas e por
tanto se bebe um pouco mais. Mas não

se preocupe, siga estes conselhos: adi

cione ao álcool suco de frutas frescas.

O açúcar contido nas frutas, combi

nado com o álcool, ativa a circulação
do sangue e permite às células rece

berem mais oxigênio. As boas mistu
ras: champanhe com suco de laranja, '

uísque com suco de limão, vodca e suco

de laranja, duas colheres (de café) de

cointreau, suco de limão e um cálice
de gin (essa bebida chama-se

üaíqutrl).

Banho relaxante
Neste dias de festas de fim de ano, o

ideal é tomar um banho relaxante,
quando se sentir cansado. Experimen
te encher a banhei ra com água mor

na e jogar sal grosso. Quando o sal
estiver bem dissolvido, acrescente uma

colher de essência de lavanda. Depois,
imersão e relaxamento total.

As compras de Natal
Planejar as compras antes de i r às lojas
é evitar atropelos e garantir um bom
presente para seus familiares e ami-

'"" gos. E aproveitar as delícias da festa.
l-Comece por fazer uma lista de
sua família, os amigos mais chega
dos/ todos que lhe deram presentes em

seu aniversário, as pessoas a quem
você deve favores ou genti lezas. Com
a lista pronta, vá escrevendo ao lado
de cada nome o que você pensa em

comprar.
2 - Comece a percorrer as lojas onde
pensa ser mais provável achar o que
deseja. Se comprar aos poucos não
ficará cansado e poderá escolher com

mais calma.
3 - Não se esqueça que nesta época
do ano há inúmeros bazares de cari

dade/ exposições e vendas de Natal,
onde você poderá comprar bons pro
dutos por preços acessíveis.

4-Compre um ou dois presentes além
de sua lista para retribuir a alguma
pessoa de quem não esperava receber
alguma lembrança ou para suprir um

esquecimento.
S - Separe as receitas que yai usar

na ceia de Natal e faça a lista de com

pras. Assim os produtos não perecí
veis poderão ser adqui ridos com ante
cedência.

Frutas do mês de dezembro
Abacate, abacaxi, ameixa, banana,
figo/ jabuticaba, maçã, manga,
nectarina e uva.

'

Manga
A manga não é só uma fruta apetito
sa. Ela tem muitas propriedades me

dicinais: é um grande alimento anti
séptico e bom dissolvente de gordu
ras. Excelente purificador do sangue
e bom diurétlco. Comendo-a na parte
da manhã, combate a acidez e outros
l1lales do estômago.

I SUPER APETITE

CORREIO DO POVO 3E

GB EDiÇÕES POR AGNÊZ HASSE

Fotos: Divulgação

4 gemas;
200 gramas de açúcar;
3 folhas de gelatina incolor;
4 limões;

',4 claras em neve (batidas bem firme)

INGREDIENTES:

Preparo: Bata as gemas com o açúcar até ficar

espumoso. Coloque a gelatina de molho numa

xícara de água fria até amolecer. Escorra bem e

derreta no fogo. Misture com ó suco dos I imões e

despeje sobre asgemas. Junte as claras em neve.

Coloque em taças individuais e leve à geladeira.
Na hora de servir, decore com cereja em calda.

Preparo: Leve ao fogo o leite com o açúcar e o rum, mexendo

sempre até começar a ferver. Retire do fogo e deixe esfriar
um pouco. Junte as gemas, uma a uma, sem parar de mexer

para não formar grumos. Leve novamente ao fogo baixo e

cozinhe, sempre mexendo, durante 7 a 9 minutos, até

engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar. Acrescente as claras
batidas em neve misturando delicadamente. Sirva frio.

INGREDIENTES:
Meio litro de leite;
6 colheres (sopa) de açúcar;
1 cálice de rum;
6 gemas;
6 claras

I DICAS DE BELEZA

Gelado de Banana
-_

INGREDIENTES:
4 bananas;
4 laranjas;
150 gramas de açúcar;
1/4 litro de creme de leite.

Preparo: Corte as bananas em pedacinbps, coloque
numa tigela e junte a polpa de 2 laranjas, cortadas
em cubinhos. Esprema o suco das laranjas restantes

e misture com o creme de leite e o açúcar. Despeje
sobre as frutas picadas, m isturando bem. Coloque
em forminhas de gelo e leve ao congelador por duas
horas.

Conforto, modernidade e muito gIamour: esta é a receita para este Natal

Depois de passar por uma reformulação, a Lacoste

apresenta para este' Natal, um mix de modernidade e

sofisticação, para você enfrentar o verão com muito charme.
O consumidor vai encontrar peças clássicas como a pólo'
Crocodile e inovações a linha Club, confeccionada a partir
de materiais nobres, como algodão

_
peruano, seda ital iana

e lã austral iana.

Para as mulheres, a marca inova com pólos strech, que
modelam o corpo e criam um look jovial. Ela pode ser usada
com calças, shorts, biquínis e até mesmo com a mini saia

Cauris II, que segue a última tendência de moda, de muitas

pernas à mostra. Vestidos também podem ser uma ótima

opção de presente e a grife oferece uma linha completa,
desde os modelos mais comportados, até os menores, de

alcinha.
A pólo jacaré, confeccionada em algodão Pina, diferencial
que a caracteriza mundialmente, proporciona um toque
macio e leve, ideal com a bermuda Madrier II ou com a

calça Alarme. Bermudas floridas e lisas de rnicrofibra e

calças cargo são novidade na coleção de verão da Lacoste
e já prometem ser um sucesso de vendas.
A criançada antenada também' encontra tudo para sair
com o visual do verão: pólos lisas e listadas para os meninos
e regatas e vestidinhos, como o Frousse, em cores vivas,
para as meninas.

Nem só das tradicionais camisas
é feita a nova coleção. Calças

cargo e minissaia prometem ser

uma atração à parte neste verão

s vestr os estao com tu o.

Desde os mais comportados com

a tradicional molagem da Lacoste
até os menores, de alcinhas

A criançada antenada também
encontra tudo para sair com o

visual do verão: pólos lisas e

listadas para os meninos e meninas

SERVIÇO: Preços sugeridos: Pólo Crocodile - Adulto - Disponível em 25 cores, nos tamanhos de 3 a 8.Preço: R_$ 139,00;
Criança - Disponível em sete cores, nos tamanhos de 2 a 16 anos. Preço: R$ 89,00 à R$109,OO, dependendo do tamanho.

Calça Alarme - Disponível em seis cores, nos tamanhos 40 à 52. Preço: R$159,OO. Short Madrier II - Disponível em três

cores, nos tamanhos 40 à 52. Preço: R$ 135,00. Pólo Dunette Feminina - Disponivel em sete cores, nos tamanhos 38 à
46. Preço: R$ 149,00. Saia Cauris II - Disponível em duas cores, nos tamanhos 38 à 46. Preço - R$ 105,00. Vestido
Infantil Frousse - Disponível em três cores, nos tamanhos 6 à 16 anos. Preço - R$ 135,00.
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"É um movimento importante para a cultura de Jaraguá do Sul, que
busca preservar a cultura e os costumes de nossos antepassados. A 3:71-,8222
cada ano tem crescido, consolidando como uma alternativa de lazer
para a comunidade de Jaraguá e região. É o retrato do esforço de
todos que acreditaram num sonho". (Valdir José Bressan - Presiden- Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

te do Círculo Italiano)

(4Iírculo
Lt a.Li ari o

Círculo Italiano - 12 anos

Hoje, 29 de novembro, o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, comemora seus 12 anos de Fundação,
O Círculo Italiano nasceu da iniciativa de um grupo de amigos descendentes italianos, residentes em Jaraguá do
Sul e região, com a finalidade de resgatar a cultura, e a preservação das tradições, dos costumes e o cultivo da
língua italiana.

, '

Em março/2002, inaugurou sua sede Social, construção com uma arquitetura moderna, totalizando 668 metros
quadrados de área construída, localizada no bairro Vila Nova, a Rua dos Imigrantes Italianos, 33.
Mensalmente realiza seu tradicional jantar típico, onde é servido a tradicional polenta, acompanhada de um

bom vinho.
No mês de junho, realiza sua tradicional Festa Italiana, sendo que neste ano de 2003, foi realizada a 13a edição,
no Parque Municipal de Eventos.
O Coral, com 20 integrantes, semanalmente encontram-se, para cantar as belas músicas da velha Itália.
Durante estes 12 anos foram várias apresentações, divulgando o Círculo Italiano em municípios vizinhos, bem
como nos estados da região Sul. .

"O Círculo Italiano contribuiu definitivamente para o encontro e a integração das famílias italianas e simpati
zantes de Jaraguá e região, resgatando os antigos costumes apresentando as músicas da velha Itália com jogos
de mora e truco e com muita polenta, vinho e muita conversa (filó) " (Joãozinho Júlio Depiné - Diretor de Eventos
e coordenador da Festa Italiana)

"Um local para encontrar muitas informações e conhecimento e a

oportunidade de estar inserido ao Grupo de Jovens Trentinos, através
da participação' do Congresso Mundial da .. Juventude
Trentlna.t'(Gilson Rafaelli - Representante no Congresso da Juventu
de Trentina -Delegado)

FLORIANI
ADVOGADOS

''A idéia inicial das pessoas que se reuniram era congregar os italia
nos. Hoje tudo está concretizado" (Gilberto Pradi Floriani - 1" secre

tário)

"DISSEJESUS: EU SOUO CAMINHO A VERDADEEA VIDA.
NINGUÉM VEMAO PAI SENÁO POR MIM. "(Jo 14.6)

PELOS CAMINHOS DA ESPERANÇA

Este é o tema da Igreja Evangélica de
Confissão Luterana no Brasil para o novo

ano. Para o ano de 2004. O seu lançamento
oficial pela direção da Igreja aconteceu no

domingo passado, Domingo da Eternidade,
em Porto Alegre/Rs, sede da IECLB. O pôster
já está sendo colocado nas Igrejas e nos

Centros Comunitários, a partir de amanhã, 1º Domingo de Advento.

Assim, a temática da esperança já está presente na época de

Advento, início de um novo Ano Eclesiástico. Quem de nós não
alimenta esperança? Qual a esperança que você vislumbra? E a

'tua família? E seus amigos?
Advento é tempo de preparo para o nascimento de Jesus, para a

vinda de Cristo, o Salvador, o prlnclpe da paz para todos nós, a

fim de que cada um possa experimentar paz, muita paz em sua

vida.

Essa é a esperança maior. Por isso queremos ouvir de forma

humilde e esperançosamente o profeta Zacarias nos dizer neste

domingo de amanhã, 1º Domingo de Advento: "Eis aí vem o teu

Rei, justo e Salvador". (Zacarias 9.9). Sim, Jesus é justo, é a

presença da justiça de Deus neste mundo. E todos que nele

crêem, tragam essa marca de justiça em suas vidas e que assim,

A luz da'
Palavra

tenhamos um mundo com mais paz.
Um abençoado Advento para todos e todas !

PARÓqUIA EVANGÉLICA LUTERANA BARRA DO RIO CERRO

Pastor Anildo Wilbert

CORREIO DO POVO
" ...Q'ü.(..d.).�t..�J'IJ'I

29/11

o Grupo Teatral da Duas Rodas apresenta hoje às 16 e

20h30 horas a peça Contos de Luar no pequeno teatro

da Scar.

Ingressos: R$ 3,00

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 Quartas e Ouintas, 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.

NOSSA MENSlIGEM

Sábado
i snoo - Matriz

19hOO - Matriz
17h30 - Rai nha da Paz

17h30 - São Luiz Gonsaga
19hOO - S. Benedito

"Caminhar ao encontro do Senhor que vem!"

Pela herança que nos foi deixada por Abraão, nosso primeiro pai na fé,
nós os cristãos, nos constituímos como o povo da esperança. Com

entusiasmo, iniciamos com esta liturgia o Tempo do Advento. Ao longo
dos próximos quatro domingos, estaremos preparando a vinda definitiva
do Messias, nosso Redentor. Pela vinda do Verbo, alcançamos a

Salvação que Jesus nos mereceu. Portanto, com feliz expectativa,
preparemo-nos e abramos nosso coração para acolher o Cristo que
vem. Juntos também com toda a Igreja, façamos memória do aniversário
de 40 anos do Documento do Vaticano II sobre a Sagrada Liturgia.

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

Continuação .. ,..

Entre 1890 1895
,

Em 1890 foram estabelecidas duas comissões colonizadoras polonesas.
Uma no vale do Igua.çu, próximo a Paltllj!ira PR onde desenvolveram-se as colônias polonesas de Santa Bárbara,
Canta Galo, Rlodos Patos, São Mateus, Agua Branca, Eufrosina e Rio Clara num total de8200 pessoas.
A outra comissão de Rio Negro PR, foi responsável pela formação das colônias polonesas de: Lucena e ltalópolis
num total de 1488 pessoas e a colônia de Augusta Vitória com 120 pessoas.
ltaiópolis é o maior centro representativo de poloneses de Santa Catarina.
Massaranduba SC Em 1891 estabeleceram-se ali, em torno de 1000 pessoas.

. Nessa mesma época mais ao sul de se formaram-se as colônias de Grão-Pará (próxima a Orleansl e a colônia de

Cocal (próxima a LagunaeTubarãol cornaproximadamente 200 famílias.Entre 1890 1895
Em 1890'foram estabefecidas duas comissões colonizadoras polonesas.
Uma no vale do Iguaçu, próximo a Palmelra PR onde desenvolveram-se as colônias polonesas de Santa Bárbara,
Canta Galo, Rio dos Patos, São Mateus,Agua Branca, Eufrosina e Rio Claro num total de 8200 pessoas.
A outra comissão de Rio Negro P R, foi responsável pela formação das colônias polonesas de: Lucena e rtaíópolis
num total de 1488 pessoas ea colônia de Augusta Vitória com 120 pessoas.
Itaiópolis é o maior centro representativo de poloneses de Santa Catarina.
Massaranduba se Em 1891 estabeleceram-se ali, em torno de 1000 pessoas .

. Nessa mesma época mais ao sul de se formaram-se as colônias de Grão-Pará (próxima a Orleans) e a colônia de

Cocal (próxima a Lagunae Tubarão) com aproximadamente 20.0 farnílias.
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CORREIO DO povo SE

ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H CANAVIAl.. DE PAIXÕES - S BT 20:30hCHOCOLATE COM PIMENTA -

18 H CELEBRIDADE - Globo -20:50 h POUCAS, POUCAS Pl:ILGAS-SBT20:30h

SEGUNDA - Lulsa conhece Gabriel, aluno novo

no colégio. Victor vê os dois conversando e não

gosta. Luísa pede que Paulo deixe que ela

ajude a descobrir quem está tentando incriminá

lo, mas ele nega. Vilma explica que conversou

com a assistente social e ela resolveu dar uma

segunda chance para Beta e Solene tentarem

adotar uma criança. O treinador Kasonori chama

Murilo para substituir Kiko na competição de

judô. Luisa passa a noite em claro lendo todas

as matérias do pai para tentar descobrir quem

poderia querer 'prejudicá-lo. Kiko descobre que

Heitor foi dispensado pelos patrocinadores.
Cabeção fica frustrado, pois ninguém quer

andar de carro com ele por achar que ele dirige
mal. No colégio, Luisa desmaia de cansaço.

Victor e Gabriel a socorrem.

SEGUNDA - Ana Francisca se desespera ao

saber que tentaram raptar Tonico. Sebástian
convence Juvenal a tentar raptar Tonico de novo.

Celina garante a Graça que vai fazer com que
Klaus desista de casar com ela. Carmem avisa
a Márcia que ela tem que se casar para não
ficar falada e sugere que o noivo seja Timóteo.
Márcia fica horrorizada. Ana Francisca se

espanta ao perceber que Bernardete tem um

gogó. Celina exige que Klaus lhe dê um anel de
diamante e uma festa de noivado. Ele desmaia.
Vivaldo fica furioso, pois Bárbara fica na rua

até tarde e não diz onde estava. Graça pede
que Olga a ajude a estragar o plano de Celina.
Klaus pensa em comprar um anel falso para
Celina, mas Margot não deixa. Guilherme acha

que Celina é interesseira ao saber que ela

exigiu um anel. Graça e Olga avisam a Klaus

que Ana Francisca está tentando acabar com

seu noivado. Márcia aparece na prefeitura.
Juvenal observa Tonico de longe.

SEGUNDA - Laura concorda com o anúncio do
noivado na festa de Lineu. Fernando fica furioso
com Beatriz, quando ela usa a memória de

Fábio, ainda tentando convencê-lo a aceitar o

cargo. Darlene detesta saber que Jaqueline vai
concorrer também ao concurso Garota do

Andaraí. Cristiano e Noêrnía trabalham juntos.
Zeca vibra com o shaw de Roberto Carlos. Lineu

pede ajuda a Corina para organizar o jantar em

sua casa. Hercília bate na porta de Laura,
avisando que vai precisar ficar um tempo. Paulo
César convida Sandra para uma festa na praia.
Marcos dá em cima de Olga para conseguir
provas 'contra Renato. Jaqueline e Darlene se

arrumam para o desfile. Vladimir promete torcer

pelas duas. Diga leva Marcos na redação da

Fama, quando todo mundo já saiu. Darlene e

Jaqueline desfilam, sob os aplausos das

torcidas, mas acabam perdendo. Marcos revista
a sala de Renato. Laura entra em pãnico ao

saber que Renato voltou para a revista.

SEGUNDA - Julian .aconsetha Danilo a não 'se
vingar de seus inimigos. Afonso diz a Renê que
Alex em sua permissão para ver Danilo. Bibi

pede perdão a Alex e diz que Max a obrigou a

tentar prejudicar Danilo. Carmelita confessa a

Orlando que gosta dele e diz estar convencida
de que no fundo ele é uma boa pessoa. Danilo

diz ao Sr. Lupe que o pai de Alex já é seu

amigo. Miréia consegue que Afonso assine os

papéis que Lourenço lhe pediu. -artando diz a

Danilo que não foi o culpado pelo que aconteceu,

ao cão Tomás.

SEGUNDA - Guilherme tenta agarrar Clara a

força, Paulo chega para impedir e o agride.
Regina e Márcio vão tomar um lanche na melhor

lanchonete da cidade, mas Regina reclama de
falta de privacidade. Margareth procura por
Padre Antônio na sacristia, pede desculpas e

implora ajuda. Remédios e Mirela deixam Clara

em casa. Clara prefere não' contar nada a

Fausto. Márcio leva Regina para o consultório
do pai dele e os dois acabam transando.

QUARTA - Victor não deixa que Luisa se sente

ao lado de Gabriel. Beta morre de medo de

Cabeção no trânsito. Sandra se decepciona
quando Paulo afirma que ela é uma grande
amiga. Luisa explica q. Gabriel que ela e Victor
são ex-namorados. Kiko tenta agradar Drica de

,

todas as maneiras, com a desculpa de ser seu

I amigo. Luisa fecha uma lista 'com catorze

l pessoas que podem ter algo contra seul pai.

"i
Solene se desespera ao saber que Cabeção

,- está dirigindo um carro no qual Beta está. Victor

garante a Kiko que há algo de estranho em

Gabriel. Beta afirma para todos que Cabeção
dirige bem. Paulo é despedido do jornal.
Cabeção se recusa a admitir, mas morre de
saudades de Maumau. Victor tenta dar seu

apoio a Luisa, que o destrata. Gabriel consola
Luisa e os dois acabam se beijando. Victor vê.

QUARTA - Juvenal avisa que vai exigir um

resgate para devolver Tonico. O trapezista se

insinua para Bárbara, que teme as

conseqüências de seus atos e vai embora. Ana
Francisca chora de saudades de seu filho.
Tonico sente medo de Juvenal. Klaus, a muito

custo, compra um anel para Celina. Olga decide
dar seu apoio a Ana Francisca. Klaus manda

que Sebástian ajude Ana Francisca a negociar
com os raptores, para que ainda possa ser o

herói da situação. Marieta afirma para Bárlbara

que ela destruirá sua farnllia se fugir com o

trapezista. Ana Francisca se espanta com a

atitude de Olga. Peixoto revela a Olga que seu

'pai está envolvido no rapto de Tonlco. Olga
decide não falar nada para ninguém. Márcia
afirma para Margarido que Ána Francisca precisa
se casar. Margarido concorda.

QUARTA - Os dois inventam desculpas, mas

Lineu tnsíste. Paulo César confessa a Ernesto

que gosta de Sandra, mas se diverte com as

outras. Sandra chora arrasada, em casa, pela
traição do namorado. Lineu insiste em saber
se Corina seria arruga dele se ele fosse pobre.
Ela garante que se casou com o marido por
amor, embora o amasse também na época.
Renato profbe Caio de falar o, nome da avó
deles em casa. Fernando e Maria Clara ficam
nervosissimos durante a reunião de trabalho.
Laura ganha um vestido de presente para usar

no jantar e impede os, arroubos de Renato.
Cristiano convida Noêmia para jantar. assim

que terminarem o trabalho. Joel vê Laura entrar

no apartamento de Bruno. Paulo César explica
a Sandra que não foi nada importante o que
aconteceu com a outra garota. Nelito vai ao

salão, atrás de Darlene.
.

QUARTA'·- Julian comenta com Danilo sobre a

visita de Renê. Tobias e Helena se tornam

amigos e ele pede para que se encontrem com

mais freqüência. Danilo vai até a mansão pedir
desculpas a Renê e, quando ela entra em casa,
ele vê Orlando sair correndo. A doutora conversa

com os garotos e diz que vão se dedicar a

cuidar dos animais do bairro. Danilo diz a Renê

que viu Orlando saindo de sua casa e pede a

ela que tenha muito cuidado pois ele deve estar

tramando alguma coisa. Renê não acredita no

garoto. Miréia diz a Afonso que foi assaltada no

ônibus.

QUARTA - Regina briga "com Paulo por ele ter

agredido Guilherme. Clara insinua que Raquel
já sabia a respeito desse ataque. Remédio
encontra Paulo no lago, pensativo e segurando
o amuleto. Ela lembra que o amuleto é para
unir as pessoas. Paulo vai a casa de Clara.
Lourdes avisa que ela está dormindo, mas Paulo
decide acordá-Ia e invade o quarto dela: Clara

pede para ele sair, mas ele insiste e diz que irá

esperar no jardim.

SEXTA - Luisa pede para conhecer Gabriel melhor
antes. Sandra fica encantada com a gentileza
de Alfredo. Paulo publica duas matérias com

pseUdônimo e pede que sua farnllia não comente
ISSO com ninguém. Drica morre de ciúmes de
Kiko ao vê-lo com outra menina, mas não dá o

braço a torcer. Cabeção convida uma menina
para conhecer seu quarto e ela topa. Miyuki
afirma para Drica que ela perdeu Kiko por que
o esnobou demais. Cabeção liga uma máquina
de fumaça que deixa a garota com alergia e ela
vai embora. Carla conta para Gabriel qual é o

pseudônimo de Paulo. Alfredo pergunta a Paulo
se ele pode chamar Sandra para sair. Paulo
garante a Alfredo que Sandra jamais irá aceitar.

SEXTA - Ana Francisca descobre que há um

bilhete amarrado na pedra, exigindo que o

resgate de Tonico seja pago. Tonico tenta fugir.
Juvenal consegue alcançá-Io e o amarra. Milady
foge. Olga manda Terêncio não se envolver
mais com o rapto de Tonico. Graça afirma para
Celina que ela deve se conformar com a perda
de Guilherme. Sebástian garante a Márcia que
vai se casar com Ana Francisca. Bárbara está
farta de sua vida com Vivaldo. Danilo revela a

Ana Francisca que vai usar Sansão para achar

Milady, e com isso encontrar Tonico. Sebástian
afirma para luvenal que ele terá que abaixar o

preço do resgate. Anà Francisca não tem certeza

se Sebástian agiu corretamente.

SEXTA - Lineu apresenta· Laura aos outros
convidados. Bruno olha surpreso e chocado.
Renato garante a Laura que está inseguro
quanto ao noivado. Ana Paula insiste que
Sandra seja modelo. Laura garante a Maria
Clara que não tem nada com Renato. Cristiano

entrega o trabalho para Queiroz. Nelito pede
para se encontrar com Darlene. Maria Clara
garante a Eliete que vai ficar de olho em Laura.
Laura termina tudo com Bnuno. Lineu conversa

com Renato, que tem certeza que, será o novo

vice-presidente. Sandra quer ficar com Paulo

Cé_sar..gS!le vibra. Noêmia interrompe o namoro

dos dois. Renato e Laura jantam juntos e ela
tem certeza que ele descobriu alguma coisa.

SEXTA· Afonso entrega as chaves de um carro

para Miréia. Orlando reúne sua tu.ma para
planejar o assalto à mansão e diz que vai ser

muito fácil. Alex diz a Danilo que seria muito
bom se Inês e Julian fossem namorados e se

encarrega de apresentá-Ios. Orlando e sua turma
entram na mansão. Julian diz a Inês que toca

piano e que também é pintor. Cristina aconselha

Renê a terminar seu casamento com Afonso.

Tonho, Periquito, Alex e Danilo se unem para
tentar encontrar um lar para o cãozinho
abandonado. Renê tenta entrar no seu quarto
e é agredida pelos ladrôes. Assustados, Orlando
e sua gang vão embora deixando Renê

inconsciente.

SEXTA· Clara conta a Mirela que Paulo se

declarou. Abítlo, Eugênio e Luciano, no pátio da

usina, comentam sobre Margareth e Agenor.
Carlota diz para Margareth tomar cuidado com

Agenor. Agenor pede a Raquel a Garçoniere e

em troca devolverá as passagens aéreas. O

Regina conta para Teresa que Paulo tentou

desmanchar o noivado. Raquel briga com Fausto
e suspeita que ele está escondendo algo dela.
Paulo diz a Clara que, os dois devem lutar pela
felicidade e se beijam. Regina surpreende Clara
ao visitá-la,

OS RESUMOS OOS CAPITULOS ESTÃO SUl.EITOS
A MUDANÇAS EM RJNÇÃO DAEDlçro DAS NOVElAS
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NASCIMENTOS
•

20/08
Maria Carolina Rosa
Xavier Netto

12/10
Bruna Costa Pimentel

28/10
Wesley I<auan Torezani

30/10
Larissa Ferreira Martins

06/11
Leonardo Rodrigues
Althoff

13/11
'

Ronan Martim

17/11
Daniel Criciano Maia

Emily Laís Gonçalves

18/11
Mikael Behling
Letícia Esser Silva
Larissa Retke Bonezzi
Caetano Spezia
Rincaweski

19/11 !
João Vitor da Silva Souza
Davi Emanuel Araujo
Padilha

20/11
Gesilaine Pickler
Melchioretto
Gabriela Mohr
Guilherme Henrique do
Prado

Agatha Yasmin Cole de
Ávila Bispo

22/11
Ricardo Hass Zabel

23/11
Karen Cristina Domingos
Larissa Geisler
Daniel Martins

24/11
N icole de Araujo
Rafaelly Hafemann

25/11
Felippe Keiser Voigt

26/11

.Nicoli I<ekes

!
,

Fazendo pose, para o orgulho dos pais:
Evandro � Keli, a bela Camila Dias de
Góis, completou neste dia 28/11/03, 03
aninhas. Saúde, paz e muitas felicidades.
São os votos da dinda Marisa, tio
Leonardo, avó Lori e da bisa Berta.
Camila você é o melhor presente que
Deus nos deu. Te, amamos muito

VENCEDOR
Matheus Eduardo Dierings
filho de Pedrina Outra Coelho
foi o vencedor da promoção
OIKIDS(Confecções
Nicolodelli)/CORREIO DO
POVO

,I

')

No dia 02/12/03 Eloah Consatti completa seu 10 ano

de vida, ela que veio ao mundo para trazer alegria.
Nós lhe desejamos toda a felicidade e saúde que você
merece. Seus pais Josiane e Eloi te amam muito.
Parabéns!

A sorridente Patricia Lewerenz completa
10 anos no dia 2/12. Parabéns de seus

pais Renato e Marise e do irmão Leandro

Thayna dos Anjos completou 4 aninhas
no dia 26/09/03. Quem deseja muitas
felicidades são seus pais Lurdes e Egildo

�
I

Quem comemora 4 aninhas neste dia 03/12 é a gatinha
Sthefani da Silva e quem deseja felicidades são os

padrinhos Ronaldo e Teima e o primo Willian

*

Confecções Nicolodelli Ltda - R4a Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) ;371-1147 - Jaraguá do Sul-SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br

* *

..

. ..

de estar na ",04a
..

*

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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P R VAN El
_____= '�_,�__��ctdi.com.br ctdi@netuno.com.br

vanessactg@ig.com.br

É Natal, é como se

um novo horizonte
se abrisse na nossa

frente,fazendo com

que nossos corações
se abram à

fraternidade, a

todos os sentimentos

bonitos que durante
o ano que uai

terminando,
ficaram meio

perdidos em meio à

correria do dia-a
dia.

É o que o CTG Laço
Jaraguaense deseja

a você e a todos os

seus familiares, um

Natal colorido pela
esperança efé na

vida.

Baile de Encerramento CTG Laço Jaraguaensc

Evaldo e VanderleiaA prenda juvenil do crG"
Elisangelacom amiga

Evandro e Preta Giovani com a mais nova inte

grar;lte do CrG, Monica

Daneile, que curte o baile muito
bem acompanhada

Marquinhos e noiva

A bela prenda Gabriele

o belo casal curtindo juntinhos
o fandango

Odilei e sua namorada

Bombas e

BIcos 'olelores
Direção HIdráulica

I�
� 310-2575 - 310-2562

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

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3635

Jaraguá do Sul· se

o belo casal; Rodrig_o e namora-

da ' , " ;

Agenda Gaúcha
Novembro/ 2003
29 a 30, CTG Querência três riachos, Festa Campeira, na cidade de Biguaçu;
29 a so, 'CTG R incão de São Francisco, Torneio de Laço, na cidade de Cerro Negro; ,

'

29 a 30, CTG Presilha da Serra, Torneio de Laço, na cidade de B. Jardim da Serra; ,

i l,i U i

'O'.''e:,'ZII!.8'.: � I J ! !
'

j
I madeiras.
i I i I '

Indústria e comércio de madeiras
Dezembro/ 2003
06 a 07, CTG Rincão da Serra, Torneio de Laço, na cidade de Ot�cílio Costa;
06 a 07, CTG Fronteira Campobelense, Rodeio Crioulo, na cidade de Campo Belo do Sul;
!3 a 14, CTG Querência dos Pampas, Rodeio Crioulo, na cidade de São Domingos. 312-0280

DEMARCHI 'eAINES�
Carnes'especiais:

MARRECO, JÀVALI,
COELH() ,

E OVELHA

FONE: (47) 371�4547 FAX: (47) 275-0524" '

JARAGuÁ DO SUL - se

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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CAROLINA TOMASELLI
Contato:
comere i al@jornalcorreiodopovo.com.br
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258CASAME�TO

Maicon Cristiano Glase

napp e Leila Rosa -Gonçal
ves receberão a benção ma

trimonial dia 6 de dezem

bro na Igreja São José, às
19h45. Os convidados se

rão recepcionados no Clu
be Atlético Baependi.

NOTRE
A partir das'23 horas, Noi

te Tropical na Notre,
abrindo a temporada do
verão 2003. Haverá
Drink's Tropicais e anima

ção dos Dj's Marcelo Luís
e M ask.

SCAR
O Centro Cultural de

Jaraguá do Sul apresenta
<,

a peça Contos de Luar, do

Grupo de Teatro da Duas

Rodas. Ap re sentações às
16 e às 20h30 no Pequeno
Teatro da Scar. Ingressos
a R$ 3,00.

REVEILLON
O Hotel Vale das Pedras,
em Jaraguá do Sul, reali
z a rá d i a 3 1 de dez e m b ro

uma festa aberta ao públi
co para comemorar a vi ra

da do ano. H averá música
ao vivo, fogos, cascata de
camarão, frutas e ponche à
beira da piscjna.;

ERRATA
Na edição da Camarote do
dia 22, publicamos a foto
de Anne Lore M an ke rece

bendo flores do presidente
da Cooperativa .Iu r i t i ,

Antenor Borgonha, citado

erroneamente como presi
dente da Câmara de Vere

adores de Massaranduba.

I
I '

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

II Gládis Pierini (E), Roseli e Lauro Frõhlich e Andréia
Frõhlich. O casal comemorou bodas de prata no

último sábado com missa e festejos, organizados
por Gládis e Andréia

.'

Lunelli recebe prêmio ecológico Onda Verde'

A empresa têxtil Lunelll, de Corupá,
recebeu esta semana o Prêmio

'

Expressão de Ecologia Onda Verde,
coricedldo pela Revista Expressão, de

Joinville.
Em sua lI' edlção, a premiação é

concedida à empresas por suas ações em

prol do meio ambiente. O Projeto de

Recuperação das Marqens do Rio

Itapocu fez com que a Lunell i obtivesse
o prêmio ecológico mais importante do
sul do país na categoria Recuperação de

Áreas Degradadas.

.Viviane Cecília Lunelli, diretora administrativa da
Lunelli, o Governador do Estado, Luiz Henrique
da Silveira e o prefeito de Corupá, Luiz Carlos
Tamanini

Fotos: Divulgação
I

ri João Carlos Kuze (E), Tenente Coronel Fernando
Rodrigues de Ménezes, Vicente Caropreso,
Richard Westphal e Gervásio durante a

inauguração da Empôrioda Saúde, no dia 20

.Os noivos Monalisa e Nelson
celebram o casamento hoje às 18
horas. Seus familiares lhes
parabenizam!

mantes e vinhos finos para eventos,
e final de ano e consumo pessoa./I Organização áe Fc

Eventos em Gera

ESPECIALISfA EM
ORTODONlIA

E ORTOPEDIA FACIAL

275-2006
R: João PicoUI, 153 • Centro. ulrdo Sul

agpromoter@yah(lo.com.br
A"árlía & G(aáís

l41l3l'3-ll155/9m-1334 e 215-3235 {9102-4l411
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www.parcimoveis.com.br
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Procurar imóveis pelo endereço:
r---�--��--�------------�

Endereço:

•

(Informe uma palavra-chave que faça parte dó

endereço)
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Anuncie Seu Imóvel············,·:··········· : : " .

\

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

dezenas de corretores trabalhando na oferta de seu imóvel.
• Veja como funciona o sistema d.e vendasParcimóveis
• Anuncie Seu Imóvel

Fale C()oosoo··········�······································· .

Assessoria imobiliária, avaliação de imóveiS, investimentos

naregião, compra.venda, locação e administração de

imóveis, contratos, reajustes, flnanclamentos e outros
assuntos rel'acionados a imóveis ou' mercado imobiliário.

• Fale ConoscO
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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 Jaraguá do Sul e região, incluindo GIJiuamirim,
Massaranduba, Schroeder e Corupá.

•

• • : •
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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 '

•

•

VENDE-SE apartamento com suíte
+ 2 quartos, Rua Emil Burow - Ed.

Tulipa. R$108.000,OO ou troca-se

por apartamento em Balneário
.

Camboriú

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) .

•

•

Jaraguá Esquerdo - Casa c/
140m2, c/ 1 suíte, 3 qtos e

demais dep. R: Henrique
Bortolini, 106. R$ 79.000,00

, ., : I •

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.,

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

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

odep., garagem p/ 02 carros. En
trada de R$ 68.000,OÓ.

Imóvel Coemrcial / Residencial·
em construção, terreno c/900m2
e construção c/300m2• Rua
Francisco Ruscka, 614. R$
110.000,00

Ed. Jaraguá - Apto c/ suíte + 2

qtos e demais dep,
Semimob iliado, reformado, R$
110.000,00

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

VILA NOVA

Sobrado com

suite + 2 qtos,
sal a de estar/
jantar/íntima,

dep. ernrpegada,
piscina. Rua

Henrique
Spengler, 30 R$

220.000,00.

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

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

Rua Nereu Ramos.

Aptos 101 e 103 - R$
110.000,00
Apto 203 - R$ 130.000,00

(próx, Justiça Federal) - Rua

Adolfo Sacani, 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 1º andar

R$ 233.000,00
apto no 2º andar

R$ 245:000,00
apto no 5º andar

R$ 260.000,00

APARTAMENTO (Amizade) -

c/3 qtos e demais dep. Rua
Arthur Guinter,225.

R$ 45.000,00

BARRA DO RIO MOLHA - sobrado

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

• . ,.:•

1-
-

LoéAÇÃO RESIDENCIAL

- -

1

• Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) ,I
I Rua Adolfo Sacani, 36, apto c/ suíte masterl
1+ 2 qtos e demais dep., 2 vagas dei

I

Igaragem. A partir de R$ 1.100,00 I.
I. Ed. Vila Nova - Rua Guilherme
Wackerhagem, c/ 03 qtos e demais dep.,1

I coz mobiliada. R$ 400,00 I
I. Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, c/]
I suite + 2qtos, dep. empregada. R$ 750,00 I

•

• Ed. Emili - Rua Epitácio Pessoa, 421
"

I (próx. Shopping Breithaupt) - apto c/ 2 qtosl
I e demai dep. R$ 380,00 I I

I. Quitinete (Centro) Rua Guilherme Heringl
94 si 02. R$ 140,00
I. Ed. Marangoni - Rua 25 de Julho, 1701
I(próx. Posto Mime) - 2 quartos e demaisl

·1 dep. R$380,00 I
I. ,

Casa alvo - Rua Carlos Hardt (próx. Unerj) I "

1-
3 quartos e demais dep. R$340,00

I I

I LOCAÇÃO COMERCI,AL I
I. Loja - c/400m2. Rua Pref. Waldemarl •

Grubba, 5070, (próx. Portal) R$1.000,00
I• Terreno na Walter Marquardt c/450m2,

para garagem ou loja de carros. R$ 600,001
• Terreno na Rua Feliciano Bortolini (fundos I
Breithaupt Barra), c/450m2• R$ 300,00 I• Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo
de futebol). R$ 220,00 I
• Ed. Bárbara -'R. Epitácio Pessoa, 532 ,I
salas, c/40m2, 1º andar - R$ 400,00 I
• Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532

'Isalas, c/40m2, 2º andar - R$ 350,00
• Ed. Hortência - R. José Emendoerfer, I
1549 - 1 sala térrea - 36m2 - R$ 200,00 I
• Ed. Tower Center - salas de 101m2 81138m2, cj garagem. R$ 400,00 a R$I :
600,00
I. Centro Comercial- R. Mal. Deodoro, 15941 I

1- salas diversas, c/32m2 cada, R$ 280,00/ I .

250,00 I
"

I. Sala comI., na Rua Epitácio Pessoa, 570, ;
I de 30 a 48m2. R$ 300,00 a R$ 470,00 I I

I. Ed. Marina Cr'istini - Rua Bernandol
I Dornbusch, 590. R$ 280,00 I
I VENDAS RESIDENCIAIS I
I. Centro - Casa c/164m2. Terreno c/I.
1900m2 - R. Mal. Deodoro - R$ 211.000,00 I
I
(próp. p/ comercial). Aceito parte pgto, 11apto central, 3 qtos ,

I. Casa em alv.-Champagnat- R. Celestino I
I Depine, 394 - c/200m2 de área consto C/I
I
suíte + 2 qtos e demais dep. - R$I130.000,00
I. Apto, 1 quarto, sala, COZ., área dei:
[serviço. R: Jorge Lacerda, 169. R$I
132.000,00 I
• Vila Lenzi - sobrado em alv., c/250m2

I (suíte + 3 qtos) - R. Francisco Piermann. R$I
1200.000,00 I
I. Casa em alv., c/ 2 qtose demais dep. 'I
Três Rios do Sul. R$ 35.000,00 I�. Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep.,

I piscina, salão de festas, terreno c/ 800m�.1
I Rua Adi lia Esbardelathi, 97. R$175.000,ÓO I
I. Casa c/ suíte + 3 qtos e demais dep., I
I
terreno c/680m2. Rua Max Wilhelm, 901'1R$ 170.000,00

I I,
I VENDAS TERRENOS

. I
I• Terreno - R. Marajó - Ilha da Figueira - c/ I450m2 - R$ 35.000,00
I. Terreno em Guaramirim, local nobre para I
I residência. R$ 22.000,00 I '

I. Terreno c/786m2 no Cond. Azaléi� - RSI
58.000,00 II. Terreno - Rua Wille Bartel- Baependi, c/

I 420m2 - R$ 40.000,00 I
I. Terreno em Ubatuba - Praia Grande, C/I
490m2 - R$ 8.000,00 II. Terreno bairro Chico de Paula c/ aprox'l11.000m2• R$ 28.000,00 '

L __ ..,.....
.J

•
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4 CORREIO DO POVO
-

Ó.......................................................... CADERNO PARCIM VEIS
•

Imobiliária Menegotti LIda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

MENEGOTri (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

•

• •

• ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS,

==VENDA== 5504 APARTAMENTO - CENTRO - RUA MARIO BRAZ DE
SANfANA - LINDO APARTAMENTO TÉRREO REFORMADO E MOBILIADO, 02

QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA. ANTENA PARABÓLICA.
- PRÉDIO EDIFíCIO Dª MARIA AP. 02 - LOCALIZAÇÃO EXCELENTE NO
CENTRO DE PiÇARRAS, A 100METROS PRAIA, PROX. HOTEL BETO
CARREIRO
Área do terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias 60.00 m2 Preço.venda: 35,000.00

==VENDA== 5475 CASA - CHICO DE PAULA - RUA-454 JOSÉ POMIANOWSKI
;246. CASA DE ALVENARIA COM 148,00 M2 TERRENO COM 445,00 M2.
02 QUARTOS;Ol SUITE;SALA DE ESTAR; COPA' ;COZINHA;

'CHURRASQUEIRA; GARAGEM; 01BWC;01BW;LAVANDERIA.
Área do terreno 445.00 m2 Área Benfeitorias 148.00 m2 Preço venda:

110,000.00

==VENDA== 5505 CASA - AMIZADE - RUA ARTHUR GUINTER, 20 - CASA
ALVENARIA 120M2 COM 03 QUARTOS, SALA,COPA, COZINHA,
LAVANDERIA, GARAGEM PARA 02 AUTOMÓVEIS, ETC ...

Área .do terreno 450.00 m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço venda:

100,000.00

:.

==VENDA== 5466 CASA - JARAGUA 99 - RUA 737 - JOÃO MAASS, 191- CASA EM
ALVENARIA 02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO, 01 GARAGEM,
DESPENSA TODA MURADA COM PORTÃO ALUMíNIO EM TERRENO DE

460,00M2. ACEITA ENTRADA DE 33.000,00 + FINANCIAMENTO PELA CEF
Área do terreno 460.00 m2 Área Benfeitorias 100.00 m2 Preço venda: 53,000.00

==VENDA== 5490 CASA- CHICO DE PAULA- R. PAULO PAKUZESKI, 256 - CASA
DE ALVENARIA COM 03 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA E
GARAGEM. TERRENO DE ESQUINA COM 492,27M2 (20,00 X 25,00)
Área do terreno 492.27 m2 Área Benfeitorias 116.00 m2 Preço venda: 60,000.00

==VENDA== 5501 LOJA - BARRA DO RIO CERRO - RUA PASTOR ALBERTO
SCHNEIDER - LOJA DE ROUPAS, COM MÓVEIS E ESTOQUES SUPERIOR AOS R$
20.000',00 **** LOJA COM CLIENTELA FORMADA EM FRENTE AO SALÃO DO

BOTAFOGO, ACEITA AUTOMÓVEL, TERRENO/CASA EM JARAGUA OU' NA PRAIA.
Área do terreno 60.00 m2 Área Benfeitorias 60.00 m2 Preço venda: 27,000.00

==VENDA== 5309 TERRENO
BARRA DO RIO MOLHA
RUA ANTONIO ADOLFO

EMMENDOERFER
VENDE-SE UM LINDO SíTIO

COM 76.200,00 M2 SENDO 100
METROS LARGURA LOCALIZADO

APENAS A 6KM DO CENTRO
COM NASCENTES,PASTAGEM,

TAMBÉM COM ENERGIA
ELÉTRICA E TELEFONE,

ACESSO EXCELENTE APENAS
300METROS DE ESTRADA COM

MACADAME O RESTO É
ASFALTO, VENHA CONFERIR ....

Área do terreno 76,200.00 m2
.

Preço venda: 45,000.00

•

==VENDA== 5470 CASA - VILA LALAU· R. GERMANO HANSCH� 173 - CASA
COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA E GARAGEM. •

Área do terreno 875.00' m2 Área Benfeitorias 125.00 m2 Preço venda:

75,000.00

==VENDA== 5418 CASA - BARRA DO Rio CERRO 11- RUA 1009 - PROXIMO
DA CHOCO-LEITE· ÓTIMA CASA DE ALVENARIA COM 160,00M2,' TODA "

MURADA, 01 SUíTE + 01 QUARTO, SALA, COPA, COZINHA,
LAVANDERIA,BWC, GARAGEM PARA 02 CARROS
Área do terreno 770.50 m2 Área Benfeitorias 160.00 m2 Preço venda:

55,000.00

==VENDA== 5375 SOBRADO - CENTENARIO - RUA 12 AV. PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA;4286 - PARTE TERREA;02 QUARTOS; SALA TV; COPA/
COZINHA; ESCRITORIO; DISPENSA; 02BWC; 01SALA COMERCIAL;
LAVANDERIA. PARTE SUPERIOR; 03 QUARTOS; 01 SUITE; 01 BWC; 01WC;
CHURRASQUEIRA; SALA TV; COPA /COZINHA; LAVANDERIA; GARAGEM.
Área do terreno 414.40 m2 Área Benfeitorias 315.08 m2 Preço venda:

165,000.00

•

==VENDA== 5513 TERRENO
VILA LENZI

SERVIDãO DE PASSAGEM N; R-2

16.024
TERRENO 14,00M X

25,43M=356,02 M2
Área do terreno 356.02 m2 Preço

,

venda: 23,000.00

•

,.

•

• •
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flRANCHOIMOVEIS
Um parceiro correto.

CRECI820-J

Fone: (47) 373-0283

/

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,OOm2 - Próximo ao

Salao Diana - Infra Estrutura completa - Rua asfaltada -

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

Cód. 1121 - Casa em alvenaria com 1 05,00m2 - 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 - próxilno 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

rancho@parcimoveis.com.br
Rua I.rineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

Cód. 1172 - Terreno com 75.000,00m2 - 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

Guamiranga - 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 Terreno com

457,00m2 - Rua Onélio
Nicoccelli Bairro

Figueirinha - R$15:000,00
- Negociável com imóvel
em Guaramirim.

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
laoo 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.

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

www.parcimoveis.com.br Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi -

Próx. Recreativa Marisol
?f:
ãsscetaçêc das lrnobiliárias

de Jaragua do Sul

PRESTAMOS ASSESSORIA PARA O SEU FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
r---�-------------'CASAS:

REALIZE O SEU SONHO!

Ü
LU
II:
o

MARIMAIl
IM. O'V E IS

Você quer construir, reformar, ampliar ou

regularizar a sua casa?

"VENHA CONHECER OS NOSSOS
PROJETOS"

Rua Fritz Bartel, 77 - sala 03 -

Baependi
Fone: 275-0051

Isabel Tascheck

Arquiteta

Benjamim Magalhães
Engenheiro Civil

rSchroeder I - Ret. 8t:"Casa'
I em alvenaria com 196,00m2, I
I terreno com 450,00m2. Valor I
LR$ 28.000,00

.J

r-------:1
Barra do Rio Cerro - Ret.

'186- Casa Mista, com 02 dor-I
1 mitários e demais dependên-Icias. Valor R$ 24.000,00
L .J

r:-------

1
1
1
1
1
a.;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiii;;;;;:;;iiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiii;�1 Centenário - Ret. 89 - Uma

1 casa em madeira com 1
1100,00m2, sendo 04 dormitá-I
1 rios e demais dependências. 1Terreno com 351 ,00m2. Valor. .

1 R$ 32.000,00. (pr6x. DG Weg) I
L .J

r-------,

1 João Pessoa- Ret. 83 -

1
I Casa de Alvenaria com

, I 1 65,OOm2. Terreno com 1
2.453,00m2. Valor R$

*Temos equipe de mão de obra. Consulte-nos. I 1 25.000,00.
'

1
L

.

----------- .J

r-------.
Vila Lenzi - Ret. 48 - Com

1 área de 74,17m2, 03 dormitári�
1

os e demais dependências. vallor R$ 50.000,00
L .J'
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Residencia

o Edifício:'
* 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
* APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
* 02 SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
*AMPLA ÁREA AJARDINADA
* PLAY·GROUND
* PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO
* ,PROX. AO CLUBE A. BAEPENDI

• •

I
LANÇAMENTO

Projelo: Ana �lolS8 Pfitzer Wolf

\\.WOLFEPAR
Empreendimento$ e Partidpoçóes Lt.do ..

•

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207- Jaraguá do Sul/ SC

vilson@porcimoveis.com.br

Corretor t'lmóveiS . Fone 371-2357
•

CRECI4936 '

•

•

-

LOCAÇAO

CASA EM ALVENARIA - cf
2 quartos e demais

dependências. Rua Félix
Richert, lote 45, Estrada
Nova. R$ 180,00.

CASA DE MADEIRA - cf 3

quartos e demais

dependências. Ilha da

Figueira. R$ 280,00.
•

CASA DE MADEIRA - cf 2

quartos e demais

dependências. Vila Lenzi.
R$ 200,00

QUITINETE - Vila Lenzi. R$

200,00

234-
, ÁGUA VERDE

- terreno com
,

300m2

(15x20). Rua

7.58.

116-

TIFA

MARTINS-

casa f
134m2,

3dorm., sala,
coz., bwc.,

lav.,
garagem,
terreno cf
2.80Gm2

-

R$ 70.000,00

•

•

•

· ,

"

•

•

•

•

"

I

I

•

•
"

109 - 136 -

ILHA 'DA
•

BARRA RIO
FIGUEIRA -

CERRO,-
casa cf terreno cf
128m2, 8.500m2, cf •

..

terreno cf 3 casas (1 de '

450m2 madeira e 2
(15x30). Rua de alv.). Rua .

Lilia A. Bertha Weege
R$ 90.000,00 Oeschler,35. R$ 160.000,00

•
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BAEPENDI - Casa em

alvenaria cf 180m2, 4

qtos, 2 salas, cozo lav.

garagem. Terreno cf
420m2• Rua Domingos

Sanson.
R$ 63.900,00

TERRENO
ÁREA CENTRAL
GUARAMIRIM -

com 350m2,
Guaramirim.

R$ 19.900,00 ou

5.000,00 + parco

, l.ot. Morada da Sal (Vila Rau)
terrenos com 580m2 - entrada R$

"

5.000,00 + 60 parcelas de R$
.

283,00

CENTR_O
.

GUARAMIRIM - 1
suíte master + 2

qtos, 2 safas,
escritório, cOZ., lav.,
dep. de emrpegada
+ 2 bwc, churrasq.,
canil, energia solar e

a gás, portão elet.,
semi-mobiliada.

R$ 125.000,00

VILA RAU -

casa alv., 3 dorm.,
bwc, garagem, cf
112m2, terreno cf

1.102m2•.
R$ 60.000,00

CENTENÁRIO - casa alv., 3 qtas,
sala, coz., bwc, c/197m2 construido.
R$ 49.000,00 +parcelas ou R$

58.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO- 10

pavimento 2qtos, sala, cozo bwc, lav.
20 pavimento, 2qtos, sala, caz. bwc.

R$ 60.000,00

- c/ 2 qtos, 1

sala, sacada,
coz., bwc,
lav., área de
87m2• R$
25.000,00 BARRA DO RIO CERRO -

Terreno murado na Rua Abramo

Pradi, 117, 10 rua a esquerda apás
entrada Parque Malwee, c/820m2•

R$ 30.000,00
VILA RAU - Casa alvenaria, 3 qtos,
1 sala, cozinha, bwc. R$ 35.000,00

CENT O - casa

alto podrõo; l� suite
master +5 qtos,
3bwc, 3 salas,
escritório, dep.

empregada,
churrasq., coz., lav.
e demais dep., terre

no c/842m2;
R$ 280.000,00
NEGOCIÁV.EIS

VILA LENZI -

Casa alvenaria,
2 qtos, sala,

cozinha, bwc,
lavanderia,

garagem .. R$
18.000,00 .+
parcelas R$

365,00

•

SÃO LUIZ

Casa, cf 3 qtos, 2

sala, coz., bwc,
lav., churrasq.,
garagem, toda

murada R$
65.000,00

troca-se por
op+o,

•

CENTRO - coso de
alvenaria, c/ 3 qtos, 2

salas, coz., bwc, lav.,
garagem

R$ 43.000,00.

Galpão Industrial - área privada,
c/ 3.000,00m2 + 3.000m2 de área

comum. Locação R$ 6.300,00 nego

CHAMPAGNA - casa alto padrão, "

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

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

SALA COMERCIAL- c/76m2 c/ 2

vagas de garogem. Ed. Marketing
Place.Venda R$ 35.000,00

ou Locação R$ 250,00
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DÊ ESTA SECiORAHÇA PARA SOA FAMíLIA.

õSilô .

Segu ro
• � 01 suíte, 02 dormit6l'íos

'" Sacada com cnurrQ$cpelra
� O 1 ou 02 vagas de 901'09 em
'" Salélo de festas
'" Play-ground
OI Localização, Vila Nova
* ..i_andares

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

REF. 604 NOVA BRASILIA - (asa
totalmente reformada, cl 1 suite, 2

dorm., e demais dependências, 143m2,
terreno cl 456m2• RS 90.000,00

Rei. 508 - CZERNIEW/(Z - sobrado na com 250m2 de. área

construída, terreno com 363,OOm2 próximo ao Pomo, no valor de
RS 150.000,00

'

Rei. 200 _ casa em alvenária
inacabada, com 150,00m2, OI

suíte, 02 qtos, sala, copa,
cozinha, bwc, lavanderia,

garagem. RS 50.000,00 aceita
imóvel.

REF. 5012 - CENTRO
Sala comercial na Av. Mal. Deodoro, 903 Edifício

Pícollí. RS 20.000,00

Rei. 5008 2 salas comerciais com

85,00m2 no Edificio Chiodini/Av.Morechal
Deodoro da Fonseca

RS 40.500,00

Rei. 3806 apto Edifício Menegotti, Av.
Mal. Deodoro da Fonseca com 208,59m2,

01 suíte, 02 dormitórios e demais
dependências com garagem

RS 97.000,00

ReI. 5006 Prédio inteiro

aptos e salas comerciais na Rua
Padre Pedro Franken-proxoo
terminal Rodoviário com área
total de 534m2 + residência
em alvenário nos fundos com

117,00m2, RS
340.000,00.

Rei. 51-ILHA DA FIGUEIRA com 02 casas, uma

em alvenária e outra em màdeira, terreno com

3.600m2, Rua Manoel dos Santos RS 25.000,00.:

CENTRO - Ed. Klein, Rua Barão do Rio Branco,
sala comercial c/; 53,50m2. RS 50.000,00

aceita imóvel de menor valor

VOCÊ PODE TER UMA
BELA VISTA

l

•

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,
I

garagem, com opção de 2 g.aragens. Condições
facilitadas de pagamento com entrada + parcelamento

próprio até 36 vezes, podendo ser aceito FGTS e

financiamento após imóvel estar concluído. •

"

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

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃO DE ""VENDAS" 9965-9934
.

• . __ .: . _' :. • •• •
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SÁBAD?, 29 de novembro de 2003 CADERNO PARCIMÓVEIS ���.������.��:�:
,'

.

RANCHO IMÓVEIS - MARIMAR IMÓVEIS - IMOBILIÁRIA A CHAVE - BERTA I

fiirassol
IMÓVEIS

371-7931KPABX
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

r: 154m2, 01 suíte + 02 quartos e

demais dependências. R$ 48.000,00

• IMOBILIÁRIA
• ARQUITETURA
• DESIGN
• ADM. DE OBRAS

Cód. 3122 - Rio Molha -"terreno 329 m2

(12 x 23,50) -R$ 20.000,00

m2 - 02 quartos e demais dependo -

Vila Rau - R$ 38.000,00

Cód. 1182 - Sobrado alv. com 300 m2 -01

Suíte cf hidra. + 03 quartos e demais

dependo - Terreno cf 570 m2 - Czerniewicz
- R$ 250.000,00 - Ficam alguns móveis

,

Cód. 3119 -Terreno - 13.651 m2-

Amizade. R$ 60.000,00

Cód. 1778 -Ilha Figueira - 02 Casas

alvenaria - Terreno com 355 m2 -

15x23 - R$ 80.000,00

Cód. 3128· Czerniewicz - terreno com 392,27
m2 - 13 x 31,03. R$15.000,00 ,
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• • .: •

Barra
A in'1.Cbiliári. a da B IUTIl

376-0015
barrasul@netuno.com.br

•

RUA ANGELO RUBINI, 1046

SÃO LUIS - casa alv. c/laje 108,OOm2,
terreno c/ 392,OOm2, 3qtos, sala, copa, COZo

2BWC, lavanderia, garagem p/dois carros

lado a lado, piso cerâmico, construção
averbada em 70,OOm2, murada, Rua Albano

Piccoli, nO 181- R$ 50.000,00 aceita carro
"

até R$ 15.000,00 ou R$ 35.000,00 '

entrada saldo em 6 vezes

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. com 202,OOm2,
sendo 99,OOm2 averbada, terreno c/ 594,00m2
(22x27l, 1 suite mais dois qtos, sala, copa, COZo

Banheiro social, garagem,piso cerâmico, pare

superior com mais 80,00m2 c/ 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.

BARRA DO RIO CERRO - sobrado semi-acabado

c/234,00m2, terreno com 405,00m2
(13,50x30,00l, piso inferior com 138,OOm2,
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 s/
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/ 193,oom2 c/laje,
terreno c/ 2.361,75m2(35,40x66,72), todo murado, I

estremando pelo lado esquerdo com o Ribeirão das Pedras

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

mobiliados, coz.mobiliada, lavanderia, churrasqueira, I

garagem para 3 carros, despensa, instalação a gás Junkers,
água quente nas tomeiras e chuveiros e com pressurizádor
de água automático, canil, portão eletrônico, 40 pés de

árvores frutíferas, acerola pêssego, laranja, abacate,
tangerina, limão, goiaba, manga, caqui, guaraná, frutade

conde, Rua Virgílio Pedro Rubini, 1275- R$ 210.000,00

SÃO LUIS - casa alv. com 168,OOm2, 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 - Casa alv. c/120,OOm2,
1 suite mais 2qtos, sala, copa, COZ., despensa,
garagem, terreno com 325,OOm2(13x25l, Rua

Pe. Aloisio Boeing, R$ 75.000,00
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raz Fox com leia
•

COrrt uarte
o ano é 1993, na sexta-feira santa dois amigos, Dalvino

Coelho e Dirio Moresco, resolveram passear em

Ituporanga, mas a viagem foi interrompida quando o fusca
77 em que eles viajavam bateu na cabeceira da ponte. O

fusquinha foi para o ferro velho, "nós não sabíamos se

estávamos 'vivos ou não", relata Dalvino Coelho. Para

recuperar o dinheiro investido no fusca os amigos
adquiriram dois supernintendos em um leilão em

Blumenau. Pegaram a televisão da mãe de Dalvino, Dona

Gina, e montaram uma micro empresa. \\Graças" a um

acidente de carro surgia há dez anos a Braz Fox empresa
especializada em entretenimento eletrônico.

Dois anos depois do acidente com o fusca a Braz Fox

crescia, "desde o lançamento do 3DO (videogame
1994/95) que nós somos os primei ros em lançamentos do

gênero", comenta Dirio. É assim que a Braz Fox trabalha,
sempre com novidades e lançamentos desde plataformas
até os games.

Hoje todos os equipamentos são de ponta. "Tanto que o

primeiro desenho animado por computador desenvolvido no

Estado foi feito aqui", comenta Dalvino. São 17

computadores de última geração com acesso à internet em

banda larga, 12 televisões equipados com todos os

consoles, além dos modelos de plataforma como o

Playstation 1 e 2, Game Cube e x-box.
A Braz Fox trabalha também locando e vendendo jogos

para viodegames. Contam também com um espaço
reservado para os jogadores de R PG e Magic Cards Games.
Por causa desta variedade o público que freqüenta é muito

variado, crianças, adolescentes, e atá mesmo pais que
aprenderam a jogar e agora deixam os filhos esperando.
"por causa do nosso público nós não permitimos cigarros
ou bebidas aqui dentro", explica Dalvino.

Durante os primeiros anos da empresa os amigos se

revezavam entre trabalho oficial e na Braz Fox, Mas hoje a

empresa cresceu, Este ano a Braz Fox adquiriu a sede

própria, e tem grandes planos para o futuro, de pequenas
reformas a promover encontros entre os freqüentadores.

O endereço virtual é wwvv.brazfox.com.br onde podem
ser encontradas Jatos, novidades, artigos, e todo tipo de

informação e divertimento, assim como na sede real.
A Braz Fax fica aberta de sequnda a sábado das 9 horas

às 23 horas e domingos das 13 às 22 horas, O endereço é
rua Guilherme Weege, 34, sala I, centro, e o telefone para
Contato é 37,1-6059.

o ano

a e em garrtes
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2 CORREIO DO POVO

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

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

Ref 6022 - Centro - Sala
Comercial el 87,00m2 - el 02

de garagem
Area Total: 148,89m2 -

R$85.000,00 para compra ou

R$SSO,OO + eond. para alugar

Ref. 5373 - Agua Verde - Sobrado el
207m' - 1 suíte + 2 dorm., 2 bwe,
terreno c] aprox. 628,66m' -

R$178.000,OO

Ref 5384 - Vila Lenzi - Sobrado Alto Padrão
- el 402,OOm2 - 01 suíte master cf
50,00m2 + 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
Cobertura el
302,90m2 -

04 suítes -

bwe - dep.
empregada el
bwe - piscina
Negociável

Ref. 5365 - Rio da Luz - Casa alv.' cl
96,83m' - suite + 2 dorm., bwe social,
terreno el 400m' - R$ 68.000,00'
(aceito imóvel de menor valor) .

,

Ref 4344 - Vila
Nova - Ed.

"

Morada do Sol
- el 136,30m2
- 01 suíte + .

02 dorm - bwe
- cozinha, bwe
e lavanderia cl
móveis'
embutidos -

sacada. cl
churrasqueira
- R$110.000,OO

Ref 5392 - Vila Baependi
- Sobrado Comercial el
448,OOm2 - 20 Piso:
Aparatamento el 224,00
rn> - Térreo: 03 Salas
Comerciais (Com ótima
rentabilidade) - Terreno el
401,00m2 -R$290.000,OO

Ref 5391 - Praia de Itajuba - Casa
Alvenaria cf 109,2Sm2 - 03 dorm -

02 bwe - com vista para o mar -

R$50.000,OO

Ref 5393 - São Luís - t.ot. Jardim
Hrusehka - Casa Alv. el 130,00m2 -

03 dorm - bwe - Terreno el
364,00m2 - R$65.000,OO

Ref 5318 - Nova Brasília - Casa Alv.

el 270,7Sm2 - 01 suíte + 02 dorrn -

02 bwe - dep. ernpreqada - garagem
pi 03 automóveis - Terreno c]
336,84m2 (14x24) - R$145.000,00

Ref 5345 - Vila Baependf;�'Casa 'Alv.
el 228,00m2 - suíte + 02 dorrn>
cozinha e lavanderia el móveis - bwc
social - lavabo - salão de festas cl
churrasqueira - terreno el 310,00m2
- R$138.000,OO

Ref 5380 - Vila Lenzi - Casa Mista c/
70,00m2 - 03 dorm - 01 bwe -

Terreno c/ 40S,00m2 - R$38.000,OO

-

. LOCAÇA0
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$350,OO -

Ref A-142 - Centro - Éd. Jaraguá - Apto cf 125,26m2 -

suíte + 02 dorm - 01 bwc - dep. empregada - cozinha
mobiliada - R$550,00

.

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 +l : 300,00m2 - Centro -

R$1.600,00 por mês

Ref 8-181 - Casa Alvenaria - Czerniewicz - 03 dorm - 01
bwc - R$400,OO

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

R$ 1.650,00 pI mês

* 'Constllte-nos! Dispomos de mais imóveis para
locação.

SÁBADO, 29 de novembro de 2003

Ref 5376 - Ilha da Figueira - Casa
Alv. c/ 81iOOm2 - 02 dorm - 01 bwe

R$39.000,00 ou .en.trada
R$22;000,00 e assumir fln a nc.

:nw":n#i
Ref 5386 - Amizadê - Lot.

Champagn..at - Sobrado el 3S1,00m2
- 01 suíte c(,closet e banheira hidro
+ 01 suíte - 02 dorm - Terreno cf
600,OOm2- R$320.000,00 ou

R$287.000,00 entrada + SD

R$33.000,00 parcelado

Ref 5356 - Vila Lalau - Sobrado c/
3S0,00m2 - 2° Piso: 01 suíte c/
closet - 02 dorm - 01 bwc - Térreo:
02 Salas Comerciais - Terreno c/
366,40m2 - R�148.000,OO

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

partes menores

Ref 5374 - Amizade -

Versalhes II - Casa Alv. em

construção c/ t82,33m2 - 01 suíte
+ 02' dorm - bwc social - área de

festa . Terreno c/
4S0,00m2 - R$ 85.000,00

'Ref 3062 - Nereu Ramos - Braço
Ribeirão Cavalo - Chácara c/
33.000,00m2 - c/ ,nascente d'e

água e roseira - R$65.000,OO
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*Equipe de corretores capacitados

CORREIO DO POVO 3

LEIER
,

IMOBILIARIA

VENDE
'.

, ' "

PARA VENDER SEU IMOVEL,
VOCÊ PRECISA DESTA PLACA

»> \
...... \

*Anúncios em jornais, sttes e murais ......
� ...

'" \
»>" � \

*Assessoria jurídica permanente�'" ���l) -o� \
\ �rrtv ...

�
*Credibilidade e confiança \ G��_//-_/
*Imóveis residenciais e comerciais' \ .:»:

"' »>

Fone: (47) 371.9165
Rua Exp. João Zapella, 88 - Centro
Creci 1462-J - Jara uá do Sul- SC

.'

LIGUE: (47) 371.9165
Solicite a visita de um de nossos corretores!

com exclusividade de vendo

Mude pra LElER você também!

COD 010 • PiÇARRAS - Residência em alvenaria com

três quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, edícula
com dois quartos e banheiros, três vagas de garagem -

A 50 metros da praia - Valor R$105.000,00.
'

COD 019 , CHÁCARA - Barra do Rio Molha _ Medindo

3.500,OOrn2 - escriturada, residência com cinco quartos,
sala, cozinha lavanderia, banheiro - 2 lagoas com peixes
diversos - asfalto atê a entrada - a 3 KM da Prefeitura
- Valor R$120.000,00. '

Fone: 276-323l Cei: 9133-9027
Email: splvendas@netuno.com.br
Rua Reinoldo Rau, n? 60 - sala 06
Galeria do Edifício Market Place.

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

COD 013 - VILA NOVA - Residência mista, três quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, terreno todo
murado> Valor R$ 55.000,00.

'

COD 037 - CENTRO - APARTAMENTO -1 suite, 2 quartos,
sala em 2 ambientes, cozinha, lavanderia, 2 banheiros,
garagem - Valor R$ 95.000,00

'

COD 015· CENTRO - Apartamento com três quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro - Valor R$ 55.000,00.

COD 038 - JARAGUÁ ESQUERDO � LANCHONETE - PREDIO
, E PONTO· Restaurante, lanchonete e loja de conveniências

- Clienteia já formada - estoque completo - excelente

localização - Valor à combinar'
,

COD 017 - VILA
NOVA - Cobertura
medindo 276,OOm2 -

2 suítes, quarto, sala
em 3 ambientes,
(pode se fazer mais I i
um quarto, dois

banheiros, cozinha,
área de festas

privativa, sacada,
dependência de

empregada, dois

vagas de garagem,
área com céu aberto
- Rnanclamel1to am

até 36X sem

entrada.

eoo 043 - eONOOMINIO AZALEIA - Terreno medindo

,700,00m2 - Valor R$ 35.000,000
.
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Vende: Casa mista (3 donn.), 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 Beira Rio

Aluguel: R$ 600,00

Aluga: Casa em alvenaria, 3 dorm.
e demais dep. Rua Luís Spézia, 80

(próx. Acaraí). Aluguel: R$ 500,00

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

Aluga: Casa de madeira (3 dorm.
e demais dep.). Rua alwin enke, 73

(Próx. Tecnosol - Unerj)Aluguel:
R$ 360,00

SÁBADO, 29 de novembro de 2003

Aluga: Casa em alvenaria, 3 dorm.

e demais dep. Rua AdolfPuttjer, lJ2

(próx. Prefeitura). Aluguel:
$ 360,00

Vende: Casa em alvenaria (1 suíte

+ 2 dorm.) c/ área 245m2• (Vila
Lenzi)

dorm.), c/ área 170 tn2,em terreno

de 325 m2. Lot. Olegário.

MARINA

Apartamentos novos,
contendo 03

dormitórios. (sendo 1

suíte), sala, cozinha,
lavanderia, banheiro

social, sacadac/

churrasqueira e

garagem. Rua Marina
Frutuoso esquina c!
Rua Paulo Schiochet -

Centro (Próx.
Angeloni)

-+ Excelente loteamento I�galizado, terrenos com área de aproximadamente
360m2• Rua Otto Georg (Próx. Malwee). Preço à vista: R$ 13.000,00 (entrada
e saldo parcelado em até 24 vezes)

.

Rua Joã9 Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - se
E-mail: interimoveisnetuno.com.brl.imoveis-sc.com.br

.Fone:
311-2111

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Você não está encontrando o Imóvel ideal para alugar?
Consulte' a LEIER!

Alugue um Imóvel com esta Placa

Mude pra LEIER você tarnbém!

*Imóveis comerciais e residenciais

*Aluguéis residenciais a partir de

R$ 120,00 mensais

*Rápida aprovação cadastral

*Garantia e segurança no período

dalocaçõo

....

\
\
\
\
\
\
\
\

........

\ ....

LEI.ER
"

IMOBILIARIA

ALUGA
Fone: (47) 371.9165 . ·.·�·.';l;;

,Rua Exp. João Zapella, 88 - Centro
Creci 1462-J � Jara ué do Sul - SC

2170 - RIO CERRO - rua Augusto G.J.

Hanemann, casa em alv., cf 200m2 e terreno

cf 345m2• R$ 55.000,00troca por Imóvel em

Brusque ou Jaraguá do Sul

4,;'

2002 - AMIZADE - Lot. Versalis II, casa

alv. cf 150m2 - terreno de 450m2• (em
const.). Aceita nego cf sala comI. no centro

da cidade. Valor a combinar

2175-.JARAGUÁ 99-Lot. Casa Nova, casa

cf 72m2 e terreno cf 390m2. R$ 37.000,00

Lol. Primavera, c/ 469,35m'
1036 - ILHA DA FIGUEIRA - R: Sergipe, lerreno c/21.331,16m'
1040 - ESTRADA NOVA· Terreno na Rua Leopoldo Blese, 406,00m'
1045 • NEREU RAMOS· Lol. Zanguelini, 'área de 391,oom'.
1046· NEREU RAMOS - lnt, Zanguelini, área de 321,00m'.
1048 - NOVA BRASILlA - Aua José Emmendoerfer, IImeno c/ 484,50m'.
1052· CZEANIEWICZ - Rua lido Formigari, melragem 450m'

t;�'ÇAS'As.••
2000· VILA RAU - casa de alv. C/117,00m' e terreno c/2.407,00m'. Próx. a Unerj, ótima localização. RS 145.000,00
2021 - JGUA ESQUEADO - A. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. c/202m' Terreno de 450m' RS 116.000,00
2031 - CZERNIEWICZ - ótima localização, C/155,00m' R$120.000,00
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv., c/176m', terreno c/450m' RS 45.000,00
2070 - NEREU RAMOS - A. Maria M. L. Santana, sobrado c/186m' e terreno c/350m' R$ 70.000,00
2071 - NEREU RAMOS - R. Julio Tissi, c/ 210m' e terreno c/450n,.. Aceito aplo menor valor. RS 95.000,00
2073 - STO ANTONIO - A. Hilda Friedel Lafin, c/100m' e terreno c/ 360,72m', aceilo apto AS 25.000,00

.

2078 - OUAO VEADE - R. João Mass, Terreno c/345m' e contr, c/163,00m'. RS 43.000,00
2084 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno c/360m' e constr. Cf 202,00m'. RS 200.000,00
2087 - TIFA SCHUBEA - A: Exp. Ewaldo Swartz, 1381, lerreno C/560,00m' e casa c/240,00m'. RS 80.000,00
2092 - TIFA MARTINS - R: Paulo Leoni, terreno c/325,00m', casa c/ 45,37m' RS 30.000,00
2095 - NEREU RAMOS - R Angelo Floriani . tot, Zanguelini, Terreno C/378,00m' e casa c/70,00m'. RS 35.000,00
2101- CENTRO· R. Guilherme Weege, ótima ocaâzaçãc- imóvel resid., c/ cçmercial. Sobradoc/7oom' e lerreno c/570m'. Valor a combinar.
2124 - ÁGUA VERDE - Aua Frederique b. Henque, terreno c/ 367,50m' e construção c/ 175m'. RS 110.000,00
2127 - RIO MOLHA - Aua Leocádio Cardoso da Silva, casa c/92m' e terreno c/ 323,75m'. R$ 48.000,00
2129· VILA LALAU .: casa de alv., c/142m' e lerreno c/ 594m': RS 88.000,00
2133 - GUARAMIRIM • casa de alvenaria c/ 130m' e 'terreno C; 300m' RS 55.00C,00
2142 - VIEIRAS - A. Guilherme Koeler, Cosntr. 140m' masi um aedícula de BOm' e terreno com 650m'. R$ 80.000,00
2143· ÁGUA VERDE· A. Teodoro Aoeder, casa de madeira de 100m' e lerreno com 400m'. RS 42.000,00
2144 - BAEPENDI- A. Afonso Bartel, casa de alvenaria com 243m' e terreno com 390m'. RS 100.000,00
2147 -ILHA DA FIGUEIRA - casa de alvenaria em construção com 113m' e terreno com 450m'. RS 38.000,00

(vende ou troca por outro imóvel)
2150 - JARAGUÁ ESQUERDO· R. João Carlos Stein, casa de alvenaria c/'loom' e terreno c/488m' RS 45.000,00
2152 - VILA LALAU - A. Carlos Hegert, casa de alvenaria c/145m' e terreno c/456m' R$103.000,00

I 2154 - GUARAMIRIM - ,A. Jaime Bordim, bairro Amizade, casa c/ 90m' e terreno c/ 435m'. RS 35.000,00
2160 - NEREU RAMOS· BR 260 KM 75, área comercial c/ vários imóveis. terreno c/20.oo0m' RS500.000,00
2163 • NEREU RAMOS· Aua Adolfo Men'el . Construção de 64m' e terreno de 503m'. RS 38.000,00
2165 - ESTRADA NOVA· A. Felix [lichert, Construção de BOm' e terreno de 435m'. R$ 25,000,00
2173· ILHA DA FIGUEIRA· A. Nereu Vasel, casa alvenaria c/ 160m' e terreno c/ 850m' RS 75.000,00
2181 - TRÊS RIOS DO NORTE - Rua José Vicenci, casa alv. 75,15m' + casa madeira, terreno 480m'. RS 28.009,00
2183 - SANTO ANTONIO - Aua Hilda Frida Lavin, casa c/ 124m' e terreno c/360,72m'. R$ 27.000,00

.el!iI�g�m&í1
.

3024 - JARDIM DAS MERCEDES· Apto Vila Nova
3030 - COND. AMIZADE· Aua Mhur Gunther, bairro Amizade
3045 - NOVA BRASiLlA - Condominio Leutprecht

'

3048 - CENTRO - Cond. Phoenix.
3051 - CENTRO - Apartamento
3055 • VILA LALAU - Aua Pedro Avelino Fagundes

�1�m;ç��g6�f{Wl. ,

4003· SANTO ANTONIO - Padaria com equipamentos, construção de 185m' e terreno com 634,50m'.
4005 - Vende·se Panificadora completa, com carteira de clientes, ólima localização '

4006· TRÊS RIOS DO NORTE· Lanchonete, bemloclaizada, toda equipada, constr. 150m', terreno 751m' R$ 85.000,00
ISITló.

.

.

9009 • SCHROEDER - A. Bom Pastor, c/ área de 4.078m' RS 25.000,00
9013 - CAMPINHA - Massaranduba, com área de 242.500m' (com 02 casas de madera, ranchos, nascente) RS 65.000,00
9014· NEREU RAMOS - Chácara c/ área de 156.800m' R$ 45.000,00
9017 - SCHROEDER - Aua 108 Bracinho, c/ área de 26.oo0m' 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

RS 27.600,00+ linanc.
.

RS 46.000,00
RS 60.000,00
RSll0.000,00
RS100.000,00
RS 70.000,00

R$ 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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101 COMPRA VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: 8h30 às 12h ® 13h30 às 18h30

• Aos sãba4os: 8h30 às 12h

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 2405 • BARRA RIO CERRO· R: MARCOS
VALDIR GIROLLA, 450 - CASA ALV 140 M2, 1 SUíTE,
1 DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO 1600 M2.
RS 140.000,00

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 . REF 2442 � AGUA VERDE· R: TEODORO
SOBRADO AlV 3DO M2, PISO INFERIOR: GARAGEM 2 CARROS, ACIPIO FAGUNDES, 120 - CASA ALV 271 M2,4
SALA JOGOS LAVAND,ÁRfA F5TA COM PISONA, COZINHA PISO ,DORM, 2 BANH, GÁRAGEM COM CHURRASQ.
SUPERIOR: 1 SUÍlHOMHIDRO,2DORM,cOZINHACOMMÓVEIS, TERRENO 598,75 M2. RS 75.000,00
SACADA. RS 200.000,00. ACEITA-SE CASA OU APTO

REF 2393 • TIFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH, REF 3263 • CENTENÁRIO • R: LTO. JARDIM' REF 2450 • RIO CERRO· R: 858 - AMADEUS1482�CASAALV139M2,l SUÍTE,2DORM,BANHSOCIA� FRANCISCO-VARIOS LOTESR$ 26.000,00 CADAUM OU RENGEL _ CASA ALV 58 M2, 2 DORM, BANH,GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS13.000,00 ACEITA PARCElAMENTO DIRETO COM IMOBILIÁRIA. GARAGEM. TERRENO 450 M2. RS 22.000,00

REF 2441· VILA LENZI-R: PADREAlBERTOJACOBS;55- REF 2436· BAEPENDI· R: NEY FRANCO - CASAREF 2170 • VILA LENZI • R: JAIME GADOTII, PRIDIOCOMÁRfATOTAlCONSlRUIDA700M2.2APfO,5SAlAS ALV 90 M2, 3 DORMII BANH, GARAGEM. TERRENO REF 3255 • ILHA FIGUEIRA - R: 725 -

774 - SOBRADO ALV, 4 DORM, 2 BANH, GARAGEM. COMEROAS E DEMAlS'DEPENDENOA. TERRENO 500 M2 R'� S 00 TERRENO 867 M2. RS 47.000,00S .., 513,77 M2. R 55;000,TERRENO 450 M2. R 130.000,00 33O.000,oo.ACBTAINÓVIiMOORVAl.OR,INillJSlVENAffiAIA.

REF 2429·ILHA FIGUEIRA ·R:ANTONIO BERNARDO
SCHMIOT - CASA ALV 150 M2, 1 SUÍTE, 2 DORM, SACADA,
GARAGEM. TERRENO 330 M2. RS 70.000;00 .

,
REF2446 • VILA RAU • R: BR 280 - CASA ALV
120 M2, 3 DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 652
M2. RS 59.000,00

REF 3256 • BARRA RIO CERRO· R: VERONICA
DEMARCHI ROSA- TERRENO 390M2. RS21.500,00

REF2438· SÃo LUIS ·R:JoÁo FRANZNER,400
- SOBRADO ALV 504 M2, PISO INFERIOR: ÁREA

. COMERaAL234 IH, 4 BWC. PISO SUPERIOR: 270 IH,
1 sunHOM HIDROMASSAGEM,3 OORM, SACADA,
SAlÃOFESTACOMCHURRASQ"GARAGEM2CARROS,
INSTALAÇÃOA GÁS PRONTA EOEtvWS DEPENDENGAS'
- TERRENO 465 MI. RS 210.000,00. ACEITA
IMOVES MENOR VALOR.

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

DORM, LAV, DEP, EMPREGADA E DEMAIS DEPENDENCIAS.
RS 110.000,00. FICAM MÓVEIS EMBUTIDOS, COZINHA,
LAVANDERIA E DORMITÓRIOS '

REF· 3274 • R: FELlCIAN,O BORTOLlNO - BARRA REF· 3276· BARRA RIO CERRO· R: LTO.
RIO CERRO - TERRENO 3.632,00 M2. RS PRADI'- LOTE 19, - TERRENO 416 M2. RS
200.000,00 2s.o00,00

REF 3242· JGuÁ ESQUERDO· R: 254 - ANGELO
REF 2435 • RIO LUZ • PROX. SEARA _ CASASPÉZIA - TERRENO COM 8.210,60 M2; R$ EM ALVENARIA COM 60 M2. RS 21.000,00110.000,00

.-1..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LOTES FINANCIADOS
lIl...

�.

�eonl *Loteamento Grün Garten, bairro Amizade. Aprovado peJa PMJS. Pronto para construir.
*Loteamento em fase de conClusão nos bairros: João Pessoa e Estrada Nova.

Financiamento direto com a Imobiliária
Entrada + saldo em 90 meses.

Consulte-rios e reserve seu lote!

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

275-0606

Promoção de Natal

GOME
ELETROMÓVEIS

Ed. Aléssio
'

Berri -

Centro - 1 suíte
+ 2 dorrn,

(206m2).
� R$ 75.000,00

+ pare. pelo Cub

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

R$ 120.000,00 .

cl 76m2; terreno cl
476mi, 3qtos, sala,

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

. Ret. 104 � VILA LENZI -

casa el 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. 102 - CORUPÁ - casa Madeira,
120m2, com 4 quartos.

R$ 28.000iOO -

Ret. 119 - PIÇARRAS -

250mts da praia, casa cl
. 130m2, terreno esq. cl
315m2, el 1 suíte +2qtos.

R$ 90.000,00

_Ret. 124 - BARRA -

casa alvenaria, 96m2,
com 3 quartos e

demais dep.
R$ 45.000,00

.

Ret. 126 - JOÃO PESSOA
- casa alvenaria, 60m2,

com 2 quartos e demais
dep. R$ 20.000,00 +

.

finan.

• Estofados
• Roupeiros

• Mesas
• Colchões em condições

*'

:+especiais para você neste natalr.. -i(
. ..j(

1 o

pagarnento em 20 de Dezernbro
5 parcelas sem juros

Feliz Natal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPACO RESERVADO PARA
,

-

REALtZAR SElI SONHO.
'"
,

ª
� N I I

,

Natureza privilegiada
nfra-estrutura completa

(água, luz, esgoto e

iluminação pública)

localizado em

Nereu Ramos

lotes a partir
de 325m2

Segurança para
realizar seus sonhos

Preços e condições de

paqamento facilitadas
(parcelas a partir de
um salário mínimo)Vendas:

-

Rua Reinoldo Rau, 58 - Centro
'

Fone (47) 371-1500
Plantão (47) 9975-1500

.

. ! �'�
: �F.®
: lf.'"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1253 - CASA DE ALVENARIA SEMI-NOVA - PARTE
ALTA - PROX. ANTIGA APAE - - c/ 204 m2, tendo suíte c/
doset mobiliado e hidro, 2 quartos, cozinha semi-mobiliada,

churrasqueira, garagem p/2 carros. RS 155.000,00. !

3011 - APTO - ED.
JARAGUÁ -- EM BOM
ESTADO -c/ 02 quartos,

dep. empregada,
.

garagem - RS
65.000,00. Aceita

imóvel até RS 50.000,00..

CLASSI SÁBADO, 29 de novembro de 2003

R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Plantão: 9131-0174

Fone/Fax: 275-0174 - 37\1-3124 - 275-0722
L T DA. www.girolla.com.br E-mail: girolla@netuno.com.br

1037 - TERRENO COMERClAL- Rua movimentada c/ casa

de alvenaria. RS 148.000,00 - Aceita imóvel.

1114 - CASA DE ALVENARIA - PRÓX. DA MALWEE -

c/200m2, em terreno de 800m2 (20 x 40) - 3 qtos,
churrasqueira, piscina. RS 120.000,00

1193 - CASA DE AL VENARIA - ILHA DA FIGUEIRA -

c/160m2, tendo suíte, 3 quartos, churrasqueira, garagem pi
2 carros. RS 125.000,00

1315 - SOBRADO - ViLA LENZI- 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. Valor RS 115.000,00

3058 " APTO - RES. MAGUlLU - c/ 02 quartos, piso
cerâmico, garagem. RS 45.000,00

1051- 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 75.000,00.

1171 - CASA' DE ALVENARIA - CZERNIEWICZ - c/
66,13 m2 em terreno de 357 m2 tendo 1 qto, bwc, copa,
cozinha, solo, despensa e lavanderia = RS 49.000,00

1211 - SOBRADO DE AL VENARIA - JARAGUÁ
ESQUERDO - c/132m2 em terreno de 378m2 tendo: 1

quarto, eren para festa, garagem. RS 53.000,00

�

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

70.000,00 - Aceitaimóvel.

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

.03 carros. Aceita imóvel. RS 100.000,00

3092 - APTO- RES. BARTEL ACABAMENTO DIFERENCIADO
- c/ suíte + 2 quartos. RS 55.000,00

1075 - SOBRÀDO - PRÓX. CHAMPAGNAT - c/
330m2, terreno 570m2 ( 15X38) - suite c/ dosed e hidro, 2

qtos, lareira, lavabo, garagem 2 carros. Faltam alguns
acabamentos. RS 160.000,00.

1191 - SOBRADO RESIDENCIAL/COMERCIAL próximo
00 Posto Behling, c/240m2, tendo suíte + 2 quartos, socado,

sola comercial = RS 120.000,00. Aceito imóvel.

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

+ 2 qtos, sacado, salacomeràal = RS 130.000,00.

3001 - APTO - ED. SIL VIO PRADI- Excelente
acabamento, tendo suite, 2 quartos, escritório, snrodn c/

churrasqueira, 2 vagas de garagem. Área útil= 120 m2. Aceito
imóvel. RS 115.000,00

4203 - CHÁCARA - GARIBALDI na Tifo dos Húngaros.
Terreno c/ 155.888 m2 e sobrado c/ 300 m2, tendo suite + 4

qtos, 2 solas, piscina, churrasqueira, garagem p/ 3 carros. Tem

IÍgua no terreno c/ possibilidade de se fazer belos lagos. Aceito
corria pgto carro e imóveis = RS 190.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Realizando seu sonho imobiliário
FONE/FAX (047) 275-2990

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

0008 - TIFA MARTINS -

RESIDENCIA em alvenaria com 04 quartos,
cozinha, lavanderia, banheiro, garag'em

churrasqueira - Valor R$ 45.000,00 + 64

parcelas R$ 358,00 reajustado pelo
IGPM

CaD 473 - BARRA DO RIO CERRO - 500
metros da Malwee - GALPÃO em alvenaria
medindo 150,00 m2 e terreno com 2.000,00 m2

valor R$ 70.000,00 aceita-se casa na praia

JARAGUÁ 84 - Terreno

com 520,00 m2 edificado

com uma casa de

alvenaria com 82,00 m2

contendo 02 quartos,
sala, cozinha, lavanderia

e banheiro

Valor R$ 30.000,00

BARRA DO RIO CERRO.

Terreno medindo 14 X 28

loteamento Papp
Valor R$ 30.000,00

ILHA DA FIGUEIRA
TERRENO medindo 9.000 m2

.

Valor R$ 400.000,00

CaD 0907 - RAU - lOTEAMENTO

RENASCENÇA - RESIDENCIA em alvenaria
com 01 suíte, 02 quartos, 02 salas, cozinha, 01

banheiro, lavanderia, dispensa, garagem para
02 carros, estrutura para construção de área
de Testas nós fundos - Valor R$ 90.000,00

CaD 5234 - SÃO lUIZ - RESIDENCIA em I�
alvenaria, 2

sUites.
com hidro, 1 quarto, 1 sala, 1 il[%sala de jantar mobiliada, cozinha mobiliada,

lavanderia, banheiro, 2 vagas de garagem, área
de festas com banheiro, dispensa, dep. de •
empregada, sistema solar de água, 3 ar

I
\.

ooo,";"""do 00"" - V"o< R$190.000,OO

:.
I
I

CaD 0903 - SÃO lUIZ - RESIDENCIA em

alvenaria com 03 quartos, 02 salas, cozinha,
lavanderia, banheiro e garagem - Valor R$
80.000,00 nego

CaD 5240
BARRA VELHA

VILA NOVA-TERRENO

medindo 18,80 x 20,50 =

303,10 m2

'Valor R$ 36.000,00

Dois terrenos edificado com residência em alvenaria
com distanCia de 150 metros do mar, comuma belíssima
visão para o mar, localizado no centro da dClade contendo
as seguintes. peças: parte térrea: garagem para 04

carros, cozinha mobiliada, sala jantar e TV mobiliadas,
armários embutidos, banheiro, chuveiro, dispensa,
churrasqueira, dependência de empregada com

banheiro completo, ampla lavanderia, aquecedor a gás,
água da casam, poço próprio, parte superior: 01 suíte
mobiliada, 03 quartos mobiliados, 01 banheiro, todos
os quartos e suíte possuem sacada com vista para o

mar - Valor R$ 190.000,.00 aceita-se imóvel no centro
de .Jaraquá do Sul

CENTRO- PONTO COMERCIAL

Papelaria com todo estoque e

bom faturamento
Valor R$ 50:000,00 I

aceita-se imóvel I

INSTALAÇÕES DE UMA LOJA

móvel de 2.60 X 0.65 X46 todos com gavetas
móvel de 3.30 X 0.065 X 0.46 com portas
estante de 2.15 X 1.50
balcão de 0.85 X O�gQcom tampo de granito
balcão caixa 1.50 X 0.-92 X L 10
tablado para vitrine
biombo
araras em ferro
04 banquetas em ferro
02 espelhos grandes para provador
armário com pia granito

(Todos os móveis são em marfim) - Valor R$ 7.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(REei 643,J

Compra • Vende • Aluga • Administra

Futuro Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Rua Ouintino Bocaiúva, 64 - 'Iel. 372-0657 / 371-0696

e-mail: futuroempésuol.com.br
CRECI 8469 � Jaraguá do Sul, SC

Chalé Imobiliária Ltda.
Rua Reinoldo Rau, 58 - Tel. 371-1500

Plantão 9975-1500
CRECI 643-) - Jaraguá do Sul, SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A 'HOg'L,ÁR,A CAHPEA

NOVIDADE DE PAPAI NOEL I!!

A IMOBILIÁRIA GARCIA .OFERECE PARA VENDA (OM·
TOTAL EXCLUSIVIDADE OS MELHORES LOTES NO
LOTEAMENTO RIBEIRÃO, O NOVO LOTEAMENTO DO

, BAIRRO NEREU RAMOS, LOTES MEDINDO )15,00 M1
(U X 15), PRONTOS PARA CONSTRUIR E POSSUINDO
TODA A INFRA-ESTRUTURA URBANA NECESSÁRIA
(ÁGUA, LUZ, ESGOTO, ESGOTO SANITÁRIO) PARA A .

SUA TOTAL COMODIDADE E LIBERDADE.

Fone Plantão: 9993-6992 Fe,rnando ou 9602-5407 Fabrício.

E-mail: imobgarcia@brwnet.com.br

R: João Planinscheck, 302 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul

Forno Elétrico;
Tropicallnox

Kit6 pts
cf cristaleira,

, . ...-

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.

Ret. 0011 Barra - Terreno 850,00m2 casa 130,00m2
R$ 105.000,00

Ret. 0026 Massaranduba - Sítio 162.500,00m2
2 casas em alvenaria, excelente localização
R$ 500.000,00 Aceita contra proposta e troca por apto.

Ret. 0003 Três Rios do Norte - Casa i50,00m2 com 4 dorme

R$ 25.000,00

Schroeder - Casa em alvenaria, ej 90m2, terreno 450m2,
próx. centro. R$ 38.000,00

Próx. Centro - Casa em alvenaria ej 100m2, ej 1 suite e

demais dep. R$ 60.000,00 toda documentada.

Amizade - Terrenos ej 320m2, ótima localização.
R$ 17.800,00

ó�Gravador cl CO
Origem Escrivaninha

para Computador

Mesa c/6 cadeiras .

Padrão Pinus

'Conj. Estofado
.3x2lugares - Figueira

I,

,

I

Vitra
Bicicleta

Aro'26 - Lady)uly

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

Engetec
Fone/Fax: (047)

370-0919/370-0819
E-mail:

engetec@engetecimoveis.com.br

Casa de madeira de 120 m2 +

galpão de :1,00 m2,

R$ 10:000,00
,,� .Ó: w0i:\<,ey.;4ÚiÚ',

• AMIZADE

Terreno cl 7.211,00 m2 frente pi o asfal to. R$
75.000,00

• BARRÀ'
Lor . Papp - Casa -de 500,OOm2 cf terreno de
1.495,OOm2. R$ 360.000,00
Terreno na Rua Carnila Andreatta. R$32.000,00
Casa mista na Rua Ana Karsten, 184. R$ 45.000,00
Casa em alvenaria 126m2, copa. cozinha. 3qtos, bwc,
sla, garagc111, churrasqueira. R$ 65.000,00 (próx.
Tritec)

• CENTRO
,

Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo da Silva - cl I

suíte + I qto. - R$ 62.000,00
Apto. Ed. Lcuprecht - Rua José Emrnendoerfer, cf2

qros e demais dOI'. - R$ 58.000,00
Casa em alvenaria, Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira,
cl 2 suítes, 2 qios e demais dep. R$ 400.000,00
Apto cobertura Catarina Erching cl 300m2, c/2

suítes, 2qtos, e demais dep. Valor a combinar. Aceita
se carro ou terreno até R$30.000,OO.

• CZERNIEWICZ

1021 - Terreno Rua Roberto Ziemann (próx.
Canarinho) cl 3.120,00m2 (39x80) - R$ 250.000,00

• GARIBALDI

Sítio, local Ribeirão Caeilda, Rua Vitor Sehaldam,
área de terreno el 8"S.800m2, cl 2 casas de madeira. R$
65.000,00.- Aceita-se carro até 10.000,00 -. Próx. ao

Mercado Furlan

• GUARAMIRIM r

·Terreno cl 979m2, el construção cm alvo R: Luiz

Palistieri , próx. Fameg. R$ 400.000,00

• ILHA DA 'FIGUEIRA

Ref 1025 - Casa em alvenaria, rua426 n" 172. próx.
Poato Saúde. R$ 70.000.00

Ref. 1027 - Casa de 70m2 de madeira. terreno 25xlOO

::: 2.500m2• próx. Nossa Senhora Aparecida. R$
'40.000,00
Ref. 1028 - Casa em alvenaria. 3 qtos c demais dep.,
garagem pI "3 carros. Rua José Panstein. Terreno

450m2, área construída 190m2. R$ 85.000,00 (próx.
Bonatti M�lt. Constr.)

• JARAGUÁ ESQUERDO
Apto, rua Bahia, próx. Madri. R$ 5S.000,OO
ReI' 1002 - Terreno com 9S0 m2 Valor R$
45000,00

• LOT. CHAMPAGNAT

casa de ulv., el suite + 2 qtos, eoz. cf móveis sob

medida, lav., churrasq., garagem pI 2 carros. RS

ISO.OOO,OO

• SCHROEDER I

Casa alvenaria, 196m2, el 3 qtos, copa. coz., sala. 2

bwc, garagem pI 3 carros, churrasq .. murada. R$

30.000,00

• JOÃO PESSOA

Área com 2.000In2, frente para a rua principal. em 40111.

R$ 25.000,00, em condições a combinar

• RIO DA LUZ II

Dois terrenos cl área de 20.000m2 cada um, sem
benfeitorias. Fazendo frente 325 1112 e fundos 315 ml.

R$ 28.000.00 cada.

)( TERRENOS

terreno na Rua Vitoria Pradi, 27.50x 29,70 :::

816,75m2. R$ 28.000,00
R: Arduino Pradi, cl 450m2• R$ 32.000,00

Próx. Prefeitura, c/417m2• R$ 40.000,00
R: João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, c/480m2• R$

40000,00
R: Adoloram Davi Pradi, cl 450m2. 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 110 Valor de R$

28.000,00

!' TRÊS RIOS DO SUL

casa alvenaria. R$ 38.006,00
casa em alv.(em frente Rodeio Criolo) .R$ 32.000,00

• VILA LALAU

Casa em alv. cl 172.00m2 e terreno de 675.001112• R$

S5.0ÕO,00

• VILA LENZI

TERRENO com uma área de 442,2Sm2, na rua Epídio
Martins. R$ IS.OOO,OO
Casa em alvenaria, 3 qtos e demais dep. Rua Eupídio
Martins. R$ 100.000,00

'

Apartamento .Ed. Floresta, 2 qtos e demais dcp. RS

40.000,00 Fundos Carinhoso
.

• VILA NOVA
Casa em alvenariu, cl 3 qtos e demais dep. RS

45.000,00 + finan.

Ref. 1003 - Casa a.lv .• cl Z70m2, terreno 450m', �
# suíte + 2 qtos., sala conjugada, coz .• lav., garagem p

2 carros, piscina. R$ 96.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, ."'" Imobiliária Jardim
\
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Ltda.
n

Jaragua ;;o

�'lJ,
m
n

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582/ PLANTÃO: 9997-9471 Z
10

e-mail: imobiliaria@iardimiaragua.com�br U1
.....,

HÁ NEGÓCIOS
....,

22 A NOS, GARANTINDO BONS
I

'-

Vila Lalau - casa no alto com uma boa ventilação, entre

o BES( e a Weg 1/- com área de 200,00m2, suite + 02

dorm., 02 salas, 02 banheiros, cozinha sob medida, área

serviço, garagem p/ 02 carros, área de festa c/
churrasqueira e piscina - terreno 520,00m2 - valor a

combinar - aceita apto de menor valor em laraguá.

Ilha Figueira -casa em alv. c/ área 142,00m2-
suite c/c/oset + 02 dorm., sala ampla, cozinha,
banheiro, área serviço, área chorrasqueira - terreno

'

esquina c/ 485,00m2 . Vaiar: RS 50.000,00
entrada + Parcelamento CfF= RS 308,00 mensais.

Centro:Ed. Dom Lourenço (novo)· com área total de
120,00m2, suite + 02 dorm., sala c/ sacada, cozinha,
área serviço, b'l!,c,social, garagem Valor RS
107.000,00.

.

Vila Nova: ólima casa em final de
acabamenlo em uma região

privilegiada enlre o Fórum e o

Delram - cf área 10101 de
21 O,OOm2, suite cf doset e

banheira + 02 dorm., sala ampla
em dois ernhientes, lavabo,

banheiro-social, cozinha, área

serviço, área churrasqueira, área

para piscina -Ierreno cf 420,OOm2
- Vaiar: RS 155.000,00.

aceita imóvel olé RS 70.000,00.

Vila Nova - PONTO COMERCIAL: sobrado na Rua 25 de Julho, com área de 360,00m2, suíte +

03 dorm., 02 salas, 02 banheiros, cozinha, área serviço, área festa com piscina e uma excelente sala
comercial- terreno de esquina - Vaiar: RS 270.000,00 (neg.).

Vila Rau:boa casa com um ótimo terreno de esquina com área
de 520,OOm2, casa com 1 10,00m2 - c/ 03 dorm. - RS
70.000,00 - (próx. Posto adade) - aceita apto menor vaiar.

Centro: Ed. Giovana . com área total de 130, 00m2, suite
c/sacada + 02 dorm. c/sacada, sala c/sacada, cozinha,
área serviço, bwc·social, garagem Valor RS 65.000,00.

Centro.,.. casa em uma ótimo localização residencial, antes

da Duas Rooos lndustrial·com óreade 115,00m2, 02dorm.,
sala, banheiro com banheira, cozinha, área serviço, garagem
terreno 306,90m2 - Valor: RS 63.000,00.

Centro: Ed. Marajó· com área total de 135,00m2, suite
+ 02 dorm., sala c/ socada, cozinha sob medida, área

serviço, bwc·social, garagem Valor RS 65.000,00.

Centro - casa em um ótimo local residencial· com

área de 300,00m2, suíte + 03 dorm., 03 salas, 02

banheiros, cozinha sob medida, área serviço, garagem
p/ 04 carros, área de festa c/ churrasqueira - terreno

1.000,OOm2 . valor a combinar.

Ilha Figueira - casa ampla residencial (próx.
lndumak) - com área de '245,00m2; 02 suites sendo
uma com banheira + 02 dorm., 02 salas, 02 banheiros,
cozinha sob medida, área serviço, dep. empregada,
garagem p/ 02 carros, área de festa c/ churrasqueira
-terreno 1400,00m2-; Valor: RS 160.000,00.

OPORTUNIDADES:

CASAS:
·Vila Lalau: casa com área 100m2, terreno

450,00m2 - RS 69.000,00 {próx. (01. Roland
Oorbusch).
·Vila Nova: casa com área 180m2, terreno

520,00m2 - RS 75.000,00 (próx. Posto de
Saúde).
-Vila Novo: casa com órea 140m2, terreno c/
piscina 470,00m2 - RS 7iooo,oo.
·lguá Esquerdo: casa com área 140m2, terreno

esquina 450,00m2 - RS 80.000,00 aceita

imóvel de menor valor- (próx. (ond. Azaléias).
·Vila Nova: casa nova com área 180m2, terreno

600,OOm2 - RS 130.000,00 {próx. (irrulo
Italiano).
·Baependi: sobrado com área 350m2, terreno

380,OOm2 - RS 180.000,00 (aceita apto no

centro).
'(entro: casa nova com área 100m2, terreno

750,00m2 - RS 100.000,00 (próx. Duas

Rodas).

APARTAMENTOS:
·(entro: IEd-.Moximun Centerl c/ área 210,OOm2,
suite + 02 dorm. - RS 135.000,00.
·(entro: (Ed.Klein) c/ área 130,00m2, suite + 02
dorm., apto novo - RS 106.000,00.

.

-(entro: (EdJolismãl c/ área 140,OOm2, suite c/
banheira + 02 dorm., 02 sacadas- HS 130.000,00.
-(entro: (Ed.Corvalhol c/ área 140,00m2, suite +

02 dorm., cozinha mobiliada - RS 100.000,00.
-(entro: (Ed.1mperiall c/ área 267,00m2, suite c/
banheira, 02 vagas garagem - RS 170.000,00.
-(entro: (EdJlorenco) c/ área 150,00m2, suite +

02 dorm., cozinha mobiliada - RS 130.000,00.
-Batm Rio Molha: sobrado (piso superior) R: Walter
Marquardt com área 100m2 - RS 50.000,00.
·(entro: Res. (farice Koch c/ área 85,00m2, suite +

DI dorm., c/ garagem e piscina - RS 89.000,00.
:(entro: Res. Talismã c/ área 85,00m2, suíte + OI
dorm., c/ garagem e piscina - RS 80.000,00.
-(entro: Ed. leuprecht c/ área 75,00m2, 02 dorm.,
c/ garagem - RS 67.000,00.
·(entro: Ed Maguilú c/área 75,00m2, 02 dorm., c/
garagem - RS 50.000,00.

. .

-(entro: Ed (ristiane Monique c/área 145,OOm2, 02
dorm. + dep. - entrado RS 37.000 + financiamento
HS 280,00 mensais.

TERRENOS:
·Vila Hau: (ao lado da UNERJ) . c/ área

530,00m2 {14x37J - HS i5.000,00.
·Vila Nova: (Próx.lgreja Rainha Paz) c/ área

392,00m2 (14x28) - RS 50.000,00.
·Vila Nova� c/ área 456,OOm2 (12x38)
HS 50.000,00 (negociáveis).
·8aependt terreno com. H: Bernado
Dorbusch c/ área 1.798,OOm2 (30,50
frente) valor negociável.
·Guarainirim: terreno industrial, 117m

-Frente p/ BR . c/ área 57.000,00m2 -

aceita imóvel 19uá ou entrada mais

parcelamento.
-Rov« 8rasilia: c/ área 555,OOm2 (15x37)
- RS 35.000,00.
-Letüro: terr�no comercial H: Procópio
Gomes·c/ ár�a 562,50m2
(12,50x4S, OO)-{negociáveis).
·São luis: terreno (próx. (AI() (12x38) c/
área de 456,00m2 ...: HS 23.000,00.
-Izerniewicz: terreno comercia) R: Jorge
Czerniewicz c/ área de 13.501,00m2
(valor a combinar)

lOCACÁO:

Jaraguá Esquerdo: casa em alv. 02 dorm. (Ioda mobiliada) - RS 500,00 (próx. Urbano).

Barra Rio Molha: cosa alvenaria - 03 dorm. - RS 360,00 (ao lado Prefeilura Municipal).

Centro: Ed.llália - 02 dorm., sola cf sacado e churrasqueira, garagem - RS 320,00.

Centro: Ed. Tribess'- 02 dorm., sala, cozinha, banheiro, lavanderia - RS 300,00.

Centro: Ed. Barão - suíle + 02 dorm., sala cf sacado - RS 440,00.

Vila Lalau: Ed. 510. Terezinha - 02 dorm., sala cf sacada, garagem - RS 2BO,00.

Barra Rio Molha: meia·água madeira, 02 derm. - RS 150,00 (próx. Curtume ShimlZ).

A IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESTÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARAFlNS

DE LOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.

.""�"�"���
Centro - casa em ótima focalização residencial, ant�s d;
Duas Hodas Industrial· com área de 300,OOm2, suíte +

04 dorm., 03 salas, 03 banheiros, cozinha sob medida,
área serviço, dep. empregada, garagem p/ 02 carros,
área de festa c/ churrasqueira - terreno 700,00m2 .

valor a combinar - aceita imóveis em Florianópolis.

Baependi - casa em alv. - {próx. ao Clube BaependiJ
. c/área 161,OOm2 -suíte + 02 dorm., safa, cozinha,
banheiro, área serviço, área de festa com móveis,
churrasqueira e uma bonitapiscina, terreno c/580,00m2
. Vafor: RS 160.000,00. Obs: aceita apartamento no

centro até RS 100.000,00 na negociação.

Centro - Ed. Schiochet
(3' andar)· c/área total
de 155,OOm2, suite +

02 dorm., dep.
empregada, sala c/
sacada, bwc·social,
cozinha mobiliada, área

serviço, garagem, piso
cerâmico em toda a

extensão do apto·
Vaiar: RS 90.000,00
(negociáveis).

Vila Rou: Cond. Águas Clara
sobrado - com área total de

68,OOm2, 02 dorm., sala,
cozinha, área serviço, bwc·

social, garagem, terreno

300,OOm2· Valor RS
33.000,00 ou Fin. CU

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pick-up Corsa 1.6 01 branco G

���ac'lh�'?'r��ii a� 8i e���'��ha �
Moto CG 125 Titan KS 01 prata G
Corsa Wagon 00 cinza G
MS 710 turbinado 00 branco D
S-10 cornpl, 00 prata G
Ka 99 prata G
Courier Clx 98 vermelho G
Gol LO compl. 97 branco G
Corsa seoan. GL, 1.6 97 branco G
Slazer 2.2 97 branco G
Mondeo compl. 97 cinza G
Palio EX 96 laranja G
Escort Hobby 96 azul G
S-10 96 verde G
Chevette DL 91 branco G
Saveiro 1.6 90 azul G
F-400 90 cinza D
Moto Tenere 600 89 azul G
MB608 carroceria 82 vermelho D
MS 1513 caçamba 79 amarelo D
F-lODO carroceria 78 prata D
MS 1113 truck 75 azul D
Fusca' relíquia 73 azul G

.����omóvcis 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

CHEVROLET
BRANCO 2002
VERDE 1999
VERMELHO 1995
AZUL 1994
CINZA 1993
PRATA 1993
AZUL 1992
BRANCO 1990

CELTA 1.0 CI KIT MAIS
CORSA WIND
ASTRA GlS, COMPl.
OMEGA CO
OMEGA GlS, COMPl. + TETO
KADETT Sl/E
KADEIT Sl
KADEIT Sl/E

UNO MillE 4P
PALIO EX, 4P, COMPl.
TEMPRA SX , COMPl,
TIPO IE, 4P
UNO MillE

KA Gl 1.0
KA Gl 1,0
VERONA Gl 16V, 4P
ESCORT HOBBY 1,6
ESCORT l

GOL Mll,O
GOL MI1.0 4P
GOL M11.8 D.H,
GOL MI
GOll.0
SANTANACS

FIAT
2003
2000
1997
1995
1991

2000
2000
1998
1994
1988

FORD

BRANCO
BRANCO
PRETO
CINZA
CINZA

PRETO
BRANCO
VERDE

<' CINZA
PRETO

VOlKSWAGEM

: {.

Av. Prefeito Waldemar Grubaf3747 - Jaraguá do Su.1
Vermelha

Praia

Bordô

Cinza
Branco

R$ 8.800,00
R$ 6.700,00
R$ 7.800,00
R$15,900,00
R$ 6.600,00
R$ 6.200,00

.R$ 5.000,00
R$ 6.800,00
R$19500,00
R$11.500,00
R$10.500,00
R$12.500,00
R$13,800,00
R$10,800,00
R$11.000,00
R$34.000,00
R$45.000,00

FIAT

FORD
Fiorino alongada 97

Escort Hobby 95
Escort 1.6 àlcool 93

Passai Alemão. compL+ Aul ,95
Gol i.o 93

Parali CL rodas 90

GolCL 90

Gol Cl, álcool 92

Gol compL - ar GIII4p 02

Gol Special 01

Corsa pick-up 96

Corsad.h. v.e.f.e. 00

Santana sp.d.h. .98
Corsa2p 98

Corsa d.h. 98

Besta GS compl. 99

Toyota, pickup dupla 00

Branco

Vermelho mel.

Vermelho
Branco

Bordõ
Prata

Branco

Verde

Verde

Prata
Cinza

vw

GM

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negoclos
neste espaço!

310-2109 AGENOR.
Av, PREF. WALDEMAR GRU88Â, 3809 ,·r.l.i•• '.1'1 .'•.'_ - �."

• VIEIRAS - JARAGUÁ DO SUL· ...

Celta
Corsa Hatch
Corsa Sedam
Corsa Sedam
Astra GL 2p
Astra GL 2p
Corsa Super 4p
Corsa Super 2p
Corsa GL 1.6 4p
Corsa Wind MPFI
Monza 'GL cl trio
Chevette DL

Gol Special
Gol Special
Gol Special
Gol Plus
Gol Rolling Stones
Gol Power compl.
Fusca

GM
Vermelho
Branco
Branco
Azul
Verde
Vermelho
Prata
Bordô
Verde
Cinza
Azul
Prata

VW
Cinza
Branco
Branco
Branco
Branco
Prata
Branco

FIAT
Cinza

FORD
Cinza

03
03
01
01
01
99
98
96
97
97
94
93

02
02
99
95
95
03
83

02

90

Uno Mille Fire

Scenic RXE 2,0
Vectra GLS 2.2
'Gol G11l4p, 16v
Goll.0 cj a.c.

Astra GL cornpl.
Palio ED2p
Fiesta 1.0 4p
F-l000 cabo Dupla
Gol GIlI cj a.c., d.h, 4p
Clio RN LO 16vcj a.c,

Celta cj kit

Uno ELX4p
GoICL1.6

Rua Preso Epitádo PeSSOa, 1179
.,::.

99
03
02
00
99
97
96
96<
93
92
89
89
01
94
91
94
95
93
04
94
02
03
91
94

branca
prata
vermelha
dourado
branco
cinza
branco
branca
preto
cinza
bordô
branco
preto
bordô
branco
bege
branco
branco
vermelho
bege
azul
preto
prata
branco

Parati
F-250
Twister
KaGL

. Astra
Kadett
Gol1.6CU
S-10deluxe
Tempra
MonzaGLS
BelinaGlX
F-l000
GolG1I1
Gol GTS
Unomille
Logus
0-20
PampaL6
Gol
Parati
Biz
Gol
Gol
Gol

373-0806
373-7881

verde 99 G

verde 00 G

branco 00 G

vermelho 96 G

azul 99 G

vermelho 97 G

vermelho 98 G

cinza 89 D

verde 01 G

branco 01 G

preto 02 G

azul 94 G

bege 91 G

vermelho 94 G

4p, 1.0, 16v, R$15.500,00
R$ 73.000,00
cl partida, 2' dono R$ 7,300,00
motor zetec, R$12.800,00
2,0 completoR$ 23,000,00
cl opc, R$10, 700,00
cl opc. R$10. 700,00
cab. est., GNV, cornpl. R$ 22.500
compl. R$ 8,700,00
cornpl. R$8.700,OO
álc., d.h., 1.6 R$ 4.700,00
carroc. madeira R$18.500,00
cl opcionais, 4p R$14.000,00
cornpl. R$10.500,00
1.0 R$ 5.700,00
GL cornpl. R$ 9.500,00
cornpl. Cabinada R$ 32,000,00
gasolina R$ 6.700,00
R$14.000,00 + parco
1.6, cl opc. R$ 80400,00
único dono, R$ 30400,00
2p, 2.000km, R$14,500,00
CL, 1:6 R$ 6.500,00
LO R$ 6.700,00

vw

LD veículos 373-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FIAT TipoIE2p(-a.c,) .

Iempraouro têv

Prelo

RS 8.500,00

FORD

Tempra ouro compl. 4p Bordá

Uno Smart4p LI., d.t., Verde
Escorl GL Prelo

Escort Hobby 2p Praia

Escorl GL 1.6 Bege
Ka, l.t, d.t,v.e, Praia

Escort SW compL+ leio Bordô

Escort SW compL -V.e. Azul

S-10 turbo diesel1p Bordá

Monza SLE Cinza

Van furgão 1.6, gas. Branco

Fusca 1.6 Branco

Gol tO LI., d.l., a,q. Bordá

Gol CLl1.6, d.h., LI. Praia

Parali CL 1 ,6 Praia

GM

94

Azul mel.

R$ 7.800,00
9

94

01

94

94

88

97

97

97

98

86

99

86

95

96

88

R$ 9.500,00
R$11.900,00
RS 8.900,00
R$

.

7.300,00
RS 4.700,00
RS 10 800,00
RS 14.300,00
R$13.600,00
R$ 39.700,00
R$ 4.500,00
R$13.500,00
R$ 3.500,00
R$ 9.500,00
R$10.500,00
R$ 5.300,00

,

VEICULOS
370-7516

Financia
Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936 Troca

Rua Walter Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se

FIAT Azul

Branco

Azul
Prata
Branco

Marrom
Prata

Amarelo
Azul

Azul met.

Amarela
Azul

branco
prata
azul
azul

branco
verde
vermelho
branco
vermelha
bege
branco

Uno fire

GolG1I1 plus, gasolina, 4p
S·10cab. Estendida, 6cil., GNV

Pampa
f·l000 dupla tropical, 4p
Pampa álcool

l·200 diesel

UnoCS 1,3, gas.
Pampa gasolina
EscortGL, álcool

f·l000
fusca 1500

99
97
91
01

99
99
98
97
95
85
88

01
99
99
99
98
95
89

g����o
branco
bordá
branco
cinza
prata

prata
azul mel.
bordá

Palio EX 1.0 t.t., o.t., a.c.

Uno Mille SX, 2p, u.. d.t., a.q,
Uno 1.5 U.
Palio 1,0 fire 4p, LL, d.t.

��: �.h\�'v2,fp compL

Gol LO 16v 4p
Gal MI
Saveiro 1.6
Gol S 1.8, álcool
Voyage CL 1.6, álcool

S-10 2,8 turbo, 4p, diesel
Corsa Sedan, LO, a.q., d.t., v.e., t.e,
Corsa Wind
Corsa Wind 1.0
Vectra 2.0 GL cornpl. GNV
Corsa GL 1.4 v.e., t.e. LL, d.t, a.q,
Chevy 500

Escort SW 1.8 16v

����� �tx\��:'t8

VW

GM

FORD

372-0676
YBR 125 gasolina 02

Corsa Wind, 4p, 1.0, gasolina 99

Vectra GL, compl., 2.0, gasolina 98

Monza SLE, álcool 96

Elba Weekend 1,5 IE 4p, cj a.c., gasolina 93

Gol CL 1,6, gasolina 92

Monza SLE, 1,8, cornpl., 2p, gasolina 87

Chevette si. 1.6, gasolina 87

Fusca 1300 78

Opala Comodoro 4p 6cc 89

Pampa 1.8 álcool 89

Fiorino furgão 1.3 álcool 89

Chevette DL 1,6 93

97

preta
branco

cinza

vermelho

verde musgo
prata mel.

dourado

prata
branco

prata
prata
branco

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)
1998
1994
1993
1993
1986
1996
1994
1994
1993
1995
1993
1995
1996
1997
1983
2001
2003
2002

VW Gol 16v4p Verde

Gol1.82p Verde
Gol1.6 2p Branco

,Logus1.8GL2p Cinza

Bugy 1.5 Amarelo

Tempra 16v4p Azul
Uno 1.6lurbo 2p Prelo
Escort Hobby 1.0, 2p Azul

EscortHobby1.62p Azul
EscortGlXl.8L 2p Prelo
Escort Hobby 1 ,6 Branco
Escort Hobby 1.0, 2p Azul
Blaser 2.2 4p Cinza
Corsa GL 1.6 2p Cinza
Chevette 1.6 2p Cinza
XLR 125 Prela

Tltsn 125 KSE Vermelha
Tilan125KSE Praia

Corsa Sedam 4p
.10 GNV
�20custom S
Uno 2p
Kadet cl trio, a.c,

Kadett lite
Gol16v 4p
Aesta 4p
POinter cornpl. 4p
CGtitan
IOday
CBX200
CBX200

:iZlCI capacete de brinde)
IZlcl capacete de brinde)

00
96
'91
96
96
94
98
99
94
02
91
95
98
01
02

FIAT

branco
cinza
branca
verde
bordô

preto
prata
prata
grafite

R$ 14.900,00
R$ 17.500,00
R$ 17.500,00
R$ 7,900,00
R$ 10.500,00
R$ 8.500,00
R$ 13.500,00
R$ 11.500,00
R$ 9.500,00

FORD

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

GM

HONDA

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

cinza

azul

branca

.azul

bordõ
verde

azul

branca

bege
cinza

amarelO

99

96

96

94

93

92

90

87

86

73

68

Palio EX 4p
Uno, EP 4p compl. (-ar)
Gol CU 2p
Uno ELX 4p
Monza, SLE rodas

Apolo CL 2p
Santana GLS 2p
Chevette + rodas

Gol LS 2p
Fusca 1.500

Fusca

, .

negoclos
neste espaço!

02
01

98.
96

95

95

93
91

90
88

86
74

72

98

95

94

86j92
85j94
95

94

94

98

99

94

93

FI_lIA

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

GNV

G

G

D

D

A

G

G

G

G

G

G

Ãrduino
......... Veiculos 371·4225

Branco
Cinza
Verde
Branco
Azul
Cinza
Prata
Prata
Branco
Cinza
Cinza'
Cinza
Cinza'
Azúl'
Branco
Verde
Azul
vermeuio
Dourado

"Dourado'
Vermelho
Cinza

,"Marrom
Branco
Vermelho
Marram

.

Plck-up Estrada 1.5

Clio RN 1.6 compl. 4p
Corsa Sedan Super 4p
Ka GL 2p
UnoMille 4p

, Palio Edí< 4p 98
Pick -up S-10 diesel 96

BelinaL 1.6 2p 90

EscortGL +.62p ',88
Fusca 1300 L 83
Fusca 1300 L 83

Honda CBX 250 twister 01
Honda Titan ES 01

Branca"

Preto
Mercedes conversível 450, 6cil

Vectra GLS cornpl.
Corsa Wind Super
Verona GLX 4p
D·20 dupla, cornpl., +Couro, tv, cd, turbo

D-20cab. Simples
Voyage CLll.8

GoICL1.6

Escort Hobby
Fiesta CLX, 4p, 1.0

Uno EX cj opc.

Logus GLS compl,
Chevette Blm 1.6

Feroza 1.616v, 4x4, cornpl.

311-0802
311-8281

amarela

branco

preto
branco

branca

bordô

prata

preto
dourado

branco

branco

azul

prata

03

02

02

02

01
01

01

00

00

98
98
96

Branco
Cinza

Vermelho
Branca

Azul, .; ..

Azul":
Verde

Branco
Azul

Azul.

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 • 9993·5854 • 9973·3034 • centro/Coru á

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

WILLIAM veícUlOS
'>, Rua Marechal Castelo Branco, (47) 374-1117

3549 - Centro - Schroeder 9975-0117
'or
00

.97
97
9�
93
92
92
91
91
90
90
89

. -89

.89
88
.87 .

.85.
.

.85
84

.

83
81.
77
74 ..

'

,73
..

72

97/97

Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:J70-0 764
R$ 14,000,QO R$ 13,000,00
R$ 7.800,00 R$ 7,200,00
R$ 2.000,00 R$ 1.700.00
R$ 3,500,00 'R$ 3,100,00

78/78

R$ 2.500,00 R$ 2,200,00
83/83

R$ 3.800,00 R$ 3,500,00
78/78

R$ 27,000,00 R$ 26,000,00
87/87

R$ 13,000,00 R$ 12.500,00
99/99

R$ 7,800,00 R$ 7.500,0094/94
R$ 4.500,00 R$ 4.200,00

2001
Pam a1.6 88/89

R$ 9,000,00 R$ 8.500,00
R$ 16,500,00 R$ 15.500,00
R$ 15.000,00 R$ 14.000,00
R$ 5,500,00 R$ 5.200,00
R$ 23.000,00 R$ 22.000,00

91
93
97
78
91
98
78
93
02
87
98
01

R$ 5.900,00
R$ 8.000,00
R$ 8,900,00
R$ 1.800,00
R$ 7.500,00
R$ 21.000,00
R$ 2.000,00
R$ 7.900,00
R$ 12.500,00
R$ 3,900,00
R$ 2.700,00
R$ 3.400,00
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

Escort L 1.6
Saveiro 1.8. trio
Uno 1.0
Chevette
Saveiro CL 1.6
Vectra GLS 2.0 4p
Passat
Saveiro 1.8
Gol Special
Selina L 1.6
CG 125 Titan
CG 125 Titan KS
Gaiola motor AP 1.8
CG 125
Brasilia
Honda CG 125 Titan
Gol LO

Preto
Bordô
Branco
Branco
Prata
Grafite

Laranja
Bordô
Branco
Cinza
Vermelha
Prata
Amarela
Vermelha
Verde
Verde
Branco
Prata
Vermelho
Azul

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

Corsa Sedan - modo novo

Gol Power cf trio +ar

Celta 2p
Resta Sedan
Palio Weekend Stile

Golf 1.6 cornpl. 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

Prata

Cinza

Vermelho
Prata

Cinza

Vermelho

Branco

Azul

Azul

Prata
Azul

Vermelho

Branco

, .

negoclos
neste espaço!

GoILOMI2p
C6urier 1.6L
Ducato Furgão 2.8 diesel
Corsa L04p
Pampa 1.6L

Ranger CS 4cc cornpl.
Corsa 1.0 cf rodas
Corsa 1,0 cl opc.
Omega GLS 4.1 cornpl.
Escort Hobby 1,0
UnoSXL04P
GoICLL6
GoICL1.8
GoICL1.6
EscortL6
KadetSLEL8
Ipanema SL 1.8
Saveiro CO diesel
Omega GLS comp!.
Verona GLX 1,8
UnoLO
Passat 2,0 4pcompL

branco 01
branco 00
branco 99
prata 99
branco 97
prata 97
branco 96
preto 96
verde 95
azul 95
vermelho 97
prata 94
branco 93
branco 92
branco 92
vermelho 93

bege 91
branco 91
azul 93
cinza 90
vermelho 95
Preto 95

G
G
D
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
D
G
G
G
G

93/93

2002

88/88
95/95
88/89

Prata
M.Benz 1113 69/83Azul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



rf\\ VEíCULOS
\h!l 370-7516

Ãrduíno
_____ Veículos 371·4225

FinanciaTrocaCompra
Pick-up Estrada 1.5 Branca

Clio RN 1.6 compl. 4p Preto
� Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72 G

I#) Vectra GLS cornpl, branco 98 GNV

Corsa Sedan Super 4p 00 Vermelho Corsa Wind Super preto 95 G

Ka GL 2p 00 ' '.", .Branco Verona GLX 4p branco 94 G

Uno Mille 4p 00 Cinza I#) D·20 dupla, cornpl., +Couro, tv, cd, turbo branca 86/92 D

Palio Edx 4p "'.' 98, Vermelho Q D-20 cabo Simples bordô 85/94 D._

Pick -up S-10 diesel ;96
".

"Branca
. �.

Voyage CLll.8 95"C:I prata A

Belina L 1.6 2p 90 Azul
Q ci,) Gol CL1.6 preto 94 G
C Q

Escort GL 1.6 2p 88 Azul jjIo .•
' Escort Hobby dourado 94 G

.!!l .Q,'
Fusca 1300 L ca= Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

Fusca 1300 L CS U no EX c/ opc. branco 99 G

�,.� Logus GLS cornpl. azul 94 G

Honda CBX 250 twister c I#) Chevette Blm 1.6 prata 93 G:a

Honda Titan ES Feroza 1.6 16v, 4x4, comp!. verde 95 G

Rua Walter Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se

Unofire Azul 02

GolG111 plus, gasolina, 4p
5·10cab. Estendida, 6cil.,
Pampa
f·l000 dupla tropical, 4p
Pampa álcool

L·200 diesel

UnoeS 1.3, gas.
Pampa gasolina
Escort GL, álcool

f·l000
fusca 1500

Branco 01
GNV Azul 98

Prata 96

Branco 95

Marrom 95

Prata 93

Amarelo 91

Azul 90

Azul met. 88

Amarela 86

Azul 74

372-0676
- ------ - -- -- -�

WILLIAM veícUlOS
� Rua Marechal Castelo Branco, (47) 374-1117

,

3549· Centro· Schroeder 9975-0117
"01'

00.
97
97

.,. '94.
93
92
92
91
91
.90
90
'89
89

. '>. �ã
''''.' 87

85
.85.
84
'83
81
77
74
.73

.

rz

Uno Mille Smart 4p
.

". CG Titan.
.'

5-10 GNV
Palio 4p

", Omega GLS,GNV
CheveUe jr. "

Elba.CSL banco de 'couro
Monza Barcelona

,
. Kombi Furgão

.; ().20 diesel
, Verona GLX '1.8
, Monza SL/E 2.0'
i Voyage GLS'
::. Escort Guia:
·,'.Uno S"
.

Uno
,. Monza·.SL/E· ..

·UnoS
.

,.

'.
Monza SL/E':

. voyage.
,. cnevene
"opata

Fusca
Fusca
Fusca .

Fusca

Branco
Cinza
Verde'
Branco
Azul
Cinza
Prata
Prata
Branco
Cinza
Cinza"
Cinza
Cinza"
Azul
Branco
Verde
Azul
vermeirio
Dourado

"Dourado
Vermelho
Cinza
Marrom

.

Branco
Vermelho
Marrom

Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900.00
Saveiro 1.8, trio Bordô 93 R$ 8.000,00
Uno 1.0 Branco 97 R$ 8.900,00
Chevette Branco 78 R$ 1.800,00
Saveiro CL 1.6 Prata 91 R$ 7.500,00
Vectra GLS 2.0 4p Grafite 98 R$ 21.000,00
Passat Laranja 78 R$ 2.000,00
Saveiro 1.8 Bordô 93 R$ 7.900,00
Gol Special Branco 02 R$ 12.500.00
Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 3.900,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.700,00
CG 125 Titan KS Prata 01 R$ 3.400,00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00
CG 125 Vermelha R$ 1.700,00
Brasilia Verde R$ 1.600,00
Honda CG 125 Titan Verde R$ 3.000,00
Gol LO Branco R$ 7.500,00

Prata R$ 14.000.00
R$ 18.000,00
R$ 34.500.00
R$ 12.900,00
R$ 19.500,00

'Jibielllt'•••.••••.•••••••••• N ••••• , ••• _.'! ..... '
..... ,.� ..... � ..... '1

... _.f

AUTOIVIOVE'S

R: 28 de Agosto·
Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária) Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Corsa Sedan - modo novo Prata 03

Gol Power cf trio +ar Cinza 02

Celta 2p Vermelho 02

Resta Sedan Prata 02

Palio Weekend Stile Cinza 01

Golf 1.6 compl. Air bag Vermelho 01
Palio ELX compl. Branco 01

Clio 4p cf ar Azul 00

Astra GLS 2p compl. Azul 00
Honda Civic LX Prata 98

Ka cf ar, trio, som Azul 98

Fiesta cf ar + d.h., 4p Vermelho 96

Omega GLS Branco 96

CQrsa Sedam 4p
5-10 GNV
�20custom S
Uno 2p
Kadet cl trio, a.c.

Kadett lite
Gol16v 4p
Hesta 4p
POinter compl. 4p
CGtitan
lOOay
CBX 200
CBX200
:il lei capacete de brinde)
'Zlc( capacete de brinde)

R$ 14.900,00
R$ 17.500,00
R$ 17.500,00
R$ 7.900,00
R$ 10.500,00
R$ 8.500,00
R$ 13.500,00
R$ li.500,00
R$ 9.500,00

00
96
'91
96
96
94
98
99
94
02
91
95
98
01
02

branco
cinza
branca
verde
bordô

preto
prata
prata
grafite

,

, .

negocias
neste espaço!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

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 • 9993·5854 • 9973·3034 • centro/Coru á

!1
sj Seja parceiro

da BV Financeira
e faça ótimos

Gol1.0Ml2p branco 01 G Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:370-0764
Courier 1.6L branco 00 G
Ducato Furgão 2.8 diesel branco 99 O 97/97 R$ 14.000,00 R$ 13.000,00
Corsa1.04p prata 99 G 93/93 R$ 7.800,00 R$ 7.200,00
Pampa1.6L branco 97 G
Ranger CS 4cc comp!. prata 97 G 78/78 R$ 2.000,00 R$ 1.700,00
Corsa 1.0 cl rodas branco 96 G 83/83 R$ 3.500,00 'R$ 3.100,00
Corsa 1.0 cl opc. preto 96 G Fusca 78/78 R$ 2.500,00 R$ 2.200,00
Omega GLS 4.1 comp!. verde 95 G
Escort Hobby 1.0 azul 95 G 87/87 R$ 3.800,00 R$ 3.500,00
UnoSX1.04P vermelho 97 G 99/99 R$ 27.000,00 R$ 26.000,00
Gol CL 1.6 prata 94 G Azul 2002 R$ 13.000,00 R$ 12.500,00
GoICL1.8 branco 93 A
GoICL1.6 branco 92 G Verde 94/94 R$ 7.800,00 R$ 7.500,00
Escort 1.6 branco 92 G Preto 88/88 R$ 4.500,00 R$ 4.200,00
Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G Bordo 95/95 R$ 9.000,00 R$ 8.500,00
Ipanema SL 1.8 bege 91 G
Saveiro CO diesel branco 91 O Prata 88/89 R$ 16.500,00 R$ 15.500,00
Omega GLS comp!. azul 93 G Courier 1.6L Branca 2001 R$ 15.000,00 R$ 14.000,00
Verona GLX 1.8 cinza 90 G Parn a 1.6 Prata 88/89 R$ 5.500,00 R$ 5.200,00Uno 1.0 vermelho 95 G
Passat 2.0 4p comp!. Preto 95 G M.Benz 1113 Azul 69/83 R$ 23.000,00 R$ 22.000,00

, .

negocias
neste espaço!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



18 CORREIO DO POVO CLASSI

. ,. .

nnovers

ÁGUA VERDE - vende-se,
sobrado em construção, cj
390m2, ter. cj 675m2, Rua Pe.
Mirandinha. R$125.000,00.
Tratar: 371-5512. Creci 8054.

ÁGUA VERDE - vende-se, à
1.500m do centro, alv., cj forro
de laje, 3 qtôs, 2 banho cj boxe,
sala de visita cj telefone, coz.,
lav. e garagem, próx. da Igreja
São Judas. R$30.000,00 + 40x

R$400,00. Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 371-6069.

ALUGA-SE - cj 90m2, lindo chalé

suiço, cj 1 suíte jr., 1 qto; wc

social, sala, coz., varo e sac., gar.
cj área de festa, escr., canil,
pátio todo cercado e gramado,
cj calçadas, jardim em relevo,
ao lado do riacho, cj ónibus no

portão, à 10m do centro. Rio
Molha próx. da escola, pj casal
sem filhos ou no máximo 3

pessoas. R$600,00 + luz, sem

avalista, cf 1 mês de calção.
Tratar: 9103-3580 ou 370-
8563.

ALUGA-SE - qtos mobiliados.
Tratar: 370-3561 cj
proprietária.

ANA PAULA 11- vende-se, mad.,
ej 100m2, cj 3 qtos, ter. cj
370m2. R$25.000,00. Tratar:
371-5512. Creci 8054.

ANA PAULA II - vende-se, cj
72m2, terreno com 420m2• R$
45.000,00 ace lta-s e

proposta.Tratar: 273-0530.

(proprietário)

BARRA - vende-se, cj 7.500m2
+ casa de alv., cj 100m2, na

Rua Be rtb a Weege, 1945.

R$140.000,00 à vista ou entro

R$60.000,00 +30x

R$4.000,00. Tratar: 376-
2601.

BARRA - vende-se, alv., cj
120m2, bom estado, próx. Salão
25 de Julho. R$40.000,00.
Aceita-se carro até

R$10.000,00. Tratar: 376-
2470.

CHICO DE PAULA - vende-se,
alv., cj 256m2. R$95.000,00.
Tratar: 371-3683 cj Claudia.

CZERNIEWICZ - vende-se, na

Rua Ilda Formigari, 197, cj 03

quartos, em alvenaria. R$
45.000,efO. Tratar: 09997-
2020. Creci7402

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,

Apartamento - 2 Dormitórios - Garagem' Sacada- Mobiliado· situado no

Centro R$ 60.000,00
Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem - 2 Sacadas - Novo R$
75.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suite) t Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens - Situado no Centro R$180.000,OO

• Garagem para 2 carros;
• Salas de estar e Jantar,
• Lavabo;
• Churrasqueira;
• Cotlnha e Copa;
• Despensa
• Lavanderle;
• Dep. De empregada;
• BWe Serviço;
• Sala Intima;
• 1 Suite Simples;
• 1 Svíte cl Closet;
• 1 Suíte Master cl Closet e

Banheira;
• Acabamento de alto

padrão (granito, gesso.
Massa corrida)

Residência em

Alvenaria, nova.

Loteamento Bellavista,
Bairro Amizade

Projetos / Execução /
Administração

e Gerenciamento da obra

Av. Mal. Deodoro "" Fonseca, 97,
Ed. Dlonor, aobreloja • Jaracuã do Sul
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próx. Igreja N. S . .Aparecida, de

alv., cj forro de lage, 2 qtos,
bwe, lav., sala, eoz., garagem,
terreno murado cj brita. R$
20.000,00 parcelado. Tratar:
Beta Canarinho na barbearia do
Posto Mareolla

VENDE-SE
Casa em Barra do Sul
c/ 30m' em alvenaria
fpjnos, qto, sala, C01>.
Terreno c/ 228m'
III u rad a, piso em

cerâmica quitada,
próx. a lagoa. R$
25.000,00. Não aceita
carro.

qtos, banh., sala, eoz., e

garagem pj 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, c/ 3 qtos e demais

dependências. R$55.000,00.
Tratar: 370-8097 ej Tina. Creei .

9839.

VILA LENZI - vende-se, alv., ej
3 qtos, sala, eoz., banh., na Rua

João André dos Reis, 338.

R$27.000,00. Aceita-se carro

até R$12.000,00. Tratar: 371-

2656.

VILA RAU -,vende-se, nos fundos

da faculdade, alv., nova, ej forro
de laje', assoalhos de piso, 2

anos de uso, ej 3 qtos, banh.,
lav., sala de visita, copa, eoz. e

varanda. R$25.000,00 + 40x

R$300,00. Parcelado ej
proprietário. Aceita-se carro ou

moto. Tratar: 371-6069.

ÁGUA VERDE - aluga-se, ej 2

qtos,. Tratar: 372·3558 c/ Beti.

ALUGA-SE - quitinete , ej 4

peças. R$280,00.
Adiantamento de 1 més. Tratar:

371-0462.

ALUGA-SE - quitinete na Vila

Lalau. Tratar: 274-8398.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

ej proprietária.

ALUGA-SE no Cond.

ITAPEMA - Aluga-se na meia

praia. Até dia 23 de Dezembro
e após dia 10 de Janeiro. Tratar;
371-1970.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-:

se, na Rua Horácio Pradi, 330.

R$60.000,00 negociáveis.
Tratar: 370-8515.

PENSÃO - aluga-se quarto
mobilhado na Rua Arthur
Androvandi. Tratar: 370-7698.

PROCURA-SE - pj alugar na

praia de Enseada, Barra Velha
ou Barra do Sul. Tratar: 372-
2724.

RIO CERRO - vende-se.

R$21.000,00. Tratar: 376-
1118 c/ Walter.

RIO MOLHA - vende-se, mista,
cj 79m2, ter.. cj 450m2• Próx. a

Gruta. Aceita-se veículo acima
do' ano 90 no nego
R$18.500,00. Tratar: 370-
8975 ej Claudio.

RIO MOLHA aluga-se.
R$250,00. Tratar: 9132-3906.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, cj 140m2 de laje, pronta.
R$22.000,00. Tratar: 276-
2070. (proprietário)

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, alvenaria, toda murada, 3

quartos e demais dep. R$
26.000,00. Tratar:09997-
2020. Creei7402

Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.

Tratar: 372-3192.

CENTRO - vende-se, ej 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

VENDE-SE - grande, ej 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 ej 3

UTILIZE SEU FGTS!!!
E SAIA DO ALUGUEL

JtréililO, ':.,� ,;i�;,:::pá'i�íim��k!
Imóvel de RS 10.000,00 R$ 110,00
Imóvel de R$ 15.000,00 R$ 165,00
Imóvel 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 RS 4.200,00 R$ 73,00

Das.: Confíra também Créditos Contemplados de

fmõvels, AutomO...éis e Matos. Autorizado pelo 6&cen.

CASAS

II.
Casa de alvenaria com 330m2, na Rua Emma

Ziemann, próx. q ponte do Kolhbaeh, terreno c/

14x54, c/ coz., lav., 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 Narloeh

- ano Paula II. R$ 50.000,00
• Casa de alvenaria na Rua Paulo Klitz, c/94m2,
nova. RS 53.000,00
• Casa de madeira c/ 3 quartos, sala, eoz. ampla,
toda murada, Ana Paula III. R$ 22.000,00

I.
Casa de madeira c/70m2, na Rua José Norloch

(asfalto). R$ 23.000,00:+ 43 x R$ 345,00
• Casa de alvenaria c/65m2, no Lot. 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

1

• Lotes no Loteamento Firense I. R$ 18.000,00
• Lotes no loteamento Campossampiero II, c/ 900m2•

R$ 45.000,00
• Lotes no loteamento Campossampiero I, c/420m2.
R$ 25.000,00
• Lote na Rua Waldemiro Sehmidt, com 600m2. R$
28.000,00

CONDOMíNIO FECHADO
• Lotes a partir de 790m2

I
FIRENZE II

• Lo�sapa�rde350m2

I
A MARCAHO IMÓVEIS FINANCIA COM UMA
ENTRADA E O RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES.

Empreendimentos Imobiliários MC!rcatto
Av. Mal. Oedoro, 1179 : ki,:',;t,;'

iir 37t� 1136 ·:"�:2{�f:·
manhã ou 275-0585 à noite. aptos. R$130.000,00. Aceita

se proposta. Tratar: 370-8091
ou 9104-5468 ej Tina. Creci
9839

CENTRO - aluga-se, ej 3 qtos,
demais dep. e garagens. Tratar:

371-5320 manhã ou 275-0585

à noite. PROCURA-SE - moças pj dividir

apto no centro. Tratar: 275·

2650.CENTRO - vende-se, apto. Ou

troca-se por apto de menor valor.

Tratar: 376-0164. Creei 9832 SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

combinar. Tratar: 9133-3476.CENTRO - vende-se prédio ej 3

Fone: 370-6184
9973-8386

R�a: Professor Irmão Geraldil1o,

terralorenzi@zipmail.com.br 169 • Vila Lalau • Jguá do sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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g
o Melhor consórcio, de

- terrenos, (asas,
apartamentos,

salas (Qmerciais' e
reformas de imóveis

Plorió de PresfóCÓIIS afé
a contémplação
RS 214,16

Consõrpio B;ottlsteUa
QUEM CONHECE, CONFfA.

Representantel
autorizado: �AR'MAR

I,. o v ",1:11:

Mandarino: 275-3731 / 275-0051
www.consorciobatisfella.com.br

Creei 3476

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
c/ 3' dorrn. sendo 1 suíte,
sacada c/ ehur., eoz. mob.
Entrada + pare. em 50 meses

direto c/ proprietário, Tratar:
275-3070. Creci- 8950.

VENDE-SE _ novo, c/ 3 qtos,
banh., compl., eoz. sob medida.
Motivo mudança, Tratar: 371,-
8279.

VENDE-SE ._ novo, c/ 3 dorm.,
próx. Kohlbach. R$65.000,00
ou entro + pare. direto. Tratar:
9977-5408.

VENDE-SE _ no Jardim das
Mercedes. R$21.000,00 +

pare. Tratar: 370-76!;j8.

VENDE-SE _ próx. do centro,
ótimo apto, no 12 andar', c/ 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, c/
375m2, próx. Chopp Club.

R$24.500,00. Tratar: 371-

5512. Creci 8054.

ÁGUA VERDE - vende-se, próx.
Igreja São Judas, rua Paulo

Kramer, c/ 371 m2 (15x26,40).
R$ 25.000,00. Tratar: 372-

3922/91224198 (Walter -

Creei 9238)

ANA PAULA II _ vende-sé, c/
325m2. R$13.000,OO. Tratar:
371-5512. Creei 8054

BAEPENPI - vende-se, 420m2,
fundos da Rodoviária, 12x35m.
R$ 40.000,00. Tratar: 372-

3922/91224198 (Walter)

'BARRA _ vende-se, c/ aprox.
380m2, próx. Malwee.

,R$16.000,00. Tratar: 276-
3333 à tárde.

CORTICEIRA _ vende-se, 15x25.

R$3.200,00. Aceita-se troca por
moto. Tratar: 373-3989 c/ José.

GUARAMIRIM _ vende-se, c/
875m2, no bairro Nova

Esperança. Tratar: 373-1695 c/
Josiane ou Tereza. (proprietário)

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 Sehmidt.

R$25.500,00. Tratar: 371-
5512. Creei 8054.'

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
Lot. Divinópolis, c/395m2
(15x26,34), .ótimo local rua

912. R$ 20.000,00. Tratar:

3723922/91224198 (Walter -

CRECI 9238)

PiÇARRAS _ vende-se, c/
12x22m, de esquina,
parcialmente" murado, à 600m
da praia. R$8.790,00. Tratar;
9145-3323.

PROCURA-SE'" em Guaramirim,
c/ mais de 360m2, c/ escritura.
Tratar: 9117-2447.

RIO MOLHÀ _ vende-se, c/
969.480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se casa

ou apto no negócio. Tratar;'
9112-5501, (proprietário)

S'CHROEDER _ vende-se, próx.
Colégio Miguel Couto, c/
784m2. Valor à combinar. Aceita
se carro no negócio. Tratar: 370-
2617.

'

SCHROEDER vende-se,
alvenaria, c/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, área
de 14.000m, ótima localização.
R$100.000,00 negociáveis.
Tratar: 370-8097 ou 9104-
5468. Creei 9839

TRÊS RIOS DO SUL _ vende-se,
c/420m2, na Rua Pref. José
Bauer. R$15.000;00. Tratar:
9134-7639 ou 371-9686 el
Janice.

VENDE-SE _ área de 30.000m2,
próx. Malwee. R$35.000,00.
Aceita-se carro. Tratar: 310-
8097 ou 9104-5468. Creei
9839

VENDE-SE _ arrozeiras em Santa
Luzia. Tratar: 370-6624. Creei
8844

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, el 3.900m2,.,
totalmente. aproveitáveis.
Tratar.. 275-3070. Creci 8959.

VENDE-SE _ el 527m2, na Rua
da Faculdade, cf água, luz,
esgoto e escritura. Tratar: 372-
1359, dia ou 274-8050 à noite.

VENDE-SE _ c/ 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 p/ casa' em

Valorizando
seu IImllientel

<JfF' Terreno com 420m', lado Rodoviária,

R$ 5.000,OO+45x R$L100,00 ou à vista

R$ 40.000,00
(/I" Terrenos-com 350m2, bairro Amizade.

R$ 3.000,OO+60x R$250,OO ou à vista

R$ 10.000,00
<JfF' Chácara com 200.000m2, 100mts da

Igreja do Rio Molha.

R$ 70,000,00 negociáveis
<Jr Chácara com 335.000m2, 600mts da

Igreja do Ri'o Molha,

R$ 80,000,00 negociáveis
ç;r Apartamento cf 4 qtos, 135m2, Centro.

R$ 60,QOO,00
'11" Terreno cl 721m', l.ot. Juventus.

R$ 28.000,00

Vendas
Creci 0418-J

Locação
"'" Galpão na Vila Lalau c/540m2 e

rJ 1500m' de pátio pi estacionamento.
Valor a combinar
('ii" Casa come suites e demais dep. Praia

Barra Velha. ,A partir do dia 11.01.04.
'

R$ 150,00 por dia
",," Apartamentos com 2 quartos. Praia
Barra Velha. A partir do dia 20.12,03.

R$ 100,00 por dia

Joinville. Tratar: 370-1416 ou

426-8264.
ponto já formad'o, cl
mercadorias e mobiliário.

Defronte pI Marechal. Tratar:
275-3070. Creei 8950.VENDE-SE _ c/360m2, c/ casa de

madeira, à 20m, da Unerj.
R$25.00Q,00. Tratar: 370-0674.

VENDE-SE _ loja de confecções, ------------

cf estoque' e móveis, ótimo VENDE-SE _ bar c/ jogos,
ponto, aluguel acessível. Tratar: inclusive c/ cancha de bocha,
371-5512. (proprietário) clientela formada, no bairro Vila

Nova, Aceita-se carro, moto ou

outras propostas no negócio,

VENDE-SE _ no res. Firenzi, c/
400m2, el escritura; pronto p/
construir. R$18.500,OO pare.
R$4.700,00 entro + 56x

R$280,00. Tratar: 371-6069.

VENDE-SE _ loja Royal Barg,

, PARA COMPRAR CAMINHÃO, CARRO E IMÓVEL· CASA, TERRENO, APTO, GALPÃOVILA LALAU _ vende-se lote,
murado. Rua de calçamento.
R$28.000,OO. Tratar: 9967-
4027.

-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$ 609,00__

__R$ 70.000,00 R$ 775,00__

_R$100.000,OO R$1139,OQ.._
Temos ou'tros valores - Com autoriza -o do Banco Central

VILA RAU - vende-se, de esquina,
c/ 425,00 m2, plano com

escritura, livre de enchente.R$
23.000,00. Tratar: 9997-2020.
Creci7402'

W
Disque Pina'tspectaliuda

"_
L
E
N

PrazeremH
atender bem. A

311-1655 215-0452

Preto Waldemar Grubba, 2176 - Vila lalau - Jaraguá do sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RIO DOS CEDROS

Vendo terreno corri área de 415.600m2

Tratar: 370-0548 cl Amauri.

VENDE-SE - padaria, na Rua 28
de Agosto, em Guaramirim, em

Irente a Estofaria Zen.

R$14.000,00. Tratar no local.

VENDE-SE - ponto comI., no

calçadão. R$25.000,00 nego
Tratar: 371-9477.

VENDE-SE - disk água, excelente
volume de vendas, cl 4 linhas

telefônicas, 1 kombi à gas., cl
1.500 galões de 20L. Tratar:
372·0593 ou 9129-2246.

VERDUREIRA - vende-se, cl
mercearia. R$22.000,00.
Tratar: 9132-3906.

VENDE-SE - fabulosa área

cl 20.850m2, cl t o.d a

infra-estrutura, estilo

suiço, área de festa, gar.,
escrit., circuito de tv,
canil, jardim, galpão,
quitinete, lagoa, riacho,
nascente, árvores fruto E
muito verde, clima de

serra, à 6km do centro.

A c e s s o a s f a I ta d 'o, pró x .

Gruta Rio Molha.
R$185.000,00. Aceita-se
contra proposta pI pgt o à
vista. Tratar: 370-8563

cl proprietário.

VENDE-SE - em Schroeder.
Tratar: 376-0164. Creci
9832.

CORREIO DO POVO 21

mpregos
CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

na região do rio Bonito, divisa com

Jaraguá do Sul, com riacho,

cachoeira, mata nativa,

eucalipto, etc.

Tratar: (47)386-1279 ê/ Ademir

HOTEL EST. RIBEIRÃO GRANDE
- precisa de, recepcionista,
cozinheiro e motorista. Tratar:

275-1995 cl Juarez ou Nunes.

PRECISA-SE - empregada
domêstica, mensalista. Tratar:
376-1903 cl Jeferson próx.
Barra.

RECEPCIONISTA - hotel Est.
Ribeirão Grande, precisa de

recepcionista. Tratar: 275-
:1995 cl Juarez ou Nunes.

TELE-MARKETING - precisa-se
cl experiência na área de

éonsórcio, cl telefone em casa

(trabalho domiciliar), salário fixo
+ comissão. Tratar: 371-8153 -

Consórcio União.

VENDEDOR - precisa-se cl
prática, pi contrato temporário
cl experiência em confecção
masculina; Tratar: 371-1668.

SENAlsc
JARAGU), DO SUL

OFEREÇO-ME r pi trabalhar de
mensalista ou diarista. Tratar:
370-6719.

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, meio período.
Tratãr: 275-2452 recado pi
Mira.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar,
experiência como

colorirnetrlsta, aux, laboratório,
laboratorista, aux. tecelagem,
possuo curso de Desenho
Técnico e Auto Cad R14. Tratar:
275-6292 cl Anderson.

PROCURA-SE -estágio como

técnico têxtil. Tratar: 371-
5640.

PROCURA-SE - estágio na área
administrativa. Tratar: 9953-

GANHOS DIÁRIOS
Precisa-se de Professores
habilitados e com experiência
profissional comprovada para
trabalharem na Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino
Médio. Interessantes deverão
enviar curriculum vitae para a

Caixa Postal 1343 - CEP 89251-
971- Jaraguá do Sul- SC, até dia
1 º de dezembro de 2003.

Excelente

Oportunidade!
Vendemos canetas

que detectam notas
falsas. Contratamos

Representantes.
(12) 3933-1408.

2157 cl Kelly coordenadora de conto e

acabamento ou operadora de

tear retilínio. Tratar: 371-
7733.

PROCURA-SE - trabalho como

revisora, distribuidora,

veículo
376-2973 ou 9909-0180.

CORSA - pick-up, 97, 1.6, MPFI,
prata, alarme, couro, trava, ar

quente, lona marítima e

película. R$10.500,00. Tratar:
376-2973 ou 9909-0180.

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr.,
rodas, alarme, película e som.

Tratar: 9117-3464. 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, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541

(12:00 ou após 17:30)
CORSA - vende-se. sedan,
branco, 01. 1.0, único dono.
Aceita-se troca por astra, 001
01, 2p. Tratar: 372-2907.

CORSA - vende-se, 97, 1.0,
MPFI, ar quente, película, gas.,
branca. R$9.300,00. Tratar:

(47) 370-02�1

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

C.H.: 15h # Período: 01 a 05/12/03 # Horário: 19h às 22h # Invest.: 130,00

VANTAGENS

"Prepara o participante para falar em público com segurança; • Desenvolve as qualidades de liderança,

persuasão, auto-confiança, poder de síntese e motivação: 'Aprenderá sobre a postura do líder: * Fará-vso dos

recursos visuais e audiovisuais; "Fará treino constante.

C.H.: 25h # Período: a definir # Horário: 19h às 22h # Invest.: 160,00

VANTAGENS

*Aprenderá as noções gerais de contabilidade: 'Entenderá os procedimentos de contabilidade básico; 'Fará a

elaboração de demonstrações de contabilidade.

"Esse evento é para proflsstonars na área da Saúde.

C.H.: 15h # Período: 11 e 12/12/03 # Horário: 8h às 16:30h # Sem adesão

VANTAGENS

o Senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mínimo de participantes

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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KADETT - vende-se, 93, SL, 1.8.

R$7.000,00 à vista ou entro

R$4.500,00 + 9x R$370,00.
Tratar: 9112-6569 cj Clóvis.

KADETT - vende-se, 96, GL,
inteiro. R$9.700,00. Tratar:
275-2164.

MONZA - vende-se, 95, compl.,
22 dono. Tratar: 376-1854
comI.

VECTRA - vende-se, GLS, 94.

R$12.300,00. Tratar: 9962-
3664.

VECTRA - vende-se, 94, GLS.

R$12.900,00. Tratar: 9962-
3664.

FIAT 147 - compra-se. Tratar:
9962-3664.

FIAT 147 - compra-se. Tratar:
374-1117.

PALIO - vende-se, 00, 2p, prata.
Valor à combinar. Tratar: 375-
0561 cj Sérgio.

UNO - vende-se, mille, young,
98, ótimo' estado, azul. Aceita

se, troca por maior ou menor

valor. Tratar: 9104-7233.

UNO - vende-se, 01, 4p, preto,
compl. Tratar: 9962-9363.

COURIER - vendê-se, pick-up,
01, 1.6L, branco. R$
14.000,00. Tratar: 274-8205

a noite.

DEL REY - vende-se, 86,
lmpecável, pneus novos. Tratar:
273-6409.

DEL REY - vende-se, guia, 89,
álcool. R$3.800,00. Tratar:
9131-3784 ou 371-1340.

ESCORT - vende-se, hobby, 94,
bordô. R$5.000,00 + fncto.
Tratar: 276-3184 após 15:00.

'ESCORT - vende-se, GL, 84,
ihsufltrn , cj manual.
R$3.200,00 ou R$1.500,00
entro + parco Tratar: 273-0074.

FIESTA - vende-se, 00, branca,
4p, cj a.c., ótimo estado.

R$13.700,00. Tratar: 372-
0391.

FIESTA - vende-se, 98, 4p,. cj
alarme, t.e., rodas esportivas.
Impecável. R$ 10.200,00.

....•

_._-_.............
.

.•........
-

�- ..�.tem. 41 PeçasAnIft!Ilo
I

:FQtlé: a70.21�4

Ie�:.:: 9'Q4'.�07� r i19$.,�O,9,
.. !.\.I:Y".���,�4!16,(Tr�:""!iJ'!.'�.�!.l

Tratar: 370-5386.

F·1000 - vende-se ou troca-se,
cabine dupla, 86, modelo Souza

Ramos, prata. Tratar: 376-

0168.

F-1000 - vende-se, 94j94,
prata. Tratar: 370-4903 ou

9969-2549 cj Edvan.

F-1000 - vende-se, azul,
MWM, caixa grande, 95j95.
R$25.000,00. Aceita-se carro

de menor valor até

R$7.000,00. Tratar: 9902-
5620.

F-1000 - vende-se, cabine

dupla, 85, particular. Tratar:

9979-1437.

F-1000 - vende-se, 95, bordô,
impecável, motor MWM, cj tr.

elétr., alarme. R$28.0QO,00.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 376-2154 após
18:00.

KA - vende-se, 98, cinza meto

R$9.900,00. Tratar: 9973-

5052.

RANGER - vende-se, STX,
compl., 96, cj GNV. Tratar: 370-

5705 ou 9103-2939.

VERONA - vende-se, 92, 1.6,
motor novo, cinza grafite, rodas
de liga, ar quente e des. tr.

Tratar: 276-0397.

VERONA - vende-se, 4p,
gas., �'94, 22 dono.

R$9.500,00. Tratar: 370-

4698 cj Mario.

Vo(ê aindia vai ler esta mar<a no seu <arrolll

Mudamos: R .. Barão do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1 777
Site: www .. usagos.com.br

SÁBADO, 29 de novembro de 2003

Homologada pelo

IINMETRO

• Kit's itarlianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em inieção eletrônico, mecânico geral

multi marcas ..

• Termos ftnenclamento ..

Fone: (47)
370-8622

Corsa Sedan 00
Gol MI2p 00
Uno Mille 91
Escort 1.6 93
Kadett 1.8 94
Monza 4p 95
Versailles 2p 92
Escort XR3 89
GolfGTI 94
Uno Mille 4p 96
Gol CL 1.6 87
Gol CL 1.6 88
Monza 2p 88
Kombi Furgão 88

Jeep JPX diesel 95
Monza 4p 92
Parati 1.6 87
Escort 1.6 87
Escort 1.6 95
Corsa 2p 95

Corsa 2p 97

Corsa 2p 99

Vectra CD 97

Vectra GLS 95
Ford Ka 00
Ford Ka 00
S-10 cabo Dupla 00

Godge Dakota 99

ÇG125 92
CG125 01
Kawasaki ZX-9 96
Blazer DLX 00

Palio4p 97
Clio 1.0 4p 01

Besta GS 01

Santana 4p 96

Vectra CD 94

Courier 1,3 00

Escort 1.8 97

30.4. :

" *

FUSCA - vende-se, 81, grafite
met., impecável. R$2.500,00.
Aceita-se moto. Tratar: 370-

.
9796.

GO,l - vende-se, 92, 1.6, CHT,
gas., branco. R$6.000,00.
Tratar: 376-2973 ou 9909-
0180.

GOL - vende-se, sport, 02,
verm., compl., menos ar,
13.000km, única dona,
excelente estado.
R$20.000,00. Tratar: 9975-
5167.

GOL - vende-se, CU, 1.6, 96,
ótimo estado, 2 • dono,

revisado cj garantia.
R$10.300,00. Tratar: 276-

0397.

G0l - vende-se, 90, GL, 1.8.
R$6.000,OO. Tratar: 9975-

9925 .

GOL - compra-se, até ano 9'4,
de particular, bom estado. Paga
se à vista. Tratar: 276-0238 cj
Raimundo .

SAVEIRO - vende-se, 1.8, 93,
bordô, impecável. R$7.900,00.
Tratar: 374-1117 ou 9975-

0117.

SAVEIRO - vende-se, 01, gas/
GNV, GIII, compl., prata, cj cd,
rodas de liga e lona marítima.
Com GNV R$22.000,00'ou sem

GNV R$19.500,00. Particular .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AV. WALDEMAR GRUBA 3449
. FONE 370-5999

Escólha O 'modelo, nova ou usada com

en,,.a:da e saldo em até lixas.

rODOS OS MODELOS o km
Usadas Cor AnQ/Mod.

Palio Sundomn vermelha .0 km
Palio Sundomn 50 vermelha 99/00
C 100 Dream vermelha 97/98

Crypton T 105 E vermelha 01/01
CG 125 ritan KS prata 01/01
CG 125 Titan KS vermelha 01/02
CG 125 Today azul 92/92
NX 350 Sahara azul 98/98
NX 4 Falcon prata Oi/Oi
CBR450 vermelha 90/90
CB 500 preta 00/00
CBX 750 cinza 89/89

Ciclo Free Style

�0:ro 20

. '

Sundown TNT Boy
aro 16

..

Tratar: 370-8563 ou 9103-
3580.

VOYAGE - vende-se, 86, álcool,
prata, impecável. R$3·.800,00.
Tratar: 376-2973 ou 9909-
0180.

VOYAGE - vende-se, 82, verrn.,
álcool, 1.6. R$2.200,00. Aceita

'se, Titan no negócio. Tratar:
9909-0545.

CLlO - vende-se, Hatch, 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.

CLlO - vende-se, Renault, 02,
vermelho, compl., c/ airbag, a.c.

Tratar: 370-5135 ou 370-
4790.

IBIZA - vende-se, 01/01, c/.
56.000km, motor 1.0, 16v,
compl. R$20.000,OQ. Tratar:
9983-2124 c/ Almir.

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.

RURAL - vende-se, 76, v.e.,

traçado, 4x4, reduzido e

bloqueio na, traseira. R$

8.000,00. Tratar: 372-2833 c/, 81. R$12.000,OQ. Tratar: 273-
Marcelina 53.15.

1113 compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0108�

BIZ - compra-se. Paga-se à

vista. Tratar: 9975-5229.

BIZ - vende-se, 03/03, c/
2.000km, quitada.
R$4.000,00. Tratar: 9134-

7015 é/ João.

CAMINHÃO vende-se,
volkswagem,. 85, branco,
carroceria de madeira. Tratar:
9118-8304 ou 99738783 c/
Mareio. CBX 450 - vende-se, DX, 88,

cinza, ótimo estado.

R$3.400,00. Aceita-se carro de

menor ou maior valor na troca.

Tratar: 372-0391.

GM - vende-se, custon 12.000,
95, baú, 12 dono, ótimo estado.
Tratar: 9979-1437.

TOYOTA vende-se,
bandeirantes, 86, 4x4, motor

novo, c/ caro de mad., ótima.
Tratar: 9979-1437.

CG - vende-se, KS, Okrn.
. R$1.800,00 entro + 26x

R$182,00. Tratar: 371-3040

c/ Salvador. '

VENDE-SE - vasculante D60, COMPRA-SE - moto modelo,

�OTOS.

(371-1970)
Compra - Vende
Troca - Financia

Temos todos modelos de,
carretinhas para motos e jet ski

Biz ES

...

Rua Fritz Bartel, 99 .. Baependi
.

Jaraguá do Sul- se
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e 10O-Biz +-------R$ 100,30
XTZ 1.25 K---------R.$ 123,28
NXR 125 1\8-------R$ 119,07
XT 5--------------R$ 169,74

250-------R$ 164.31
50------R$ 179,45
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Neste Natal.�.!\7'
.

.

.

.

O CONSDRCIO U O

60 meses

o 100 Biz 1\8------R$
Crypton e 100--- :$
e 100 Blz ES------R
.YBR 125 K---------R

...J
::J
til

o
Q

,<:(
::J
CJ
<:(
[t
«
""J

w
Q

m.eses

8,00----_R$ 163,14
R$ 9.235,OO-----R$ 178,54
R$ 10,927,OO-----R$ 211,26
R$ 11.667,00----,R$ 225,57
.R$ 12.174,OO----_R$ 237,37
R$ 12.781,OO-----R$ 247,
R$ 13.454,00-----R$ 26Õ:'t

1,-
78 meses·

R$ 10.126,OO--�-_R$ 154,48
R$ 1l.082,OO----_R$ 169,07

w
R$ 12. 717 ,OO·---�$ 194,00 I-

R$ 14.000,00·---�$ 2.13,58 �
R$ 15 •.337,OO----�$ 233,98 I

O
R$ 16.144� s 246,29 !f)

(J" .�
66 meses ...J

R$ 18.470,00----�$ 333,00 ,«

R$ 21.853.00----�$ 394,00
>

R$ 24.020,OO----�$ 433,05 I�
R$ 26.907,OO----�$ 485,14 g'
R$ 28.597,OO----�$ 515,60 !

R$ 30.581,00----�$ 551,38 �
IIR$ 36.870,00----�$ 664,75' o..

3" -81 3
'Ri a: o Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

SCÉNIC AuzÉ E

CLlO AUmCNT/Que 1.0 16V

Melhore. Compras 2003
em suas Categorias.

Dicave BLUMENAU
322·8800

ITAJA(
348·.8460

JOINVILLE
435· 3700

JARAGuA DO SUL
370 ·6006 Consórcio Renanlt

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disp onibihda'de de estoque, consulte a sua Concessionária Renaultpara sua região.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GUIA·DE SERVI

I
Tele Entrega

HotllrjoArendimento: S'àb. das 9hs às 13w.

Seg. a Sex, das Shs à� 12hH das 13ill!.l1i 1.8hli,

Rua Jorge Czerniewicz, 400

Hosp<dagem. em can.i. ecológicos, área de lazer

I para tom" '01, ,am buracos, fn., amigos e $C

",[(it" com personal dog. .0 final do di. uma

matcidi noite de bom sono.

R."" .gora hospedagem pi" o Na,,' e

I",illoo do seu <ia.

Dispomos de: t2Xi dog, daycare/�sh
Vmdo findo. filhotes de dim". "1" e

�m"hol com p<digree. tlou contrato de
!,rantia, Compre .gou ou f.ç. encomenda de
lU! animalzinho. Fsça-nos 'uma visita)
""demos de sesunda. domingo com hora
lIlurada.

147) 370.8563 ! 9103-3580
.·mai!: barulhodagua@ibcst.com.br

& Arquitetura
Topografia

· Medição de terra
· Desmembramento
· Regularlzoção de medidas
· Projeto e execução
IreSidencial, comercial, etc.)

· Reformas em .gerOI
· Paisagismo

370-7611/9113-1663

·��!.�2!!.T�Casame.Hto - Datizado - 15 .!lrKlS
1.' ContunMo -'.Nasc:imento de bebês

Aniuersário e- todas as ccesõee

371:�4�:?�QIJ�:Q7QQ ...•...

I Anuncie aqui!!!
,

371·1919
.

IlCONMAQ
Conmaq CorM';C&aJ L\d.

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras

Compressores
Roçadeiras

Máquinas em Geral
Motoserras

Lava-Jato

,

--

.... ---C-IA .,-01/--························_···········································.············1iBTOIVEAI IA . .",1
...

FOTOCOPlADORAS ·IMPRESSORAS i nun.cle aqUI••• ji
- MATERIAIS DE CONSUMO I 371.1919

- ASS/SrtNCIA TÉCNICA /.'276·3417 Ij 25 ..JuIIle,Sl5 IuI.SC!
._. . . . __ .1

371-1063

Tel.: 371-00
Fax: 273-644
CeI.: 9902-597

Anuncie aqui!!!
371·1919 '

Anuncie aqui!!!
371·1919

CRIMINAL E
PARTICULAR

R: Exp. Gumercindo da Silva, 616
. Centro.. Jaraguá do Sul· se

Anuncie aqui!!!
371·1919Anuncie aqui!!!

371·1919

I
Anuncie aqUi!!"371-1919

I
Anuncie aqui!!I

371·1919

ua Mal. Castelo Branco. 4893
Centro - Schrocder - se

Anuncie aqui!!!
371·1919·

CORREIO DO POVO 25

OS

J

...........................

····1
-I

.

.
í

,
MP. MI '

, j
I Venha Conhecer a I
! Moda qucé um Doce' I
i I
i I

i Preços especiaisl
,de inauguraçãol
, Modinha I
i tam. 01 'a 16 Moc;la AdultolFone: 371-5810 I

, Rua CeI. Procopio Gomes, 1263·1
L_, .. .:..._ ��.•... y __ _ � ..

: _ �_ •• "' � •• �._J

i Produto:

[An;;�::::mi .

-
.. -----,--:-----.-

j Anurici� a�ui!!�
371·1919 I

.

i
I

.............................................................. l

Mudanças"
fretes e

viagens com

F-4OOOBaú_

Tratar: 274-8456
9902-7575

Anuncie aqui!!!
.371·1919

r"'"··· '"j"LC
_ .. ·· ....

�lI SONORIZAÇÃO
I Repertório para todos as gostos

Anuncie aqui!!!
371·1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'

honda Biz / Sundown I Scooter
. em bom estado. Tratar: 370-

1801 cl Sandro após 18hs.

YAMAHA - vende-se, YBR, 01,
cl part. e létr. R$3.500,00.
Tratar:' 373-4673.

ESCAPAMENTOS - vende-se,
esportivo, coyote pI CB500 ou

outras. R$100,00. Tratar: 275-
1204 ou 9132-1405 cl
Ricardo.

MOTOR - vende-se, de Fiat Uno,
ótimo estado. R$300,00.

RD 350 - vende-se, 90. Tratar:' Tratar: 273-0611.
9905-3644.

SUNDOWN '- vende-se, preta, cl
capacete, pneus novos, 97.

R$1.500,00. Tratar: 372-1274.

TWISTER - vende-se, preta.
R$7.200,00. Aceita-se troca por
corsa até R$9.000,00. Tratar:
370-6360.

MOTOR. - vende-se, de'
Mercedes, 4cc pi caminhão
608 ou Toyota. R$ 5.000,00.
Tratar: 372-2833.

SOM - vende-se, aparelho de

som, pi carro,' semi-novo, marca'

Road star, cl toca-fita. Tratar:
276-2073.

di..
. .

·.Iversos
.

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:
370-1274

BANHEIRA - compra-se, usada.
Tratar: 376-2393 manhã.

Sou taurtno, tenho 29

anos, se você está só,
escreva-me: Rua

Tohmaz F. de Goes, 720
.

ou ligue 373-2501, dou

preferênCia paramoças
.

de 20 a 35 anos. Ao me

escrever" peço que me
.

dê o número do seu

telefone para contato

BICICLETA vende-se,
ergornêtrlca ; não é elétrica.

R$100,00. Tratar: 376-0168.

BICICLETA vende-se,'
ergométrica, marca Athletic,
semi-nova. R$160,00. Tratar:

371-8175 ou 9112-3743.

CAÇAMBA - vende-se, 99.
R$3.000,00. Tratar: 273:5315.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de cães: Poodle, pit buli,
yorkshire, shitzu, golden,
lacrador: cocker, boxer e outros.

Tratar: 370-8563 ou 9103-
3580.

....

SÁBADO, 29 de novembro de 2003

.,.

IMPERDIVEL!!!
-CURSO •

PATOLOGIA DAS CO�STR�ÇOES
o curso tem a finalidade de transmltír fundamentos sobre problemas decorrentes
da má qualidade, aplicação e utilização de materiais e serviços em obras de
construção civil. ldentitlcar a manifestação das patologias visando a prevenção
das falhas e adoção de técnicas de reparo.

Programa: .
.

.....

·························i. Etapas do processo'constrlitivo'e'úsona consúuçãoClviL····
'-2;- "Õurabilidãde de'materfaTs'ê componentes 'das edificaçOes.

3.
.

ôdgensda'pat6Togiii:"
' .. 0'_' •... ...•.• ...................•....•.... ....................•........... ••••. .....

4. Prôblémaspafofógióos em:
.

� FUndações"
Estruturas
Alvenaria

Impermeabilização'
Revestimentos
Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

5. Mi.3tlifE3?ti.3Ç2E3S:
Umidade
Corrosão
Desagregação
Destacamento
Flssuras e trincas

6. Prôcediménfôde

CACHORRO
-. vende-se,

Rotweiller, cl r ano e 4 meses .

.

Tratar: 270-0743 cl João.

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 pi
CORPO lD_10-Cx P. 1145 - 89.259-970 - Jaraguá do Sul/SC,
que lhe enviaremos todas as instruções gratuitamente.

Informações: 275-8200 - Ramais 8l49/8253

extensão@unerj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS
A entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número de inscritos

telefonia e segurança

Cent/ais telefônicas Intelbras

Fone: 371-7007
A melhor opção para sua empresa,

escritório e residêfJcia ..

Produtos e serviços para telefonia;
redes de informática, segurança

eletrônica e' automação de condomínios.

Kit Portão Eletrônico + 'Interrone
.

Kit Monitor 6" + Cãmera (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
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pj telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas .19"
Patch Cable CAT 5e

Instalação cábeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA,
(Instalação e Assistência Técnicay
Portão eletrônico e ínterfones
Cancelas automáticas pj portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo. Porteiros

. Monitores (P/8 e Calor) •

Micro Câmeras. (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho·
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÁO .PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Portetro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de íncêndío
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_CRITÓRIO CONTÁBIL LTDA.�
����-

o sucesso 'd� mr.itas)�mpresas não depende
exclusivamen!� d�'ç�ma ê����ig� de um único produto.

O' su�esª.�!d "ü,resã:cra'cogt�c� com

�.�, .•...• �r���iz�ç�o "c��:, ����.r��'i,�!inCldC)s· <
'

;�t;!()rri'�çe��reSi( . o�ªboradores D'
.

ç

'. ºrn�ro��ti�()�....com �� to�g ...\ <

à' c�niabmd,atJe 'da' �1J'a 'émpresa .

"Si'i :: tl.,. �sêritório .. a·;quem .. "�c ,:]c< ii"

ereci'segll'ta';'?à � \;úalida(i� I';1Ós>�.êtviços. ",

<;\:r0�:',:",
"

Para obter sucesso no presente'
.

.

e tranquilidade no futuro!

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
A SUA EMPRESA MERECE!
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onic

R$ 645,00
ou 1 + 4 de

R$ 129,00

Telefone sem fio
900 MHZ
Várias marcas

e modelos. a p

R$129,O

Nokia 2100jPronto
R$ 319,00

ou 1 + 4

R$ 63,80
+ R$ 29,00 Tim Chip

Nokia 2100/T Voee

R$ 220,00
ou 1 + 4

R$ 44,00

ou 1 +4

R$ 25,

Motorola C200/Pronto.
R$ 319,00
ou 1 + 4

R$ 63,80
.

+ R$ 29.00 Tim Chip

Nokia 3310jPronto
R$ 219,00

ou 1 + 4

R$ 43,80
+ R$ 29,00 Tim Chip

Nokia 3310jT Voee

R$120,00
ou 1 +4

R$ 24,00

Motorola C200jT Voce

R$ 220,00
ou 1 + 4

R$ 44,00

Antena Externa para celulares

para uso em área rural.

R$149,OO

Parabólica com controle instala
com a base de concreto

1 + 5 de R$ 76,00
a vista

R$ 419,00.
CACHORRO - doa-se, poodlé um beliche. Tratar: 376-0081
fêmea. Tratar: 275-2264 ou 9125-7798 cl Emerson.

CAMA/CÔMODA _; vende-se,
solt., tubular, branca + cômoda

c/ 5 gavetas, 1 porta branca,
estado de novo. R$100,OO.
Tratar: 9122-6233.Quartas-feiras - Peixe Frito

Sextas-feiras - costela assada,
feijoada e dobradinha

"'ii"',ti-,'''""",&",.",,,IIIu1 3 71- 2 6 4 6

. PAMA/CÔMODA - troca-se uma

cama de solt.; tubular, branca +

cômoda cl 5 gavetas, 01 porta
branca, estado de novo, por
cama de casal de mad., cor

escura. Tratar: 9122-6233.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Rotweiller, puro, entrega 101
12. R$ 100,00 cada. Tratar:
275-2949.

'! �
.. -, '_ '"' -, '" _ .

Precisa-se de moças i iPrecísa-/ie de
para trabalhar de ..

acompanhante. ll moça maior
executivo e oferece-se i, d 8moradia. : : e.l anos.

Tratar: (41) 9141.-3932 cti i

Nego ou 541) 276-0154. ! 1275 ..0052
o.. . .........••...........•..... , �_._ ...• �._ ........•• _ •. _ •... _._ ..... _ ..•... _ .. _ ...

Di'eiche no Ar
&rac gatQtac �ata f,oroeoc

do bom go�fo!
A!�tfimenl"(1: arn hot&i�t tnoh�j!:,
le!lldiâoeJa {I. enm lor..!}1 �tótplo vfl'.
Sigilo ·.b,oluto.

.

275-0052

ISE-XSH�PZJ�RWa'UAJ
�Pa,. H .ammtt•• do ,,,ur �

PREVINA-SE
Use Camisinha

-, (47) 370-9068
&ac@sexshÓpjal'Bgu8,com.br

1l�'R�VW\';jtªa'iAiJiãR(&��!sêl!itq.�1i1
��"'''�",,·,,_,,�y�.�·M"·y.WM",,·''yy··n�''�.''.y.�.��.__.�•.. y •.• _��Ym�"���

.Atendemos Motéis,
a domiciliá e temo.'; local

CARRINHO - vende-se, de
lanche. R$500,OO à vista ou em

2x. AIJuga-se por R$100,OO.
Tratar: 9117-2447.

CASINHA - vende-se, de boneca .

Tratar: 9112-5143 cl
Elisângela.

CIõLULAR - vende-se, Bay,
Sansung Voicer. R$200,00.
Tratar: 376-1903 cf Jeferson.

IPATR:IC
i
i "'",_ dl!TO, 2S IIIJII$

I Eles, elas, cruais

19905-1826

Precisa-se
de moças

maiores de 18 anos.

Tratar:

711Jo o que l'Ocê

procura CIII prazer.

(47) 9103·54179991-1805

CELULAR - vende-se, Ericsson,
T18d. R$120,OO nego Tratar:
275-2639 manhã ou 273-0800
tarde cl Poliane.

CELULAR - vende-se, Motorolla,
120t, cl carregador, fone de

ouvido e linha. R$20Ó,00.
Tratar: 376-3946 cf Elaine.

CENTRíFUGA - vende-se.

R$50,00. Tratar: 370-6719.
de 7 50m �

,

fi
comprimento e 0,93 em

I
altura.' R$300,OO. Tratai: !

372-2502.

pequena. R$60,00. Tratar:

9905-9595.
alumínio

Anuncie aqui!
371�1919

PREVINA·SE
Use Camisinha

Anuncie aqui!
371-1919
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MÊS DO ALARME
Vigilância eletrônica

,

Instalação de Alarme
comerciais e residenciais

-

SUPER PROMOÇAO
Portão eletrônico
+ interfone

CONSÓRCIO - vende-se, carta

�e crédito cl 15 parco pagas.
Consórcio Sudamerica. Tratar:

J74·1020.

CONSÓRCIO - vende-se, carta

�e crédito contemplado para
moto, Okm. R$4.000,00.
!ssumir 41 parco R$120,00 e

entr. R$800,00. Tratar: 9909-
1000.

CONSÓRCio vende-se,
contemplado. R$3.000,00 +

38x R$274,00 por mês. Tratar:
9995-2778.

CORIÓ - vende-se, macho e

lémea. Tratar: 371-8040 ou

9962-5883.

tNCIClOPÉDIA - vende-se,
iarsa cornpl. CI dicionário e

b'olia. Tratar: 372-0162 ou 275-
ij641.

IILMADORA vende-se,
lequena, Panasonic, semi-nova,
I{ controle remoto. Tratar: 376-
M8.

.

fOGÃO - vende-se, 4 bocas,
.

,4 ,mareio, antigo, ótimo estado.
nI5a,00. Tratar: 275-2853
�r. comI.

om �RNO - vende-se, automático
cm flher, seminovo. Tratar: 371-
:ar: 1970.

EEZER - vende-se, Cônsul,
lertical, 2801ts, branco. Tratar:
111-1970.

IMPRESSORA - vende-se,
epson modo 4"80 SXIJ. Tratar:
371-1970

INSTRUMENTO MUSICAL -

vende-se, bateria, semi-nova.
Valor à combinar. Tratar: 376-
1933 cl Johny.

LACRE - vende-se, de latinha.
Tratar: 374-5443 cl Pedro.

LAVA LOUÇA - vende-se,
Brastemp, pI 12 pessoas.
Tratar: 372-0162 ou 275-
0641.

MÁQUINA - vende-se, de xerox,
nova. Tratar: 273-6409.

MÁQUINA - vende-se, reta,
marac Blu'e Star. R$500,00.
Tratar: 371-3830.

MÁQUINA - vende-se, Müller,
fibra. R$160,00. Tratar: 9905-
9595.

MÁQUINA vende-se,
ove r lo que , sequinha, semi
nova. R$120,00. Tratar: 9905-
9595.

MÁQUINA - vende-se, de
cortar tecido, com lâmina
seminova e revisada. R$
350,00. Tratar: 275-39.49 ou

9131-5111.

MÁQUINA LAVA ROUPA-vende-
.

se, Muller de fibra. R$ 120,00.
Tratar: 275-2949.

.

MÁQUINA LAVA ROUPA - vende
se, de 8kg, nova. Tratar: 9955-
7994 pela manhã.

MESA - compra-se, de tênis de

mesa, usada. Tratar: 376-2393
manhã.

MESA vende-se, pi
computador, cl teclado fixo.

R$50,00. Tratar: 371-8175' ou
,

9112-3743.

MÓVEIS - vende-se, pi loja de

roupas. Tratar: 372-1390 ou

9969-1103.

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tratar: 9979-
0605.

PEDALEIRA - vende-se, Zoam,
GFX 707, cl pouco uso + com

fonte. R$ 440,00. Tratar: 9131;
5111 ou 275-3949.

PRECISA-SE - de acompanhante
pI ajudar a dividir aluguel.
Tratar: 371-7424 cl Priscila.

PRENSA - compra-se, térmica.
Tratar: 371-2115.

PURIFICADOR - vende-se, de

água, Europa. Valor à combinar.
Tratar: 370-5273 cl Marcos.

SKATE - vende-se, Snow ay,
ótimo estado. R$45,00. Tratar:
373-4830.

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, cl MP3, cl controle,
novo, na caixa. R$505,00.
Tratar: 376-2206 cl
Alexsandro.

TíTULO - vende-se, do

baependi. Tratar: 9975-7378. .

VENDE-SE - moto cl bateria, pi
criança. R$400,00. Tratar: 371-
0036.

VENDE-SE - caixa selada, cl 2
auto-falantes de 400w cada um,
um módulo de 450 e t.toca fita.
R$120,00. Tratar: 370-2505
cl Dina ou Jorge.

VENDE-SE - cepilho ensacado

Restauração
de Móveis e

Antiguidades.

Tratar: 370-5290

Economize com Qualidade

Especia'lizada em Cartuchos para Impressoras

�LEXM�RK Xerox

Eps6vii
A cada 15

reciclagens ganhe
1 GRÁTIS11!1(1)11

. 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 - SC (Próx. Banco Itaú)

INSTALADORA .

•

alerell.
Vendas de
Materiais
Elétricos
em Geral

A Casa do Instalador

,.0MoÇAO DA "M.4N.4 ./ Portões Eletrônicos
./ Cirquito Fechado de TV

_:T.",�_

./ Interfones

./ Vídeo Porteiro

Financiamentos em até
pi .materlals Elétricos - Plano Construcar da (CAI••

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Fone: 47 3709933
1438 - Sala 02· Jaraguá do Sul 9103-3838 / 9967-0383

ou doa-se. Tratar na Rua Ângelo
Rubini, 15.

VENDE-SE - retalhos pi
almofada; travesSeiros etc.
Tratar: 370-8885 cl José.

• PLAV$TATION 2

·XBOX
• PLAVSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOV CaLOR
• GAME BOV ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TQDA A UNHA DE

vioeo GAMES ,CDS
E ACESSÓRIQS EM GERAL

ETGAME

VENDE-SE - 2 balcões de vidro,
1 é expositor de doces. Valor à
combinar. Tratar: 370-5273 cl
Marcos.

VENDE-SE - 2 placas luminosas,
uma de parede e outra dupla
face. Tratar: 9905-9595.

R$750,00. Tratar: 376-
·2206.

Station One, cl 2 controles,
memory card, 1 transformador,
2 jogos, cl 6 meses de

garantia. R$350,00. Tratar:
376-2206.

VI DEOGAM E - ven.de-se,
Ni n t e n do 64, cl 1

controle, '2 jogos e

adaptador de fitas. R$
340,00. Tratar: 275-3949
ou 9131-5111.

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, cl 2 contr. e 3

jogos. R$350,00. Tratar: 376-
.2206. VIDEOGAME - vende-se, Play

Station 2, totalmente
destravado, cl 3 jogos.

.

VIDEOGAME - vende-se, Play

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, ..............•.•.•.•••
- _ _ , .

iEXCURSAO PARA ILHA DO MEL!!!!
! A Academia Ülrpo e Mente promove uma viagem de final de ano e está esperando você para ir conosml !
: localizada no Paraná. a Ilha do Nel e um lug'l' pouco habitado, calmo. ótimo paraquem está afim de i
I relaxar. paraquem gosta de natureza e de praia! A ilha é um local simples e com estrutura primitiva. i
i O passeio será nos dias 29 e 30/11 com saída prevista para as 4hOO de sábado e chegada 22hOO i
i de Domingo. No pacote está incluso: transporte de ida evo/taem ônibus executivo, pousada, 2 cafés '

i lia manhã, 2 almaços; 1 janta e guia acompanhante: . i
i O valor é de R$ 125.00 (por pessoa) em quartos para 4 pessoas e R$ 140,00 (por pessoa) em : .

i quarto de casal, o pagamento pode serfeitoem até 2X,sendo aprimelra parcela avista e a segunda :
EDITAL N!l 2.4563 de 21-11-2003

i com cheque pré datado para 10dedezembro.
. .

MÁRCIO NAZATTO E
.

i Maiores informações na Academia Corpo e Mente 1 Fone: 275-0351.
i Corra que as vagas sào limitadaslll IDILEUSA AUWERTER

A RECOMAQ, reqlstrada na Junta Comercial em 17-11-1969,
começou suas atividades em 31-1-1970, data da inauquraçâo oficial.
Iniciou com 4 sócios vindos de Joinville, conseguindo vencer no

mercado jaraguaense. Após 1 ano um sócio retirou-se e, em 1975,
passou a contar 2 sócios, Ronaldo Kõhntopp e seu irmão Rolf (sócio
cotista). Com a saída de Rolf em 1986, foi substituído por Ruth

Kôhntopp, esposa de Ronaldo, constituição mantida até hoje, quando
completa 34 anos de fundação. Se de inlclo a R ECOMAQ era voltada
ao comércio de máquinas de escritório e concessionária da Olivetti,
com o advento da informática as máquinas ficaram obsoletas e

. Ronaldo di reclonou seus produtos para o mercado de móveis e

equipamentos de escritório, no que é exemplo de empreendedorlsmo.
A R ECOMAQ tem forte parceria com a Giroflex, da qual é

representante exclusiva na região.

Vende-se RD 350R, ano 90.
Fone: 9905-3644 cf Gilson.

ALUGUEL DE TRAJES

]f 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 1!l Distrito de Jaraguâ 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:

Ele, brasileiro, soltelro.comerciante, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua An�elo Rubini,

62, nesta cidade, filho de lreneu Nazatto e Carmen

Pradi Nazatto-

Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua João Januário

Ayroso, 3,319, nesta. cidade, filha de Ivo Ottokar

Auwerter e Iris Tribes Auwerter-

E, para que chegue ao conhecimento de todos,'
mandei passar o presente Edital, que será

pUblicado pela imprensa e em Cartório, onde será
aflxádo por 15 (quinze) dlas..

'

QUER ANUNCIAR

LIGUE AQUI!

371-1919

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:

ADRIANO S DA LUZ - RODOLFO KLlTSQUI EM FRENTE AO N
33 - NESTA;
ANA MARIA TEXTIL LTOA - ESTR RIO MOLHA S/NR CX P

312 - NESTA;
.

ANDRESSA DERETI - ELEONORA SATLER PRADI - NESTA;
ANGELO PIAZERA JUNIOR - R FELIPE SCHMIDT 249 -

NESTA;
BORROZ IND E COM DE BORRACHA LTOA - R.GUSTAVO
HAGERDORN 230 - NESTA;
CARLA REJANE ROLOFF - AV MAL DEODORO 320 - NESTA;
CHRISTIANE VIEIRA PUCCI- AV MARECHAL D.DA FONSECA

353,APTO 03 - NESTA;
CLAUDIA RONSANI BORGES - RUA 254, 43 -r NESTA;
DALMO MACHADO - GENI DE FATIMA SANTOS DE LIMA

LOTE 20 - NESTA;
DEISE CHRISTINA ZAPELLA - RUA CORONEL PRO COPIO G

OLIVEIRA 330 U 01 - NESTA;
DEISE CHR!STINA ZAPELLA - R JOSE PAULlNO 663 - NESTA;
DELANE PECAS SERV REPRES COM L - ROD BR 470 KM

55 NR 1215 - NESTA;
DELTA TECNOLOGIA LTDA- RUA JOAO PLANINSCHECK 1698
- NESTA;
ELlO DE CRISTO SOARES - RUA ANGELO RUBINI 777 -

NESTA;
ERSCHING BAR E DANCETERIA LTDA - AV MARECHAL
DEODORO DA FONSECA ,1129 - NESTA;
GILCELI HELENA KOWALSKI EDMUNDO A.

EMMENDOERFER 185 - NESTA;
JANUARIO DALPIAZ - R FRITZ BARTEL 727 AP 32 BL 6 -

NESTA;
JOSIEL VITORINO - SAO BENTO DO SUL EM FRENTE POSTE
08 - SCHROEDER;

,

JULIANA CARLA CONTI - RUA BARAO DO RIO BRANCO

,760 AP 803 - NESTA;
KUSSY WEAR IND E COM DE MALHAS LTOA - RUA JOSE

FACHINI S/N - NESTA;
MASTER CALHAS LTOA - R VICTOR ROSEMBERG 93-

NESTA;
MASTER CALHAS LTOA - R VICTOR ROSEMBERG 93-

NESTA;
MASTER CALHAS LTOA ME - R VICTOR ROSEMBERG 93-

NESTA; .

ODAIR BARROS - RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA
2833 - NESTA;
OLAVIO DE SOUZA - RUAS AGUAS CLARAS 831 - NESTA;
OSNI MARCOS SABATKE - RUA ARDUINO PRADI 151-

NESTA;
.

PACIFIC FLORES LTOA - RUA EMMA ZIEMANN SALA 01-

NESTA;
PAULO RANK - R 904 - NESTA;
PHANDA ARTEFATOS DE MADEIRAS LTOA - RUA PRES
EPITACIO PESSOA 555 - NESTA;
POMAR TEXTIL LTOA - R ESTHERIA L.FRIEDRICH 117 SL3
- NESTA- "

SPL ARQUITETURA LTOA - RUA DOMINGOS DA NOVA, 109
- NESTA;
VANESSA DAGNONI - RUA GUAIRA 2095 AVENTUREIRO'
NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontradoS oU

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por lO'

termédio do presente Edital, para que os mesmos
compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débl�'
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena

e

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc,

Jaraguá do.Sul, 27 de Novembro de 2003
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto
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E
e o casal Infértil

Vivemos em uma era de significativas e velozes mudanças científicas onde a humanidade vem tentando aos poucos desvendar alguns dos
mistérios que a cercam.

'

Da origem do mundo à evolução dos seres emergem infindáveis desejos, onde uma acompanha toda a história: o desejo por "deixar um

pedaço de mim" no mundo. Assim pensam quase que na totalidade os seres que chegam ao período de maturidade reprodutiva quando
norrnalmante o desejo por ter um filho ou uma filha, faz parte, em determinado estágio da vida.
Sabemos que alguns casais conseguem engravidar normalrnante, enquanto outros procuram através da tecnologia, formas possíveis de
fecundar o óvulo, buscando nos serviços de reprodução assistida, eliminar o estado de infertil idade.
Mas como fica a sexual idade do casal quando não se alcança a reprodução através do método natural?
O que se percebe é que encontrando tal dificudade, não raramente, entra em cena um jogo, quando com uma certa frequência a culpa pela
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. .r

Das queixas mancionadas uma se destaca, quando ao homem é oferecido um placebo ou determinadas vitaminas e à mulher.a ingestão
de mega doses de hormônios, como se ela fosse alvo quase que exclusivo dos trabalhos.

Uma das maiores dificuldades, os casais aos quais me refiro sabem do que estou falando, é lidar com a famosa pergunta:
"Quando vêm o herdeiro?" 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 foí esquecido. Outra situação são os casais que afirmam ter feito d� tudo para engravidar e não conseguiram
adotam um filho e na sequência, quando nem esperam a gravi,dez 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 onde fica?

'

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.
A

Sabemos que para o sucesso de um trabalho como esse, onde ter um filho é o objetivo, é preciso dar 1

ouvidos as queixas, aos sentimentos e as emoções do "casal como um todo", porque a relação entre I,
equi!íb:io :ísico e �mocional é, delic�da e, �fun.damental. Psicólogos, médicos, �n:ermeiros, 13'profissionals da saude sabem desta importância, Lamento que mesmo sob a ótica destes "

conhecimentos ainda se encontre profissionais mantendo a relação de alta tecnologia com

sensibilidade zero. Afirmo, entre a medicina pura e a psioologia radical temos um grande espaço e

trabalhar entre estas duas ciências é o mais indicado.
É fundamental que se disponibilize ao casalo acompanhamento psicológl�o, possibilitando

a estes expressar suas emoções, suas conquistas e frustações, discuti r 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.

I;
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Marton Mattedi

PSicólog6 Pós-G raduado em Terepia Sexual
Mattedi@netuno.com.br

I�RACCõ��sm;�:oCICLOS d'RACCO
I DMAE . nge nas fibral muswlares
� c.ElASTASf • oliva sinfese de elostino e (olagano

PEmAtARE· efeito leoser !Obre OI mortal de expressão
AlIA· elimina mun(hos e faaiito penelllnçiio 11e olival I
fU(oGEl· dupla hidrntllláo

-��
� ALOE8 i'

ISaúde e Beleza Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Fone: 371-6110
,9905-2653

Shampoos, cosméticos, I
sucos naturais de Babosa i

(Aloe vera)

Medicamentos em geral
Maolpulaç�o de fórmulas m�lcas

fisioterápicos e

Cosméticos manlpulJdos
Fone: 37 J -8298

Oftalmologista
371-7801 I 370-0409

Rua Guil,herme Weege, 327

fone: 275-1450
Av. .I>1ar. Dcoelnro ela FOll�cca, 491
sala O] 'o Centro o, Jarag'uá ,lo Sul

q+J'.� /"',t-
;;":. #.

, ,.,(,/./

Ortopédicos
e HospitaIàres

Fone/Fax: (47) 372-0461
11:1am d,.lIIIlIIIIcll,w·SL2. CfnIrO· IfIIí di SUl
emall.mal.cll@ler...C.IUr • Ce!" 9909·01C1

�NBOVlTA
Comércio de Produtos

387
.289 - SI. 01
do Sul- se

*
BELA VIDA

Nal-uTltl coma tiOt'.'''

CenllO doapolo aos distribuidores

371 ..:5176
Rua: Av, Getúlio Vargas, n2 49 - Sala 105
Ed, Herter / defronte a Igreja Evangélica

(Em cima do Unibanco)
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Encerrada coleta de dados

para versao impressa das

Agenda de Eventos/2004
A assistente de Pro

moções e Divulgação/
Divisão Municipal de

Turismo, Rosilene Koch,
informa que encerrou

ontem o prazo de entre

!a de dados para quem

rretendia divulgar sua

rromoção tia versão irn

rressa da Agenda de

Eventos/2004. Mesmo

assim, ela solicita aos in

teressados a continuar

encaminhando seus da
aos (nome do evento, lo

caI, data, entidade reali

zadora, telefone e conta

to), através do telefone

JI2-8093, do e-mail

�mtw@jaraguadosuI.combr
ou do fax 370-8147,
rara que sejam incluí-

dos na versão eletrôni
ca da agenda. "Ela fica
à disposição no site

www.jaraguadosul.com.br.
onde é atualizada constan

temente", explica. De

acordo com Rosilene

Koch, esta será a sétima

edição da Agenda de
Eventos e a quarta com

opção impressa. "A inten

ção é que seja novamente

em forma de calendário, já
que o adotado este ano re

cebeu muitos elogios,
principalmente por sua

funcionalidade", adianta. A

elaboração deste material
é de responsabilidade da
Secretaria de Produção,
através da Divisão de
Turismo.

IREIVINDICAÇÃO: MORADORES VOLTAM A FECHAR RODOVIA PEDINDO MAIS SEGURANÇA

Moradores fecham novamente
a rodovia no Rio Cerro I e II

]ARAGuA DO SUL - Cer

ca de 50 moradores do bair

ro Rio do Cerro I e II volta

ram a fechar a rodovia SC
416 na tarde de quinta-feira.
Durante uma hora eles inter

romperam o trânsito de veí

culos para reivindicar seguran
ça na rodovia."Estamos in

terrompendo novamente a

pista porque mais de 40 dias
se passaram e ninguém apre
sentou nenhuma proposta e

nenhum documento que ga
ranta alguma atitude para
melhorar nossa segurança",
declaraJurandirMichels, pre
sidente da Associação de

Moradores do Rio Cerro I e

Alexandre Boqo
Comunidade realizou nova interrupção do trânsito

II que viu nesta atitude uma

maneira de chamar a atenção
das autoridades novamente,

já que a primeira reivindica

ção realizada em outubro ob

teve algum posicionamento
dos órgãos federais. ''No dia

seguinte a manifesytção o ge
rente do Deinfra - Departa
mento de Estadual -de

Infraestrutura, Luis Fernando

Leal que iria ser tomada uma

providência. Mas queremos
um documento porque ver-

balmente 'não adianta e por
isso estamos tomando nova

mente esta providência", diz

Michels.

Segundo os moradores

mais de 100 pessoas já mor

reram na rodovia na última

década. E três dias depois da

primeira manifestação, no

mês passado, um menino de

seis foi atropelado enquanto
transitava com sua bicicleta

pela. rodovia. "Esta não foi

a primeira e infelizmente não

será a última vítima desta ro

dovia. A situação aqui nesta

região é perigosa e requer
mais segurança", acredita

Michels.

A comunidade pede a

instalação de redutores de ve

locidade próximos às esco

las Ricieri Marcatto e João
Romário Moreira, além de

acostamentos na rodovia. A

interrupção contou com a

presença de presidentes de

outras associações de bair

ro de Jaraguá do Sul e da

comunidade. Segundo os

organizadores uma nova

manifestação deverá ser

feita em 30 dias. De acor

do com Adernar Kopp,
vice-presidente da Associ

ação a comunidade está

preparando uma carta

com o nome das mais de

100 vítimas fatais. A idéia

é enviar o documento para
a imprensa para mostrar

que esta triste estatística é

feita de pessoas e não de

números. (CELlCE GIRARDI)

Museu da Baleia Franca é inaugurado em Imbituba.
Para ajudar napreservação de um dos mais ilustres visiuuues de Santa Catarina.foi criado, em Imbituba,
o Museu da Baleia Franca. A obra é parte di! um grande trabalho de preservação que envolve o Governo
do &1(/(10, Secretarias Regtonais de Cricidma e São José, l'n!!éi/lU'OS de Laguna. Imbituba e Garopaba.
6IRàos anibientais, Sebrae. ONGs e Universidades. Além do Museu.foi construido, na praia de ltapirubá,
1/111 observatório, para que pesquisadores e turistas tenham um lugar mais adequado para acompanhar as

)'(vÍlas regulares da baleiajranca Iodos os anos.

Entidades se unem na Semana da Sobriedade
SCHROEDER - Entida

des sem fins lucrativos, como

. Clube dos Sóbrios, Associa

ção dos Moradores do Cen

tro e a ONG VOLTS - Vo

luntários de Schroeder se reu

niram para realizar a Semana

da Sobriedade de 30 de no

vembro a 07 de dezembro.
A semana da sobriedade é o

marco inicial destas entidades

que querem expandir s� ati

vidades na comunidade.

Durante esta semana os gru

pos estarão realizando nas es

colas do município palestras
falando sobre o tema sobri

edade. "Queremos trabalhar

a prevenção, levando infor-

mação é despertando no

adolescente e no jovem, que
é o nosso público alvo, a von

tade de saber, de se informar

sobre os malefícios das dro

gas ditas lícitas como álcool

e cigarro e das ilícitas que são

inúmeras", explica Gilberto

Salomon, vice-presidente do

Clube dos Sóbrios.

O clube existe há pouco
mais de um ano e tem pou
co mais de 20 pessoas no

grupo. "O objetivo da nossa

entidade é ter pessoas que
tenham as mesmas vontades

de ajudar o próximo, levar

orientações. Não sabemos

muito, mas temos experiên-

cia de vida, então parqué não

ajudar esses jovens que estão

transbordando de energia e

carentes de informação?",
diz Salomon. A semana será

de palestras e atividades nas
J

escolas e igrejas. No domin

go, dia 7, acontece o en

cerramento no ginásio de

esportes municipal Cláudio
Tomaselli com diversas ati

vidades durante o dia. "Es

peramos que este evento

possa se propagar e quem
sabe nos anos seguintes esta

atividade aconteça não só

uma semana mas sim duran-
te um mês", finaliza
Salomon. (CG)
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ICONSCIENTIZAÇÃO: ATIVIDADES MOVIMENTAM VOLUNTÁRIOS NA SEMANA DA ÁGUA NO RE�IÃO ITAPOCU

Semana de conscientização
e preservação da água doce

jARAGuA DO SUL - Na

semana da água algumas ati

vidades foram realizadas pela
região do Vale do Itapocu
como medidas de

conscientização da preserva
ção. Na noite de terça-feira
no Centro Empresarial fo

ram apresentados "cases" de

empresas que trabalham

com recuperação e preserva
ção. Guaramirim apresentou
trabalhos desenvolvidos pela
Federação de Canoagem de

Sanrn: Catarina, os projetos da

Weg Química e da Associa

ção Guaramirense de Preser

vação Ambiental. Massaran-_
duba mostrou projetos nas

escolas em parceria com

Epagri, cooperativa e depar
tamento de agricultura e

meio ambiente. Na quarta
feira as escolas de Gua

ramirim realizaram trabalhos

e exposições sobre o tema.

Em Jaraguá do Sul o setor

de meio ambiente da prefei
tura municipal trouxe a dou

tora Noêmia Bohn, profes
sora de Direito Ambiental da

Furb e doutora em direito

ambiental da PUC/SP. A

palestra foi baseada na legis
lação ambiental. Um dos tó

picos diz respeito aos fato

res qualidade e quantidade de

água como limitantes para
seu 'uso, "as vezes podemos
ter quantidade e não ter qua
lidade da água. E o inverso

também acontece", destacou

a palestrante. Noêmia fez

uma análise da situação de di

versas bacias hidrográficas de

Santa Catarina e do Brasil.

"Devemos reconhecer tam

bém o bom trabalho dos

Comitês das Bacias

Hidrográficas que realizam
estudos e levantamentos para
conhecer a situação de seus

rios", destaca Noêmia. Ou-

Divulgação
Doutoura em dire ito ambiental falou sobre rios e mananciais

tro ponto abordado na pa
lestra diz respeito a interfe

rência do homem no curso

dos rios. "Esta interferência

em alguns países trouxe con

seqüências desastrosas para o

meio ambiente e para o ho

mem. E para reparar este

problema obstáculos tiveram

que ser colocados para alivi

ar a velocidade do curso do

rio e evitar a erosão e outros
�

problemas", avaliou

Noêmia. A palestra foi apre
sentada para cerca de cem

pessoas entre empresários,
representantes de entidades e

órgãos públicos, escolas e

universidade.

Na quinta-feira a secreta

ria de agricultura de

Guaramirim realizou o plan
tio de aproximadamente 50

mudas de mata ciliar, entre

ipê branco e amarelo, cedro

rosa, paineira, cereja e pitanga,
olandi e capororoca, cedidas

por uma empresa de

Guaramirim. A atividade

aconteceu em Guamiranga
na propriedade do produ
torAmoldo Consatti. Segun
do o engenheiro agrônomo
Alfredo Frasson a mata ciliar

contribui para a diminuição
URGENTETRABALHOTEMPORARIO LTDA
Rua: Jorge Czerniewicz . nO 1245 Jaraguá do Sul - SC
Centro - 89255·000 C.N.P.J.01.280.195/0001-33
Jaraguá do Sul, SC, 27 de Novembro de 2003.

À Srta. VANESSAJORDELlNO VECldANE Centro - Cep: 89280-000
Rua Ano Bom, 141 Corupá - SC

De conformidade com o artigo 482 letra I da CLT, convidamos a Srta. VAN ESSA
JORDELlNO VECHANE, portadora da CTPS nO 37771 série 00027 -SC, à comparecer
à empresa acima citada, para reassumir seu cargo, e apresentar justificativa das
faltas ocorridas desde o dia 09/10/2003. O não comparecimento no prazo de 48 horas
após a publicação deste anúncio, caracterizará abandono de emprego.

Atenciosamente
U RG ENTE TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA

da velocidade do rio, serve

como alin1ento para os pei
xes no caso das árvores fru

tíferas e ameniza á tempera
tura da água. "Além de to

das estas vantagens diminui

a possibilidade de

desassoreamento já que aju
da a manter o solo firme",
avalia. Além do plantio fo

ram realizadas visitas a mata

ciliar demonstrativa que exis

te há dois anos. Na sexta-fei

ra aco\nteceu visitação a em

presa extração de areia e uma

de tratamento de raizes.

Corupá também fez

campanha de preservação,
com entrega de mudas de

árvores nativas. Em

Massaranduba equipes de

canoagem Kentucky de

Jaraguá do Sul realizaram

limpeza dos rios da região.
Sete integrantes da Escola de

Canoagem . do Clube

Kentucky e dois bombeiros

percorreram na tarde de

quinta-feira oito quilômetros
do rio, onde recolheram gar
rafas plásticas, frascos de

aerosol, pneus e até roupas.
Foram retirados 90 quilos de
lixo do rio. "Percebemos

que esteano a quantidade de

CETREDE
Curso para .Corretor de Imóveis

Curso à distância com provas aplicadas em Joinville,
Blumenau, Florianópolis e Balneário Camboriú.
Autorizado pelo Conselho Estadual de Educação de
Santa Catarina 113/2003, portaria de COFECI e CR ECI
SC nO 058/2002 e 026/2003.

Valor: 4 parcelas de R$325,00.
Contatos: 370-0919 cl Sérgio da Engetec.

lixo diminuiu cerca de 30% e

o tipo também. Antes encon

trávamos sofás, máquinas, ca

deiras, geladeiras, objetos
grandes, desta vez recolhemos

na sua maioria garrafas de re

frigerante e sacolas plásticas",
observa Adilson Pom

merening, vice-presidente do

Clube de Canoagem
Kentucky. O clube tem reali

zado ações como essa se-
,

mestralmente, há oito anos. O

tempo nublado' não impediu
que os canoístas saíssem dos

fundos do clube e percorres
sem o rio Itapocu, atraves

sando três bairros da cidade,
até o limite com Guaramirim.

Também participaram da

limpeza duas crianças da,
escolinha de canoagem

Kentucky.(CG)

Programação
Hoje algumas atividades

ainda estão acontecendo para
encerrarasemanadaáguadoce.

Em Corupá a partir das 8

horas equipes do Clube

Kentuckyestarão fazendo alim

peza do Rio Novo e entrega de

mudas de árvores nativas à co

muoidadenapraçaArturMuller
entre 9h e 12 horas. A entrega
estará sendo feita pelo Grupo
deEscoteirosLeonDehonEm

Guaramirirn haverálimpezado

Rio Itapocuzinho e Itapocu a

partir das 8h30 com saída na

Vila Amizade até fundos do

Pavilhão de Exposições Per

feito Manoel de Aguiar. Em

Jaraguá do Sul acontece a par
tir das 7h30 nos fundos do Pa

vilhão Municipal de Eventos

os grupos estarão se reunindo

para fazer a limpeza do Rio

Jaraguá. Cinco equipes com

pelo menos uma canoa e dois

caiaques estarão em pontos
estratégicos.

Audiência Pública pede
maleabilidade no trânsito

Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA I\SSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINARIA

Na Forma dos artigos 15 e 18 do Estatuto Social, de acordo
com deliberação da Diretoria em reunião no dia 24.11.20�i
ficam convocados os sócios do CORPO DE BOMBEIR
VOLUNTÁRIOS DE jARAGUÁ DO SUL, para a

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, aserrealizada
no dia 15.12.2003, com início às 18:00 horas, em prirT1e�ra
convocação e às 18:30 horas, em Segunda e última convocalao: .

na sede social, situada na Rua Presidente Epitácio pess.oa�e
90, nesta cidade de Jaraquá do Sul - SC corn final Ida

específica de Alteração do Estatuto Social

Jaraquá do Sul, 27 de Novembro de 2003,

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
JARAGUÁ DO SUL

SÉRGIO LUIZ SILVA SCHWARTZ
Presidente

GUARAMIRIM � O Se

cretário de Agricultura, Pe

cuária e Meio Ambiente de

Guaramirim Alcibaldo- Pe

reira Germann, o presiden
te do Sindicato dos Traba

lhadores Rurais, Antônio

Francisco Albano e doze

proprietários de máquinas
agrícolas foram a Flo

rianópolis esta semana par

ticipar de uma audiência

pública na Assembléia

Legislativa. Na audiência

os agricultores solicitaram

aos deputados a

readequação da lei de trân

sito com relação aos pro
dutores rurais. Segundo
Germann a lei está sendo

muito severa e tem deixa

do os trabalhadores do

campo preocupados. "São

exigências que não tem ca

bimento, como necessida

de de se ter carteira tipo
"C" para conduzir as má

quinas agrícolas, impossibi
lidade de trafegar no acos

tamento e proibição de

cruzamento de pista, e

emplacamento das máqui
nas. Mas sabemos que nas

localidades de Guaramirim

e Massaranduba também

os produtores têm suas

plantações próximas as ca-
,

.

sas, mas que preclsam

passar pela BR 280 e SC

416 e infelizmente, por
necessidade acabam in

fringindo a lei, por isso
fomos a Assembléia

Legislativa pedir apoio
aos nossos governantes",
explica o secretário.

Albano conta que exis-

tem cadastrados no Sindi
cato em Guaramirim cer.

ca de 1,1 mil agricultoreJ
que utilizam cerca de 500
microtratores, 400 tratare),
35 colheitadeiras, 15ij

jibatas e um sem número
de carroças. "Essas pesso
as se utilizam destes veícu.

los para trabalhar e se nào

puderem transitar pela roo

dovia como poderão con

tinuar? Ficará inviável",
analisa o presidente do Sin

dicato.

Mas os representamo
da agricultura ficaram )a·

tisfeitos com o resultas

do encontro. "Estamo.

com uma expectativa mui·

to grande de consegui!
mudar um pouco as exi

gências da lei de trânsitu

inclusive o representanteé
Detran nos disse que envi

ará um ofício para as Poli

cias Rodoviárias Estadek

Federal com novas oriem

ções para procedimento
com os agricultores para

que não prejudiquem a co

lheita", adiantou GermaM

De acordo com Albano

os membros do legislarivon
caram de enviar um oficio

para Brasília pedindo unI!

nova análise da questão de

trânsito para os casos de pro
dutores rurais das cidadespe

quenas. "Vamos acreditarque
esta situação possa melhorar,
ficaremos em cima paraCO
brar e pedimos o apoio de

outros municípios da regiio
que também sentem esre

problema", finaliza o secre

tário de agricultura. (CG)
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ICURSO: SCHROEDER É O PRIMEIRO MUNiCíPIO DA REGIÃO A TER MANIPULADORES DE ALIMENTOS FORMADOS

Curso de Manipulação de
alimentos forma primeira turma

SrnROEDER - A primei
ra turma do curso de Boas

Práticas de Fabricação na

Agroindústriarecebeuos diplo
mas na última quarta-feira no

Centro de Múltiplo Uso em

Schroeder.

Realizado pela Epagri em

parceria com a Prefeitura Mu

nicipal de Schroeder através da
Secretaria da Saúde e Assistên
cia Social, o curso é destinado

aos manipuladores de alimen

tos do município e aborda as

suntos como a conservação'
dos alimentos, microbio-logia,
métodos de higiene e

sanitização dos equipamentos,
controle integrado de pragas,
qualidade da água e legislação
sanitária.

A fiscal da VJgilância Sani

tária,Raquel Fückter,explicaque
muitos manipuladores ainda

acreditam que a produção fa

miliar e a em série podem ser

feitas damesmamaneira, o que
é totalmente equivocado.
, 'Devehaverurnaestruturaque

possibilite urnagarantiana higi
ene, pois o mercado não aceita

mais certos tipos de produtos",
afirma.

O curso foi ministrado por
quatro profissionais da Epagri
- agrônomo, veterinário, enge
nheiro de alimentos e pedagoga

Celebração atraiu centenas de fiéis a Paróqui�iCkY Bar!el

Celebração marca criação da

, paróquia em Barra do Rio Cerro

ra do Rio Cerro. Com oJARAGUÁ DO SUL - A
I

igreja NossaSenhora das Gra-

I· ças, no bairro Barra do Rio

Cerro realizou urna-importante
1 celebração na noite de quinta
l feira. Foi a criação da parôquia

Nossa Senhora das Graças,
que contou com apresença do

II Bispo Dom Orlando Brandt

111 A solicitação foi realizada

(I através da Paróquia São Se

t� bastião a Diocese deJoinville

dê para que houvesse o ra da Luz em Rio da Luz e

\q. desmembramento. "Havia

)� necessidade desse desmem

lif bramento porque dessa for

Ita ma podemos atender às co

]to munidades que antes ficavam

ara vinculadas à igreja matriz São

co- �ebastião", revela o padre
lnn. Undolfo Neves Braga, pá
ano tco da comunidade da Bar-

06· r-- _

ncio Robótica Educativa no Marista

desmembramento oito comu

nidades passam a fazer parte
da nova paróquia. São as co

munidades da igreja matriz de

Nossa Senhora das Graças,
Santo Estevão e Santa Cruz, no

Jaraguazinho, Santíssima Trin

dade noJaraguá 84, São Pedro
em Alto São Pedro e Santa

TeresinhadoMeninoJesus em

Rio Cerro II e Nossa Senho-

Alexandre Bago
Manipuladores receberam o diploma na quarta-feira

- e teve duração de 16 horas/
aula, entre teóricas e práticas.

Schroeder é o ,primeiro
município de abrangência da

Regional deJoinville da Epagri .

- composta por 13 municípios
.

- a realizar o curso, segundo o

agente técnico de desenvolvi

mento da Epagri, Daniel Luiz

Ampessan. ''Buscamos tra

zer nossa experiência com re

laçãoi manipulação de ali

mentos para que o produtor
leve ao consumidor um pro
duto de qualidade, que é urna

exigência cada vez maior do

mercado", explica.
Para a coordenadora do

curso,
. Lucileide Possa.rnf1, o

primeiro passo da atividade foi

dado, pois dos 30 produtores
inscritos 28 finalizaram o curso.

É o caso do senh'ar Olídio

Piske, proprietário de um pes

que-pague no bairro Rancho

Bom, que aprendeu muito

com o curso e tomará as me

didas necessárias em seu em

preendimento. 'Tem coisas que
.

devem ser mudadas imediata

mente, principalmente na área

de limpeza", afirma.
A proprietária de um res

taurante,MarliWessler,que tam

bém participou do curso, con

cordacomseuOIídio. ''Vamos

tentar consertar tudo que esta
,

va errado", comenta.

O prefeito municipal, 05-
.

valdo Jurck, acrescenra que
o curso vem fortificar a

questão do atendimento ao

turista como parte do Pro

jeto de Turismo a ser im

plantado no município.
"Estamos preparando essas

pessoas para proporcionar
urna boa qualidade nos pro
dutos oferecidos aos turis

tas", destaca.

Outra turma se formou

ontem e urna nova receberá

os diplomas dia 11 de dezem
bro. (CAROLINA TOMASELLI)

Imaculada Conceição de

Nossa Senhora noJaraguá 99,
abrangendo mais de 20 mil

pessoas. Quase mil pessoas es-

tiveram presentes na cerimô

nia presidida pelo Bispo Dom

Orlando que foi acompanha
do de cerca de 30 padres e

religiosos. (CG)

IIll11d Projetos Finais destacam-se pela criatividade
) c .

Operadora de Turismo lança opção de lazer para o verão

JARAGUÁ DO SUL - Mo- que não é necessário viajar ou rais edeaventuradefinidosnum dem levar máquina fotográfi-
radores deJaraguá do Sul e re- deslocar-se por longas distânci- calendário ca,. O custo é de R$ 22,00 por
gião neste fim de ano terão vá- as para passear. ''Nossa região EamanhãaA�Iivreestá pessoa para o passeio mais R$
rios passeios à disposição para conta com várias opções de promovendo um passeio pela 12,00 para almoço. A inscrição

sul Os alunos que freqüentam a - Farol: com ponte levadi- desfrutardos atrativos turisticos lazer e locais interessantes para Rota Alemã. A saída-marcada dá direito a transporte local, ati-
Oficina de Robótica d� Colé- ça, postes e torre com o já existentes. Intitulado "Cami- passar momentos agradáveis, paraàs 9 horas acontecenaPra- vidades, seguro e guias �-�o Marista São Luís apresen- farol giratório. nhos do Vale" este projeto ide- mas amaioriadapopulação des- ça Ângelo Piazera, com passa- cados. Estão programados ain-

.

!aram seus Projetos Finais aos - Residencial: com portão alizado pela operadora de tu- conhece esse fam Tanto que eIa- gemnas localidades de Rio Cer- da Rapei na cachoeira, dia 07
:ordo [llis e demais alunos do colé- automático e postes sincro- rismo receptivoAção-bivreTu- boramos este projeto justamen- ro e Rio da Luz, que guardam de dezembro, Rota Italiana, dia
'003, �nestaquinta-feira(27111). nizados. rismo, prevê a realiza� de vá- te com esse fim: mostrar que resquícios dacolonizaçãoalemà, 14 e para encerrar o ano, maisiROS
ra a Os trabalhos chamaram a Todos os trabalhos dernons- rias atividades de lazerpeloVale tudo o que encontramos em iniciada no começo do'século urna aventura de rapeI na ca-
izada lItnção pela diversidade de traram muita cor, movi- do Itapocu, através de um ca- outros lugares temos poraqui", passado e ainda Sociedades de choeira, no dia 21.
rneira �"

mento e funcionalidades. lendário que informará datas e comenta Roberto Rocha, da Caça e Tiro e Casas Enxaimel. Os interessados po-:açáo; .

elas e principalmente pela
l�iOa n ação. Segundo a responsável pelo dias dos passeios Ação Livre Turismo e As visitações passam pela Casa dem solicitar maiores

idade �urgiram: I

projeto, Luciane Schwalbe, A finalidade do projeto é idealizador do projeto. Na pro- Rux; Sociedade Rio daLuz (Sa- informações, na Ação
'3hOpping Center: com é através de ferramentas apresentar aos moradores do' gramação estão previstos pas- Ião Barg),IgrejaLuteranaRio da -Liv re Turismo através
lanceIa de estacionamento educacionais como esta que Vale do Itapocu os atrativos tu- seios no final de semana entre LuZ Vitória. Os organizadores do telefone (47) 372-" ,

Qnel1l.a, elevador e parque se desenvolve efetivamente risticos estruturados, que P> os meses de dezembro deste solicitam aos participantes que 0604, pelo e-mail
diversões. a criatividade para a resolu- dem agradar tanto turistas ano a fevereiro de 2004, em que vistam roupas leves, como cal- acaolivre@acaolivre.com.br,.

Academia: com catraca, ção de problemas, sempre como moradores da região. O a população e até os visitantes ça confortávelou bermuda, ca- ou ainda em qualquerurna das
teira e outdoor. ex erimentando e ousando. projeto visa também mostrar '

. podem escolher passeios cultu- miseta e tênis e se quiseremro- agências de turismo da cidade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IPASSEATA: MAIS DE MIL PESSOAS VÃO CIRCULAR PELA CIDADE EM PROL DA PREVENÇÃO DA DOENÇA

SÁBADO, 29 de novembro de 20
�......"�"""""'---�

Voluntários vestirão a camisa
, ,

na campanha contra a Aids
]ARAGuA DO SUL -

Mais de mil pessoas se

rão aguardadas na cami
nhada do dia 1 de de-

.

zembro, segunda-feira,
data que registra-se o Dia
Mundial da Luta Contra

.

a Aids. Unidos em um
r

único objetivo, os volun-

tários darão passos im

portan tes em prol da

conscientização da comu

nidade sobre a importân
cia do uso de preservati
vos como forma de pre
venção da doença. O gru
po vai vestir a camiseta
alusiva à campanha, assis

tirão o pronunciamento
de algumas autoridades,
na Praça Ângelo Piazera e,
a -partir das 9 horas, co

meça a passeata. Eles vão

circular pelas principais
ruas da cidade, carregan-

'

do faixas, balões verme

lhos e amarelos, e usan-

Fischer critica aqu�les que têm consciência e ag:inae�rl�b

do o laço que simboliza

solidariedade e amor.

No período entre às

9h30 e às 11h30, seis vo

luntários estarão posicio
nados no cruzamento en

tre as Rua Reinoldo Rau
e Domingos da Nova en

tregando aos motoristas

aproximadamente mil

kits, contendo panfletos
informativos e preserva
tivos. ''A intenção é alertar

a comunidade sobre o

perigo da doença porque
a grande maioria não está

dando a devida importân
cia à campanha. Tem gen-

te que não acredita que

possa contrair Aids", men

ciona o coordenador do

programa DST /Aids,
Dalton Fernando Fischer.

Ele destaca que, apenas
este ano, foram efetuadas

palestras em escolas e

empresas, atingindo uma

média de oito mil pesso
as, a partir dos 12 anos.

"Percebemos que existem

muitas dúvidas ainda com

relação ao uso de preser
vativos, ao tamanho ade

quado da camisinha, utili

zação do modelo femini

no, como prevenir a do

ença, entre outras", diz.

Desde a semana passa
da, 12 outdoors foram ins

talados em J araguá do Sul

com intuito de combater

o preconceito, incentivar a

realização do teste e a utili

zação de camisinha.
(FABIANE RIBAS)

A angústia de deparar-se com o resultado positivo
]ARAGuA DO SUL - A

dor pelo medo de adoecer,
de perder os amigos, o tra

balho, a família, a beleza, a

identidade, a vida sexual, a

vida. Medo de olhar para a

própria vida e historicizar as

próprias escolhas. Medo, prin
cipalmente, de perder o amor

do Outro. Foi assim que o

jaraguaense F.V, 35 anos, sen-

.

riu-se quando se defrontou

com a informação de que era

soro positivo. Há 13 anos, F.

.' conheceu uma moça num

.
baile e relacionou-se com ela

apenas naquela noite, sem

preservativo. Durante a se

mana, ele ouviu comentári
os de que ela tinha Aids e foi

fazer o exame.

- Não contei para nin

guém, fiquei angustiado, e o

primeiro resultado foi nega
tivo. Ai o pessoal do pro
grama DST me informou

que eu tinha de efetuar no-
.

vamente o teste, após três

meses. Quando retornei ao

posto de saúde, depois de
um ano, fiz o exame nova

mente e fui surpreendido
com a doença. Fiquei deses

perado, sem chão, sem sa

ber o que fazer. Decidi en

tão procurar por auxílio

médico e psicológico, para
obter informações sobre a

Aids, suas conseqüências,
dados em geral para que eu

pudesse compreender me

lhor o que aconrecena co

migo -, relata.

Ele menciona que, sa

ber-se portador da Aids é

chocante porque se trata de
uma doença que não tem'
cura. E, por isso, evoca au

tomaticamente a morte. O
recurso encontrado por F.

foi auxilio médico. No ini

cio, tomava um combinado
de 20 comprimidos. Com
a evolução da ciência, pas
sou a tomar dois compri
midos por dia e, nos últi

mos cinco meses, parou
com a medicação. ''Após
13 anos, tenho uma vida

praticamente normal, sem

exageros. Minha família me

entende e apenas dois ami

gos, os verdadeiros, estão ao

meu lado. Moro com mi

nha namorada e temos uma

vida excelente. Quando nos

conhecemos, foi amor

inexplicável e imediato. Con

tei minha situação e ela me'

compreendeu. Fomos jun
tos atrás de médicos para,
nos informarmos e mante

mos um relacionamento sau

dável, com base na verda

de, por isso nos damos

muito bem", destaca,
enfatizando que hoje; não

tem medo de mais nada. A

moça que o contaminou,
faleceu há cinco anos. (FR)

Pesquisa revela aument

do número,de contaminadc

]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
se sentiram 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 rece

beram a má notícia. Num

plano geral, desde 1991 até

c;>utubro deste ano, a região
do Vale do Itapocu reali

zou cerca de 15 mil exames

e registra 394 infectados.

Destes, 22,3% foram a

óbito e 69% adquiriram e

relações heterossexuais.
Neste final de sema

haverá' uma exposição r

Shopping Breithaupt co

cartazes, matérias de joma
pertinentes ao. assum

como o que se deve fazl
para evitar a doença (uo�
zação de preservativq
corno se contrai (sexo �tIl

preservativo, uso de serin

gas, leite materno de mi

infectada, instrumentosni

esterilizados, recebendoss

gue infectado), além deifi

formações relevantes pa
combater o preconceito.

O coordenador a

Programa DST/Aids i[

forma que as pessoas q

desejam fazer o exam

podem comparecer a

posto de saúde localiza

.

na Rua Reinoldo Rau,
7h15 às 16 horas. O tes

é gratuito. (FR)

-

Faleceu às 18:00 horas de 26/11 a Viuva

Carmem Monteiro com idade de 82 anos,

deixando enlutados filhos, netos e"demais
parentes e amigos. O sepultamento foi

realizado em 27/11 às 15:00 horas, sainDO
o féretro da Igreja de Schroeder I segulrs
para o Cemitério de Schroeder I.

Faleceu às 20:30 horas de 26/11 o Senhor

Benjamin Vogel com idade de 83 ano;

deixando enlutados a esposa, 10 filhos,

genros, noras, netos, bisnetos e demais
parentes e amigos. O sepultamento foi

realizado em 27/11 às 17:00 horas, sainD�
o féretro da sua residência na Tifa Vogel
seguindo para o Cemitério Barra do Rio Cerr�·

Faleceu às 06:00 horas de 27/11 a Senhor�
Catarina Borges Guarnieri com idade de 6ó

anos, deixando enlutados o esposo, 3 filhoS,

genros, netos e demais parentes .e amigaI
O sepultamento foi realizado 28/11 às 9:�
horas, saindo o féretro da sua residência n!

Rua João Franzner seguindo para o Cemitéri�
da Barra do Rio Cerro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.JOGO: JARAGUAENSES ENTRAM EM QUADRA HOJE À NOITE CONTRA A ANJO QUíMICA, EM CRICIÚMA

CORREIO DO POVO 1110 SÁBADO, 29 de novembro de 2003
_-

-

fESTIVAL DE ALEGORIAS

O céu de J araguá do Sul ficará colorido durante

a sétima edição do Festival de Alegoria e Vôo

) Livre de Para-pente e Asa Delta, que acontece

hoje. Promovido pelo J araguá Clube de Vôo

te Livre, com apoio da Prefeitura, o evento vai atrair

aproximadamente 300 pilotos. A comissão

a' julgadora irá avaliar os melhores conjuntos
ln wiloto/alegoria), tendo como critério a beleza,
:0

a originalidade, criatividade, qualidade,
TI oificuldade, segurança, entre outros quesitos. Os
nto

d
,- '

d
'

, vence ores serao premIa os com e.qurpamen to s
:az

tili oe vôo, troféus e dinheiro, Também sedo
li .

101), lealizadas provas de Distância e Permanência/
� 10uso de precisão, O local de decolagem será

e' no Morro da Antena, ma.s a comunidade não terá

mi acesso devido à estrutura ser comportar muitas

essoas. Mas quem não quiser perder o show,
)S ode acompanhar o pouso dos pilotos na Escola

aldemar Schrnitz, no Bairro Ilha da Figueira,
pa ade haverá serviço de bar e cozinha, Amanhã

to,

r a
I pilotos terão a oportunidade de saltar do

Is i onto de decolagem do Pico da Malwee.

Malwee derrota Colegial
decide campeonato

e

casaem
]ARAGUÁDO SUL-Mais

do que se consolidar como

a equipe de melhor campa
nha na Divisão Especial. do

Campeonato Catarinense de.
Futsal com a vitória por 5 a

2 sobre o Colegial, de

Florianópolis, na noite de

quarta-feira em Jaraguá do

Sul, a equipe Malwee garantiu
por antecipação a realização
da segunda partida da

finalíssima da competição em

casa. Hoje, a Malwee vai a

Criciúmajogar contra a Anjo
Química apenas para cum

prir a tabela. Na quinta-feira,
os jaraguaenses fizeram uma

partida amistosa em Porto

União contra um combina
do local, com renda reverti

da para o Instituto do Cân

cer daquela cidade.
Na partida o Colegial, o

time de Jaraguá do Sul en

controu dificuldades para

Fernando Ferreti procurou'breservar o time e efetuou diversos rodízios

Trinta segundos depois
Júnior, em ttiangulação com

Xoxo, ampliou para 2 a O. Vim

reduziuavantagem aos 17'30"

com um chute forte cruzado

no ângulo direito de Franklin.

Aos 18'52" Leco fez 3 a 1 num

chute frontal, da entrada da

área, sem defesa para o golei
ro do time da capital.

A segunda etapa come

çou dando a impressão de

que a Malwee não teria qual
quer problema para ampli-

chegar ao gol de Eder ape
nas nos oito primeiros mi

nutos. Errando algumas
finalizações, a Malwee somen

te conseguiu chegar a vanta

gem após ter sofrido uma

bola na trave aos 8'10" num

chute de Antônio. O primei
ro gol jaraguaense saiu aos

9'48" numa roubada de bola
na defesa. Falcão aproveitou
o rebote para driblar ogolei
ro adversário e abrir o

marcador.

ar sua vantagem. A 1 '32"

Júnior, num chute cruzado
da direita, fez 4 a 1. Lacau

aproveitou um vacilo na

defesa jaraguaense para fa

zer o segundo gol do Cole

gial aos 9'08". A partir daí o

técnico Fernando Ferreti

procurou preservar o time

e efetuou diversos rodízios.
Aos 14'52" Fernando com

pletou uma jogada de Xoxo

e fechou o marcador em 5

a2.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de .Iar-aguá do Sul

Bicicross está sempatrocíniopara temporada/2004EDITAIS DE LICITAÇÃO - TOMADAS DE PREÇO
nhol

]ARAGUÁ DO SUL - A - Par'a receber esse

equipe Malwee de reconhecimento o atleta

Bicicross apresentou um

dos melhores trabalhos,
considerando os demais

esportes", avalia Moretti.
Entre os atletas que se

sobressaíram na competi
ção do final de semana, o

diretor da modalidade
menciona os primeiros
colocados em cada cate

goria: Luiz Madeira, na

Boys 8 anos; Guilherme

Borscheidt, na Boys '10

anos; Guilherme Getelina,
Boys 11 anos; Vitor

Konell, Cruizer Junior;
Ricardo Gruetzmaccer,
Cruizer 13/14 anos; Cláu
dio Bertoldi, Cruizer 25/
29; Sebastião da Rosa,
Cruizer 40/44; Sergio
Piazera, Cruizer 35/40
anos; Dorival Gruzmacher,
Cruizer 45+; Letícia Voigt,
feminino 9/10 anos, e J�ce
Moretti, Elite Woman.
(FABIANE RIBAS)

la),

no), II' Data / H ora Data / Hora Data / Hora Objeto

nai) para entrega para entrega da abertu ra

) foi
dos envelopes das amostras

IÍn�O ? 36/ Até 16/12/2003-
Aquisição de Medi-

og!1 prej. . 17/1212003 às 08:00 camentos para FAR-
O O 3 _ às 16 horas. horas. MÁCIA BÁSICA

errO, MS

tem de vencer as seis eta

pas do campeonato esta

dual -, explica o diretor.

Dentre os principais resul
tados conquistados este

ano, a Malwee garantiu o

título de campeã brasilei

ra, campeã catarinense e

sul-brasileira. Ao todo, os

pilotos jaraguaenses trou

xeram para casa 87 troféus

entre os oito melhores co

locados nas 35 categorias
disputadas, além de ter ga
rantido 51 troféus no

ranking geral do campeo
nato catarinense desta tem

porada. "Apesar de tantos

resultados expressivos, la

mentamos o fato de a equi
pe Malwee ter de se desin

tegrar por ficar sem patro
cínio. Este ano, a Malwee

encerrou contrato conosco

e ainda não contamos com

apoio de outra empresa. O

Bicicross sagrou-se cam

peã do campeonato
catarinense da modalidade,
nas categorias clube e ci

dade. A competição foi

disputada no final de se

mana passado, na pista do

Parque Malwee. Por cida

de, os pilotos jaraguaenses
conquistaram 326 pontos,
seguidos de Rio do Sul,
com 294, e Brusque, com

148. Na Clube, ficou em

primeiro lugar o Corintias

Malwee, com 1424 pon
tos, seguida de Rio do Sul,
com 1370, e em terceiro

ficou Brusque, com 1368.

O diretor de bicicross, VaI

dir Moretti, .destaca a atu

ação dos. atletas Joyce
Moretti e Dorival

Gruetzmacher. Ambos re

ceberam da federação da
modalidade troféu de pi
loto 100%.

Aquisição de GÊNE
ROS ALIM ENTÍCI
OS PERECíVEIS E
NÃO PERECÍVEIS,
destinados à M E

RENDA ESCOLAR.

IhOla ? 168/ Até 15/12/2003

e 6i 003

lha),

igo),
9:0�
ia na UNDAM ENTAÇÃO JURÍDICA: Lei 8.666/93 e suas alterações pos-
itén 1tio re s. .

BTENÇÃO DOS EDITAIS e ANEXOS: Na sede da Prefe itura.Yita
lRua Walter Marquardt n? 1.111, bairro: Barra do Rio Molha,
a Divisão de Licitações, ou via Internet no endereço
w.jaraguadosu I. se. gOV. br

FORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no endereço acima,' pelos
lefones (47) 372-8085 ou 372-8058, pelo Fax (47) 370-7253 ou

1105 e-mail "s : licitacoes@jaraguadosul.com.br ou

ntratos@jaraguadosul.com. br
ta 9 u á doS u I (S C ), 2 7 de n o vem b r o de 2 O O 3

16/12/2003 às11/12/2003
das 08:00- às 16 horas. às 08:00 horas
11:00 horas.

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICOMPETIÇÃO: ÚLTIMA ETAPA SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMO FINAL DE SEMANA, NO MORRO DA ANTENA
� t

Pilotos vão jogar sementes

de palmito em .laraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL - A

Good Fly Evento Radical vai

promover no próximo final
de semana a quinta e última

etapa do Campeonato Eco

catarinense deVôo livre, com

apoio da Prefeitura e da Fede

ração Catarinense de VÕ? li

vre e Jaraguá Clube de Vôo

livre. O assessor de imprensa
da empresa, Jerry Conceição,
explica que não se trata apenas
de uma competição, mas tam

bém de uma preocupação
com a natureza, pois durante
ovôo os pilotos jogam semen

tes de palmito nativo sobre a

terra. ''Esta é a primeira vez

que efetuamos uma atividade

desse gênero, com intuito de

contribuir com a preservação
da natureza. Optamos pelo
palmito por ser uma planta tí

pica da vegetação da região e

por sabermos o quanto há

exploração ilegal desse produ
to", menciona oassessor,

Os organizadores têm

previsão de reunir aproxima
damente 50 pilotos de todo

IVU gação
Paralelo à pratica esportiva, pilotos contribuem com a preservação da natureza

o Estado, sendo que cada urn

levará urn pacote com urna

média de 30 sementes para
serem jogadas. Eles vão atu

ar nas categorias de perma
nência, onde o piloto tem de

voar no período determina

d� pela organização. "O tem

po de vôo yaria de acordo

com as condições climáticas,
mas geralmente é em torno

de urna hora", diz Concei-

ção. A outra categoria é de

Performance, onde o piloto
tem de chegar ao ponto de

pouso pré-estipulado o mais

rápido possível.
Após as provas da quinta

etapa serão conhecidos os

campeões, que serão premia
dos com troféus ebrindes dos

patrocinadores. Também se

rão premiados os primeiros
.

....

colocados no ranking geral. .

Na classificação até o mo

mento, que está mais próxi
mo do título de campeão é

Dálvio Tubino Ferrari, o Ca

valinho, de Florianópolis. Em

Jaraguá do Sul, o destaque fica

para Toninha Bambu.

As primeiras etapas da

competição foram realizadas

em Canelinha, Santo Amaro

da Imperatriz, Rodeio e

Pomerode. (FABIANE RIBAS)

Abertas as inscrições p.ara o primeiro Oldball
]ARAGUA Do SUL - As

inscrições para o primeiro
Ajab Oldball, competição
indoor para trios destinada à

ex-atletas, pais de atletas e sim

patizantes da modalidade con

tinuam abertas. A disputa será

realizada no próximo dia 13

.de dezembro, no Ginásio

ArthurMuller. Os jogos serão

divididos em três categorias:
Fraldinha, para atletas.entre 21

e 30 anos; Balzaquianos, para

aTA

atletas entre 31 e 40 anos e

Bengalinha, para atletas a par
tirde 40 anos. A taxa de inscri

ção será de R$ 15,00 e cada

trio poderá contar com urn

atleta federado em atividade.
O regulamento geral e

a ficha de inscrição podem
ser retirados no site da Ajab
(Associação Jaraguaense de

Basquete), no endereço
www.basquetejaragua.com.br
e mais informações podem

ser obtidas através dos te

lefones (47) 9991-0818,
com Henrique ou (47)
9107-1747, com Christiano.

PÉNElRÃO - A Associ

ação ]araguaense de Basque
tebol promoverá no próxi
mo dia 8 de dezembro urna

seleção de atletas para a tem

porada 2004. O Peneirão

Ajab é destinado para atletas

de outras cidades ou que re

centemente se mudaram para

Jaraguá do Sul, que desejem
fazer parte das equipes de

rendimento da entidade. Me

ninos e meninas a partir de

14 anos poderão participar
da peneira, sendo que não há

limite máximo de: idade. A

peneira também está aberta

para atletas da categoria
Adulto, mas somente no

masculino. A atividade acon

tecerá a partir das 16 horas,
no Ginásio Arthur Muller.

FIGUEIRENSE RENOVA CONTRATOS DE CINCO JOGADORES

A diretoria do Figueirense�anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato de cinco jogadores do elenco. Os goleiros Ivan

e Gustavo e o zagueiro Eloy acertaram as bases salariais com o clube e ficarão no Figueira até dezembro de 2004.

Já o volante Carlos Alberto, que está servindo à Seleção Brasileira no Mundial Sub-20, prorrogou seu contrato até o fim de

2005. Outro que acertou com o clube até 2005 foi o lateral-direito Paulo Sérgio. Todos alegaram que o fato de o clube pagar
em dia e a qualidade de vida de Florianópolis pesaram no acerto.

Dentro de campo, o técnico .qorival Júnior segue preparando a equipe para a partida deste sábado c�ntra o Vasco, em São

]anuário, pelo Campeonato Brasileiro. A dúvida é quanto ao substituto do atacante Edmílson, negociado c�m o futebol da

Arábia Saudita.

Apesar de os jovens Danilo Santos e Rodrigo estarem sendo testados na posição, o mais cotado continua sendo o veterano

Sandro Gaúcho, de 34 anos. O lateral-direito Paulo Sérgio não participou do treino desta quinta-feira por causa de dores

musculares na coxa direita, mas deverá jogar. Mesmo assim Pedro está de sobreaviso.
'

Classifica

CoI. Time V E

91 43 28 7

85 43 25 10

74 43 21 11

71 43 18 14

69 43 20 9

68 43 19 9

66 43 17 15
62 43 17 11

62 43 17 11

61 43 17 10

59 43 15 14

58 43. 16 10

58 43 15 11

57 43 16 9

56 43 16 8

53 43 14 11

49 43 12 13

48 43 15 11

47 43 10 14

46 43 .11 11

46 43 10 17

45 43 11 12

43 43 11 10

43 43 11 10

1 Cruzeiro

Santos
São Paulo"
São Caetano

Coritiba

Internacional

Atlético-MG

Goiás
Flamen o

Criciúma

Atlético-PR
Vitória

17 Vasco

118 Paysandu
19 Juventude
20 Fluminense

21 Ponte Freta-

22 Fortaleza

23 Grêmio

24 Bahia

OTA
KLEINA DEFENDE PRESIDENTE DO CRICIÚMA
O técnico do Criciúma, Gilson Kleina, saiu em d

do presidente do clube, Moacir Fernandes, que vem s

criticado por ter dado declarações dizendo que

gostaria de' disputar a Copa Sul-Americana porql

Tigre não teria condições financeiras para isso.

Apesar de dizer que a equipe ainda luta para jog:
torneio em 2004, o treinador elogiou o dirigente,
Criciúma só cresceu e voltou à primeira divisão gr:
ao Moacir", afirmou Kleina.

Os jogadores seguem trabalhando para a partida d

domingo contra o Grêmio no Estádio Heriberto Ht

em Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro.
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