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InauguradaemJaraguá do Sul
aprimeiraCâmara deNegócios

. Vicky Bartel

Empresários de Jaraguá do Sul e Região terão a chance de incrementar seus negócios internacionais
com a criação da Câmara Internacional de Negócios, inaugurada na quinta-feira, no Cejas. Página 4

Livro narra história
,

da Duas Rodas

Operação Viagem
Segura começa na

próxima semana

PÁGINA 10

Silvio Celeste afirma

que abre mão da

presidência da Câmara
PÁGINA 3

Amanhã acontece a

última edição do ano

doJaraguá se Encontra
PÁGINA 9

PresidentedaAssociação
faz balanço anual

Presidente da Associação dos

Moradores do Bairro Czerniewicz,
Waldir Krüger faz o balanço anual

das conquistas e traça metas para o

ano de 2004.

PÁGINA 5

Malwee disputa
hoje final do estadual

-

Cesar Junkes

Atletas preparam-se para entrar em quadra hoje em busca do título
do Futsal. O jogo contra a Anjo Química começa às 20h30. Página 12

• Renaldo J unckes

O diretor da empresa, Rodolfo Hufenüssler, durante o lançamento do livro "A
essência de nossa história", na noite de quinta-feira desta semana. Página 6 & 7
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Agradar aos outros
Complacência

ANTÔNIO WILSON CORRÊA RIBEIRO - Diretor da
E.M.E.F. VíctorMeirelles

I

"Se agrado ainda a homens, não sena servo de
Cristo" (GIl, 10). Com esta declaração, o

Apóstolo' Paulo se refere a um processo
canceroso na vida. Como nosso co r a

ç

ã

o está

contaminado pelo pecado, buscando a aprovação
dos humanos nossos iguais, e não a de Deus. É
por isso que nos sentimos tão feridos ao

perdermos o favor, o amor e a aceitação dos,
homens, especialmente daque le s cuja :apreçiação
é, para nós, importante.' Poí:';:is'so fazemos t�d6"
esforço por agradar, os outr·�s. "

'

Esta é uma situação que .se po de definir com- a'

e x p r e s são "é ou não é "

•. E, is s o é mui to

importante ne,sta época de apo'stasia. Se 'estamos

procurando agradar aos homens, rapidamente
nos passaremos para o lado daqueles que negam
a Jesus! Em.outros tempos observamos, nos

m e i o s c r i �s tão s, c h o c a n te s e x e m pl o s d e s s e

comportamento, e já vimos alguma coisa da
co n dcn aç ão que tais pessoas receberam, pessoas
que, por medo, se mostr�ram complacentes..
Diante de tudo isso o SENHOR está nos

p e r g u n t a n do:
"
o que m o t i v a a tua f a I a e'

conduta?" Quem sabe somos afáveis para com

estranhos, mas, dentro de nossa própria família,
nos mostramos irritadiços e rezingões. Nosso
motivo inconfesso, embora possamos não estar,
conscientes dele, é que desejamos a opinião
favorável dos estranhos, seu respeito, "AMOR"

. ç: a:c�Ataç:ã,o, enquanto, na nossa, própria família,'
, ,téÍiió'S<js:�o ,éoino garantido: Mas, se estamos:
::j�rl;,ei;��'�'�'dú;n;a apxo�açãO' e no agrado de

.

.:6\:E.m�,�:,:,:�:e'y�aW�({�,s,é; l,�rticularmente a'mi s to sos
�;�o' lar, 'por�a'mbr';a Deus.i Urn outro p er ig o está

I;' em "q.llanab)�m" Roma, 'a:gir,mos como romanos".

V{'±'Jo trabalho e ém:'outros lugares, n ó.s nos
'. �:�,comodamos ao e s'ti lo das pessoas' com as quais
;",e.:stamos e fa z.e.m o s tudo o q�e pedem e fazem,
,;:mesmo,q:ti'e seja. fofocar com elas, ver o lado

.

n�'gftivo' d�. gestos de carinho, cantar piadas
:súj.as, 'açf,itar -d e s c ab i d a s opiniões. Tudo isso
,

P ,0 r que ,i," c om o diz em o s, não q ti e r emos' s e r

."di fer'en te s".
T a l v-e z '\; te n h amos o u t r a s d e � c �1 p a s: n ã Q.

queremos magoar os outros. Se assim for, não

teremos condições de dizer-lhes alguma coisa
acerca da nossa fé. Na verdade, o que não

queremos é perder sua simpatia. Nã() importa o

quanto custe, queremos evitar ter oponentes. Por

isso, lisonjeamos homens e fazemos coisas que
não podemos justificar.

Artigos para Carta dq Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro,
ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jornal se reserva o direito de sintetizar o �xto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Negociar é possível
A. Câmara Brasileira de r táveis que vão integrar o COI

Negócios Internacionais, A Câmara de selho Estadual de Comérci

inaugurada na noite.de quin- Negócios Exterior, está o ernpresári
ta-feira em Jaraguá do Sul, Internacionais � jaraguaense Décio Silva, din

pode ser vista como uma tor da Weg.
grand� oportunidade de ex- fundada em A partir da criação tanta d

pansão de negócios e de no- Jaraguá do Sul Câmara de Negócios Interru

vos conhecimentos ao . � cionais como da instalação d
se antecipa a

empresariado da Conselho,espera-se que Sam
.

iãc d iniciativa domicrorregião o I tapocu. A Catarina passe a exportar mai�
solenidade de inauguração foi governo do De acordos com dados ofic.�.

marcada pela presença de Estado de Santa ais do governo, o Estado es�
.autoridades, como a do se- entre o 5° e 6° lugar em expoi
cretário de Integração Naci- Catarina _J tação. Essa. colocação nl

onal do Estado, Roberto ranking nacional deve melho

Colin, e de representantes da Uneri na busca por excelên- rar de forma significativa cm

dos países que já travam re- cia: no ensino superior ofereci- a implementação �e medida

lações de negócios com o do à comunidade. que visam intensificar as vo

Brasil por intermédio da Câ- A Câmara de Negócios In- cações e ampliar o leque d

mara de Negócios Internaci- ternacionais fundada em produtos e empresas exporta
anais, como o Chile, Estados Jaraguá do Sul se antecipa á deras.

Unidos, México, Espanha e iniciativa do governo do Es- A partir da: instalação. d

Argentina. tado de Santa Catarina, que, Câmara de Negócios Internao
Nesse processo todo, está de através da: Secretaria de onais o empresariado jara

parabéns a Unerj, que, através Integração Naciorjal.-deve for-' guaense terá oportunidade di

de parcerias com �. Acij� e malizar, no dia 15 de Qez�rp� ter acesso a informações e da

Apevi tem conseguido' ',desei;l':: .

;bro, a criação do C�'hs�lho dos para Orientar as atividade ,

volver. projetos que vão berrt : .Estadual de ,Coin,éfcio 'E:,xtê� estratégicas globais, resultado'
além do que é ensinado �n:i.sala,,:,· ';ri.çn;. Santa Catari�a'é o tercei- de pesquisas de mercado, 'cU!
de aula, com forte atuação na' r?':,�stado brasileiro: ,á formar sos de capacitação, planejamen
pesquisa e intercâmbios com dse conselho, que terá'porfi-. to de internacionalização di

entidades. internacionais,' inici- nalidade principal a promoção, ':�fupresas,marketing estratégia
ativas que marcam a trajetória de exportações. Entre os no-, ,e::negociações culturais.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal,
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IRENOVAÇÃO: CÂMARAS DE VEREADORES DO VALE DO ITAPQCU RENOVAM A PRESIDÊNCIA

o tucano Sílvio Celeste jura que não tem interesse

em ser o próxirno presidente da Câmara de Verea

dores de Jaraguá do Sul. Um dos motivos para re

jeitar a honraria é o fato de ocupar o cargo de chefe

de gabinete da atual administração municipal, situa
ção que, segundo ele, transformo�-se em impedi
mento moral. Até aí tudo bem. Acontece que Celes

te já anunciou que pretende voltar a ocupar seu es

paço na Câmara de Vereadores a partir do início do

ano que vem, o que o deixaria livre para exercer a

chefia do Legislativo. Sendo assim, chega-se a con

clusão que nem tudo o que se fala para a imprensa
corresponde a realidade dos acontecimentos. Com

os políticos costumam dizer: "Em política, tudo é

possível".

REGULARIZADO
Na última sessão da Câmara de Vereadores foi apro
vado projeto do Executivo que regulariza mais um

loteamento no município, localizado no Bairro Ilha

da Figueira, beneficiando 43 famílias, que poderão
obter a escritura de seus imóveis.

PAS _T
"Sempre trabalhei em prol da independên
cia e da harmonia entre os poderes". A afir

mação é do chefe de gabinete, Sílvio Celeste!
ao referir-se ao seu método de trabalho no

Legislativo e Executivo.

Sílvio Celeste diz que abre mão
da presidência do Legislativo

]ARAGUÁ DO SUL -, o

vereador e chefe de gabi
nete da Prefeitura, Sílvio
Celeste (PSDB) disse on

tem que abre mão da pos
sibilidade de vir a ocupar
o cargo de presidente da

Câmara de Vereadores. Se

gundo ele, em reunião re

alizada recentemente com

os integrantes da bancada

do PSDB, ficou acertado

que o próximo chefe do,

Legislativo jaraguaense po-
derá ser o vereador Eugê
nio Garcia. "Dos cinco ve

readores do PSDB, quatro
votaram favorável ao

nome de Eugênio Garcia,
sendo que o vereador Ro

que Bachamann ficou de

pensar no assunto",explica
Celeste,

O fato de ocupar o car-

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS

MONTAGENS DE
PAINÉIS ELÉTRICOS

SOLUÇÕES PARA
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Teclla Eletrolndustrlal Ltda.
Automação e Instalações Elétricas Industriais

Rua: Joaquim Francisco de Paulo, 601 - Jaraguá do Sul (SC)
Fone/Fax: (47) 275-0458/370-0286 - E-mail: tecila@tecila.com.br

Celeste alega que não deseja ocupar dois cargos

go de chefe do gabinete
da Prefeitura levou Celes
te a abrir mão da presi
dência do Legislativo.
"Sinto-me honrado em

saber que o meu nome

está sendo cotado para o
..

cargo de presidente da
Câmara de Vereadores,
mas gostaria que outro ve

reador ocupasse o cargo
de chefe do Legislativo.
Acredito na unidade par
tidária e considero que o

meu compromisso agora
é na Prefeitura", argumen
ta o chefe de gabinete, que
permanece neste cargo até

o início do ano que vem,

quando volta para a Câ-

..

mara de Vereadores. Jus
tamente por esse motivo

lideranças políticas de

Jaraguá do Sul acreditam

que a chefia do Legislativo
venha a ser ocupada mes

mo pelo atual chefe de ga
binete.

A saída de Carione

Pavanello (atual presiden
te) é decorrente de um

acordo feito entre o PP,
PFL e PSDB, que acerta

ram que a presidência se

ria ocupada por cada um

desses partidos, sendo um
ano de mandato para cada

sigla. "Começamos com

o Vitória Lazzaris (PP),
depois foi a vez de Cacá,
que é do PFL Agora está

na nossa vez", explica

8 ANOS EM· SOLUÇÕES
ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

�
w
u'

�

Cele s te.A eleição está

marcada para acontecer

na última sessão do ano,

dia 15 de dezembro.

O vereador Eugênio
Garcia se diz, satisfeito com
a oportunidade, mas sabe

que a intenção de alguns
nem sempre reflete a von

tade da maioria, "Estou

Cear Junkes

conversando com os co

legas de partido e com os

colegas da PFL e do PP,
parceiros. no acordo que

prevê o revezamento na

chefia do Legislativo. "Es
tou co/m uma expectativa
positiva. Preciso de 10 vo

tos e estou batalhando por
eles", avisa Garcia. (MHM)

Francisco Luiz de Souza

(pMDB) a decisão acon

tece até o dia 20 de de

zembro; mas a chefia do

Legislativo deverá ser di

vidida entre os vereadores
Ismário Freitag e Osni

Bylaardt, ambos PMDB.

O acordo de revezamento
na presidência da Câmara

de Vereadores foi firma
do entre o PMDB e o PT.
Nesse rodízio já ocuparam
o cargo os vereadores
Osvaldo João Junckes, do
PT e Valdem'ar Vital, do
PMDB.

Eleições não acontecem em todos

os municípios da microrregião
Nos municípios de

Massaranduba e

Schroeder não haverá re

novação da presidência da
Câmara de Vereadores .

De acordo com o secre

tário da Câmara de

Masaranduba, Jair
Meche!uzzi, omandato do
atual presidente, Armindo
César Tassi (pMDB) é de
dois anos o prazo será res

peitado. O mesmo proce
dimento será adotado em

Schroeder, onde perma
nece no cargo o

peemedebista Arlindo

Dôge, Em Corupá a re-.-- �_ ___'

novação acontece somen
te em fevereiro e

vereadora Dolore

Lunelli, do PMDB, é

nome cogitado para subs

tituir Antônio Vicente

Tureck, também d
PMDB. Em Guaramirim
segundo o president

,J1',m(;ti()·� 'UJdtl/d.e ..

'7!o.m/udm.,/lfouNlo,8J'4Jit
370-1414

i mr.jgs@tem••com.br ,

i" !!!oI!I @I!r,"��."'lt ���l!b"5!,,, ��� i
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I INICIATIVA: DEPOIS DE UM ANO DE PREPARAÇÃO, UNERJ E ACIJS LANÇAM PROJETO INOVADOR

Câmara Internacional de Negócios
inaugurada em Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL - Ex

portar é possível. Esse éo lema

da Câmara de Negócios Inter
nacionais, instalada na noite de

quinta-feira, noCentroEmpre
sarial deJaraguá do Sul, com a

presença do secretário de

Integração Nacional do Esta

do, Roberto Colin, do adido
do ChileRogobertoGarcia,do
vice-presidente da Califórnia
StateUniversity,Janes Kelly, en
tre outros. A inauguração da
Cambra em Jaraguá do Sul

acontece depois de um ano de

preparação. A iniciativa é da

Unef em parceria com a Acijs
( Associação Comercial e In

dustrialdeJaraguádo Sul) e tem
por finalidade servircomopon
te comercial entre Santa

Catarina, o Brasil e o mundo
na promoção do processo de

internacionalização das empre
sas catarinenses, estimulandoos
negócios internacionais A

Cambra tem como parceiros
o Prochile, Asexma Chile,
Fundación Exportar, Intech,
Apevi, Banco do Brasil, Fun
dação Fritz Muller, Califórnia
State University de Hayward e

a TEC de Monterrey.
De acordo com o diretor

executivo da Câmara de Ne

gócios Internacionais,professor
'daUnerj,RandalGomes, ains
tituiçãovai funcionarno Cejas (

Vicky Bartel

Carla Sçhreiner, reitora da Unerj ao lado de Rigoberto Garcia,
representante do Chile na solenidade de inauguração

CentroEmpresarial deJaraguá
doSUP,

em conjunto com aAcijs e
Unerj, sendo que cada institui
ção vai fornecer dois funcioná
rios. Gomes explica que, com
a instalação daCambra, os em
prêsários terão possibilidade de
ampliar ou mesmo iniciar ex

portações. O foco principal é
o Mercosul, mas nada impede
que as negociações aconteçam
também com países do resto

do mundo.

Ainda de acordo com

Randal Gomes, atualmente
apenas 53 empresas deJaraguá
do Sul exportam sendo que os

principais produtos locaisman
dados para fora do Brasil são
do setor metal-mecânico, ali-

mentício e têxtil. "Com a

implementação da Câmara,
outras empresas podem pas
sar a exportar e as que já ex

portam terão possibilidade de

ampliar seus negócios", garan
te Gomes. Ele ressalta que a

meta, amédio prazo, é, no mí
nimo, duplicar o número de

empresas exportadoras em

Jaraguá do Sul.

O pró-reitor da Unerj,
Pedro Kraus, salienta que a

Cambra vai além de vender e

comprar. ''Tem que ,haver in
vestimentos e muita prepara
ção", avisa o professor. Segun
do ele, a Câmara vai oferecer

um conjunto de serviços e in

formações às empresas
catarinenses que desejam atuar

no mercado internacional e

para empresas estrangeiras que
tenham interesse eminvescirno

mercado sul-brasileiro.
ACâmaravai disponibilizar

informações e dados para ori
entar as atividades e estratégias
globais, relatórios sobreativida
des, setores, produtos e mer

cados, pesquisas de mercado,
cursos de capacitação, planeja
mentodeinternacioruilizaçãode
empresas, markecing estratégi
co, negociações interculturais e
ainda projetos especiais, além
de capacitação de recursos hu
manos para atuação no mer

cado intemacional,infonnações
sobre o comércio internacio

nal, programas de consultoria

em pesquisas de mercado, fo
mento a atividades de �r
tação e também participação _

em feiras,eventos internacionais,
missões comerciais e rodadas
de negócios.

O secretário de Estado
de Integração Nacional,
Roberto Colin, anunciou a

implantação do Conselho

Estadual de Comércio Ex

terior, que vai acontecer nô
dia 15 deste-mês e que vai

atuar com base na propos
ta do governo do Estado

de intensificar as exporta
ções de produtos catarinen
ses. (MARIA HELENA DE MORAES)

Apevi lançaExpo 2004 com redução de custo dos estandes
JARAGUÁDOSUL-O lan

çamento da Expo 2004 - Fei
ra de Negócios do Vale do

Itapocu aconteceu na noite de
segunda-feira, no Centro Em
presarial de Jaraguá do Sul,
após.a reunião daAcijs (Asso
ciação Comercial e Industrial
deJaraguádo Sul) eApevi (As
sociação das Pequenas eMicro
EmpresasdoValedo ltapocu).

O evento será realizado
entre os dias 13 e 18 de julho,
ocupando aproximadamente
1600 metros quadrados nos

Pavilhões A .e C do Parque
MunicipaldeEventos, alémde '

mais 300 metros quadrados
externamente.

O presidente da Apevi,
Valério Junckes, anunciou que
200 metros quadrados de área

já foram comercializados. En
tre as novidades,Junckes desta
cou a redução dos valores dos
estandes em relação a 2002 "O
custo pode ser até 30% menor

em algumas áreas, o que abre

perspectivas para todos partici
parem", informou,

Outra novidade será o

Seminário de Gestão, que
aconteceránoPavilhãoB, com

Tudo em cama,
mesa e banho

três dias de palestras sobre

, marketing, economia, vendas e
outras áreas voltadas aos em

presários, funcionários e estu

dantes. ''Essa dinâmica de fazer
análise e mudar os caminhos é

importante. Significaqueitemos
lá não paraver a mesma coisa",
comentou o prefeito Irineu

Pasolcl, presente no lançamen-
,to. (CAROUNA TOMASELLO

. \,

REFORMA TRIBUTÁRIA
POR GUILHERMEMARQUES,FOGAÇA

No início da segunda semana de dezembro a Reforma Tributária
ainda é uma grande incerteza, Faltando poucos dias para o final do

ano, o governo enfrenta um sério problema: precisa publicar até o

dia 31 de dezembro de 2003 a emenda constitucional que
pretenderá realizar a mudança no sistema tributário, para que possa
gerar efeitos a partir de 2004. O tempo urge, e o consenso ainda

não surgiu entre governo e parlamentares,
O governo tem anunciado que pretende, na primei-ra fase da

Reforma Tributária, com vigência já a partir de 2004, manter a

Contribuição Provisória sobreMovimentação Financeira (CPMF),
a Desvinculação das Receitas da União (DRU), o Fundo de

Desoner�ção das Exportações e a divisão com Estados da

Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (Cide),
bem como reduzir a carga tributária sobre a folha de pagamentos,
A segunda fase unificaria o Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços (ICMS), e implantaria o Fundo de

Desenvolvimento Regional. Na última fase, a partir de 2007, o

governo proporia a criação do Imposto sobre Valor Adicionado

(IVA) e a unificação das contribuições sociais., Contudo, em face

da indefinição na execução da proposta de Reforma Tributária

(lembre-se que a PEC tramita no Congresso Nacional desde abril),
é difícil acreditar em uma-proposta de longo prazo como esta.

Cedendo à pressão da oposição, o governo tem discutido a maneira

de prorrogação da CPMF, sinalizando acordar no sentido de que a

alíquota possa ser reduzida a partir de 2005. Afirmou-se esta

semana que a parte da reforma tributária a ser promulgada ainda

este ano já incluiria a prorrogação da CPMF até 2007 com a alíquota
fixa de 0,38%, e uma nova proposta de emenda constitucional

sreia apresentada no Senado a partir do ano que vem determinando

que a alíquota fosse reduzida, quando o tributo passaria a ter

caráter exclusivamente fiscalizatório.

Fato é que o texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça
é completamente diferente do que está sendo negociado agora, e

isto é complicado, porque deverá ser redigido outro texto em

reduzido prazo, tratando de questões que não consertam nenhum
problema do sistema tributário. A parte mais relevante, em termos

estruturais, da reforma, pode ficar para o ano que vem, mas as

medidas que garantem o ajuste fiscal, não,
Paralelamente à tramitação no Senado da proposta de 'emenda
constitucional, o governo está promovendo algumas alterações,
através de legislação ordinária (independentemente de modificação
na Constituição Federal), no sistema tributário. Houve substancial

mudança trazida pela Medida Provisória n" 135, que .deve ser

apreciada pelo Congresso nos próximos dias. Essa MP trouxe,

especialmente, a nova sistemática de apuração da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), de forma

não-cumulativa, As expectativas em relação a esta modificação
apontam (contrariamente ao que afirmarao governo) no sentido

de significativo aumento da carga tributária. Em face disto, para a

conversão desta Media Provisória em Lei, tem-se discutido diminuir
a aliquota de 7,6% (isso o governo não admite) ou aliviar a área de

serviços, a mais onerada com a nova sistemática, através de

desoneração da folha de pagamentos. O governo anunciou, ainda,
uma medida que deverá reduzir a tributação do Imposto sobre

Produtos Industrializados (IPI) sobre bens de capital (máquinas e

equipamentos). Outro tema importante é a alíquota do imposto
de renda das pessoas físicas. Há anos foi elevada de 25% para

27,5%, e vem sendo sistematicamente mantida. Estava previsto
que em 2004 a alíquota voltasse a ser de 25%. Quando todos

esperavam que o atual governo, em consonância com o que sempre t .\

pregou, lutasse pela redução dessa alíquota e pela correção da

tabela do imposto de renda, a Câmara dos Deputados aprovou o

projeto de lei que prorroga a aliquota de 27,5% para rendimentos

acima de R$ 2.115,00. Antes de procurar melhorar o sistema

tributário brasileiro, o governo da ações, em contradição com o do

discurso, está mais preocupado em garantir seu próprio caixa.

GUILHERME MARQUES FOGAÇA
Advogado especialista em Direito Tributário
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aAILE
A Sociedade Recreativa Rio da Luz - Salão Barg, de
Jaraguá do SUl, promove hoje seu grandioso Baile de Rei

e Rainha. As festividades terão início às 17h30min com

concentração na Sede da Sociedade e posterior busca
das majestades às 18h, Sr. Arno Marquardt e a Sra. Alida

B. Marquardt. O baile terá início às 22h30min e será ani

mado pela Banda Os Vibrantes do Rio Grande do SUl.

Ingressos antecipados a R$ 5,00 e no baile a R$ 7,00.

VESTIBULAR
A coordenadora do vestibular Mariza Pradi Floriani

Garcia destaca que o resultado das provas realizadas no

último domingo sai no dia 16 de dezembro podendo
ser conferido nos murais daUnerj ou pela internet através
do endereço wwwacafe.org.br/vestibular. O período de
matrículas acontece nos dias 16, 17 e 18 de dezembro. As

mensalidades dos cursos ficam entre R$ 321,20 e R$
587,25, mas que devem sofrer alterações devido ao

reajuste a ser anunciado ainda nos próximos dias.

BAZAR
Hoje a partir das 10h, a Rede Feminina e a Comunidade
São Luis vão realizar lL.'TI Bazar Popular, com produtos a

partir de 1 real, no Centro Comunitário São Luis Gonzaga.

SINE
A agência do Sine/JS estará fechada nos dias decretados

como ponto facultativo nos órgãos públicos de Jaraguá
� do Sul, no período de.24 de dezembro a 2 de janeiro/
Jj 2004. De acordo com a chefe da agência local Márcia

Izidoro, o atendimento voltará ao normal- das 7h30min
às 11h30 e das 13 às 17 horas - a partir do dia 5 de

janeiro. Ela alerta que nesse mês, entretanto, "não fare-

mos cadastramento para

Fotógrafo
REINOlDO BaiTA

emprego, mas as pessoas
podem verificar as vagas dis

poníveis".Já os encaminha
mentos de seguro desem

prego e a confecção de

Carteiras Profissionais de

Trabalho serão realizados

normalmente.

Festas, casamentos,
batizados

Tal: 9975-9925

�
\

A felicidade é algo quê a vida vai 'outorgando através
da infinidade de pequenos instantes.

(Da ciência loçosófica)

"'-LOG OSO FIA.""

Informações em Jaraguá do Sul:

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

ovidades emmília pode ir

ojetos. Tenha
e tudo se

oderá viver um
amor se o. Cor:
Combinações de verde e azul.
To ro - Aproveite para se

div r ou até fazer

viagem. Seu
ai bem, para

a sua grana em

ou o momento de
ez a pessoa

. reto,

Câncer - Viagens e passeios
estarão f vorecidos, Irá fazer

e agitar com a

m pouco para

,

Associação de Moradores do
Czerniewicz faz-balanço anual

}ARAGuA DO SOL - A

Associação dos Morado

res do Bairro Czerniewicz

desenvolveu durante o

ano algumas atividades
em parceria com entida

des que realizaram traba

lhos comunitários como

a tenda da cidadania, re
alizada com intuito de re

colher sugestões no bair

ro, e propIcIar ao mesmo

tempo brincadeiras com

as crianças através do ôni
bus sonhador, distribui
ção de balas, momentos
culturais com pinturas e

desenhos e outras arivida

des. Na tenda da cidada

nia, um médico dis

ponibilizou 35 consultas

gratuitas para os mora

dores que necessitavam '

de atendimento seja na

área de clínica geral como
da urologia.

A associação promo
veu também torneios es

portivos de futebol de
areia infantil e adulto. "O

objetivo é integrar os

moradores, propiciar
momentos agradáveis
para às famílias que
prestigiam o evento, além

da arrecadação de brin

quedos e alimentos envi

ados às instituições que
destinarão às pessoas ne

cessitadas", explica Wal

dir Krüger, presidente da

associação.
Em parceria com a

Associação Amigos Lo
bos Guatás e Butzke Ex

tração e Comércio de
Areia Ltda, a comunida
de fez a limpeza do Ri-

e

rá sorte com

relação afetiva, é
uecer o passado.
nergias e invista

.ornor. Cor:
Branco.

Virgem - O dia começa bem,
cu idados para que

o interfiram na sua

Esteio atenta para
titudes precipitadas,

Melhoria das vias no bairro Czerniewicz é uma das metas para 2004

beirão da Gruta'Nossa
Senhora do Perpétuo So

corro. Dentre as me

lhorias, também foram
destacados limpeza,
nivelamento, macadami
zação e implantação de
boca de lobo na área de

lazer do bairro. N a área

da saúde o presidente da

associação destaco'u as

campanhas como a da

conjuntivite, campanha
do agasalho e do rerné->

dia com parceria da

Associação dos Ami

gos Lobos Guarás. Es
tão em processo junto
a prefeitura e Câmara
de Vereadores algumas
solicitações como a

implantação de telefo
nes públicos, lixeiras,
iluminação e pavimen
tação de algumas ruas

assim como a 'manu

tenção de outras, além

de regularização de

e

m organização
umprir suas tarefas

livre, Recebera

oju a e on e menos esperava.
�ê��r o gato, Cor:
Vermelho,

• -

o - Viagens ou

starão favorecidos,
amizades, O desejo
a aventura vai fazer
ater ma is forte,

loteamentos, benfei
torias na área de lazer,
melhorias no trânsito e

recuperação do cemité

rio local.

Krüger que permane

,

ce frente à associação até

2005 diz que tem algumas
metas para o próximo
ano como melhorias no'

policiamento através de

rondas mais freqüentes
no bairro, bem como

acompanhamento polici
al nas saídas das

escolas."Existem contatos

para a formaçã:o do Con

selho de Segurança do

Bairro que acreditamos

que no próximo ano de

verá ser implantado", diz.
No trânsito, Krüger quer
melhorias na via principal
na Jorge Czerniewicz,
Roberto Zieemann com

implantação de estaciona

mento somente no lado

par, Sentido centro/bair-

ro, e retirada de tachões ,

além da implantação de

uma área de segurança no
acesso as escolas Atayde
Machado e Alberto

Bauer. "Vamos fazer es

tas e outras reivindicações
como por exemplo na

área de lazer com a ma

nutenção e ampliação da
área de lazer e incentivo

ao desporto nas mais di

versas modalidades", de
clara. Na educação o pre
sidente da assóciação
quer a implantação da 5"

e 6" série na escola Atayde
Machado e desenvolvi

mento de atividades

educativas com apoio das
APP' s e diretores de es

tolas. "Sabemos que não

é fácil conseguir o que al
mejamos, mas tentare

mos com o' apoio da co

munidade com terteza.

Esse é o nosso objetivo",
finaliza Krüger. (CG)

renovar as
-

o com grana!
,

com a galera,
r o desejo será muito

. Branco.

Capricórnio � Passeios,
diversões em geral
-vindos. Os conflitos

escuros,

Peix�s - Pod'erá contar a

utras no que
,

que cortar

s para não entrar

. Romance cheio
or: Bege.
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\\A essência de nossa história" é o nome do
livro que a Duas Rodas Industrial, primeira
indústria de aromas do Brasil, lançou na quinta
feira desta semana. O projeto do livro é de
Rodolfo H ufenüssler, fi lho dos fundadores e vice

presidente do conselho de Administração da

empresa e marca a comemoração dos 78 anos de
existênciada Duas Rodas.

O I ivro, com mais de 200 páginas e ricamente

elaborado, conta a história da família

,
Hufenüssler desde a primeira geração de

imigrantes até os dias atuais e também de todos
os passos da criação da empresa, seu

desenvolvimento, dificuldades, participação no

mercado interno e externo e o crescimento da
Duas Rodas, assim como sua projeção no

mercado internacional de aromas.
O prefácio da publicação é do ex-governador

do Estado, Antônio Carlos Konder Reis, que
define a obra como o resultado da realização de
um sonho e do grande esforço para que esse

sonho chegasse à real idade dos dias atuais. A
totalidade da obra, sem dúvida, revela, de forma
clara e sucinta, e em ordem cronológica, todas
as etapas do desenvolvimento da empresa, com

ilustrações, fotos e documentos que legitimam e

engrandecem o trabalho.
A preocupação com o cliente também pode

ser claramente vislumbrada através, por

exemplo, de uma carta, datada da década de 40,
justificando a situação de guerra e a necessidade
de ajustes de preços e prazos, um método já
desenhado pelo casal Hufenüssler, assimilado
somente nos últimos anos por algumas
empresas.

r

A pesquisa histórica e o, texto- foram
assinadas pela historiadora e pós-graduada em

{

Museologia, Alcioní Macedo Can
Cláudia Costa Correa e Egon Lotário

coordenação e supervisão do pr.
H ufenüssler. j untos, desvendaram a

H ufenüssler, desde a decisão dos patri
e H ildegard, que saíram da AI

precisamente da cidade de Dresden,
novo mundo para desenvolverem su

aromas.

O casal chegou ao Brasil em 3 de j
Cheios de esperança e muita

conseguiram realizar seu sonho, que
perpetuado nos corações e mentes nã

entre os descendentes, mas também e

de funcionários que trabalham na e

conta em detalhes como começaram
sonho, ã fábrica de essências, nas

Princesa Isabel recebeu de seu pai,
D. Pedro II.

.

A edição do livro é limitada,
comercializada. Os convidados

lançamento receberam um exemplar,
Duas Rodas contará com alguns ex Ipesquisa, além de museus e entidad ' ,

,

Estado de Santa Catarina.
Com 100% de capItal nacional, a

uma das maiores produtoras de ingre
indústria de alimentos da América

cinco divisões sendo: aromas, p

sorvetes, condimentos e aditivos, ag
soluções integradas.
I A Duas Rodas está em constante cre

primeira unidade fora do Brasil foi

Rosário, na Argentina, um ano depois
a unidade industrial de Santiago, no C

uma nova unidade foi montada n

Estância, em Sergipe .

.;..��6.,k
• fIr. B-
'.

-
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Os alunos. do curso de Moda da Unerj estão mostrando ao público tudo o que
aprenderam neste ano letivo. O curso é novo em Jaraguá do Sul e foi inaugurado no

início de 2003 com a presença do estilista mineiro de fama internacional, Ronaldo
Fraga, que deixou à recém criada turma a tarefa de realizar um projeto a partir do
tema "SantaCatarina De que tempo é este lugar?".
O projeto foi apresentado esta semana pelos alunos e convidados. Além do tema

relativo a Santa Catarina, idealizado e elaborado pelos alunos da segunda fase,
tambémestá á disposição do público uma série de instalações, feitas pelos alunos da
primeira �e do curso, que explorar tema "Matérias dQ Brasjl:'� Foram

!'S
..

'

.

teriais como-o ouro, c -açúcar. B�t.as ihsta �ê��q
stas em rios pontos daUnerj, c e curiosjàade.

Amostra dos alunos da segunda fase
apresentado nos último,s três dias.
Oé a�or m a bolsista e aluna o c eppa, o mesmo t
êrri'''uiTiâ s de trabalhos que reflet a e a sensibilidade
grupo dê Adriane, integrado 'pelas colegas CnstlM1e Calheiro e Thays �
elaborou uma coleção que teve aMadre Paulina como fonte de inspiração. Q�sulta�iii
foi umaiPêpsimples, singela, que priorizotl alêveza êa elegância em tormas retâS,�qfij!
estii' "graças alcançadas".
Na da coordenadora do Curso da de Unerj, professora
Ref'osco�� objetivo da mostra foi justame mular a capacidade de c

realização dos estudant:es sempte a partirde ôOfõ's,desafios. De acordo comCei

profissional de modã dos dias atuais tem que saber todo o processo
desenvolvimento de uma coleção, inclusive saber modelar, estampar e costurar.
"Estamos preparando para o mercado de trabalho dentro dos dados da realidade".
argumenta a professara.

'

Cada grupo elaborou sua coleção tendo como'inspiração umasslInto rela:dvo aê Estado
de SantaCatarina. A gama de assuntos explorados foi bastante ampla. Além do Madre
Paulina, também foram pesquisadas temas como as Bromélias (camisas masculinas),
Rio Cachoeira, de Joinville, culinária da vovó (blusa feminina com detalhes que
lembram orelhas-de-gato) e outrosmotivos catarinenses.
Para quem tiver interesse em conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelos alunos,
a exposição e as instalações, ficam abertas àvisitação até o próximo dia 15, na Unerj.

BolsistaAdriane aponta duas, das nove instalações do tema "Matérias do Brasil" projetadas peles
alunos da primeira fase do curso demoda, que abordaram o Café eOuro, respectivamente

Grupo obteve na pesquisa sobre a vida de Madre Paulina o
resultado para confecção do vestido

Arquitetura do Mercado Municipal de Florianópolis foi tema da
roupa desenvolvida pelas alunas i

''Aqui dorme o sono eterno", trabalho referente aos cermtéríos

Além de confeccionar as roupas, os alunos tiveram

quemdesenvolver um book contendo fotos e

desenhos, a logomarca, e todo material referente
a coleção como: sacolas e'embalagens

Estude do Rio Cachoeira, de joinville,
resultou na."coléção" Dragagem
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Modelo de verão
" I r.

A atriz Maria Flor, a Rê de "Malhação" e que muito em breve estreará nas telonas nos filmes
"Diabo a Quatro" e "Cazuza", é a estrela a campanha de Alto Verão da marca Blue Man.
Clicada pelo top Ernesto, Baldan, Maria Flor encarna uma gatinha de praia, louca por surf e

moda, em um de seus ambientes preferidos: seu quarto. O outro cenário escolhido pela grife foi
Arraial do Cabo, onde Maria Flor ganha a companhia do surfista Vinicius (quem freqüenta o

Arpoador conhece o gato).

Internacional
Silvio Santos já avisou que no primeiro

trimestre de 2004 vai morar nos Estados

Unidos, mais precisamente em sua mansão em

Celebration. Lá ele aproveitará para.

(:.

descansar, e pensar sobre a nova programação
do S BT.

Aniversário
Um grupo de fãs de' Fábio Junior organizou
uma festa de aniversário para o cantor. A

comemoração foi no bairro do Tatuapé, na

capital paulista. Apesar do atraso, o cantor

compareceu a festa e estava visivelmente
radiante e feliz.

Novo corte

Agora com novo corte de cabelo, Reynaldo
Gianecchini está a todo o vapor nas gravações de
"Da Cor do Pecado", nova novela das sete. Na

verdade o ator está com uma aplique capilar, que
está escondido em baixo do boné, para não

estragar a surpresa antes da estréia da novela.

Maldade
Fofoqueiros de plantão afirmam que -nos

corredores da G lobo estão dizendo que
Xuxa só quer fazer televisão para filha.
Isso porque a apresentadora se recusa a

fazer programa voltado ao público
ado I escente.

Sem acordo
Até o presente momento, Xuxa e G lobo não
teriam entrado em um acordo, quanto a

renovação de seu contrato. A apresentadora
quer ganhar R$ 3 milhões por mês, mas

parece que a emissora não está querendo
investi r tanto.

JARAGUÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SALA FILME/HORÁRIO' GÊNERO

1

AMERICAN PIE - O CASAMENTO
15h30 . 17h30 . 19h30 . 21h30

c

c

s

c

SIMPLISMENTE AMOR
14hOO . 16h30 . ,19hQO . 21h30

UM DUENDE EM NOVA YORI<
14h30 . 16h40

2
O JURI
18h30 . 21h15

3

A-AVENTURA/C-COMÉDlA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIMNYi
F - FIa;Ãr:i R - ROMANCE!P - RlUClAL/De - DOCUMENTÁRIO

1

SOBRE MENINOS E LOBOS
rshoo - 18hOO - 21hOO

R

C

D

C

�
P

An

An

C

P

SIMPLISMENTE AMOR
14hOO - 16h30 - 19h1S - 22hOO

2

UM DUENDE EM NOVA YORI<
13h50 - 16hOO - rsnoo . 20hOO

As REGRAS DA ATRAÇÃO
, 21 hS o

A-AVENruRA/C-COMÉDIA/D�DRAMA/DA-DESENHOANIMNYi
F - FIGÇÃr:i R - ROMANCE!P - RlUClAL/De - DOCUMENTÁRlO

3
AMERICAN PIE - O CASAMENTO
13h4S - lSh45 - 17h45 - 19h45 - 21h45

R

4

S.W.A.T
14h15 . 16h30.' 19hOO - 21h30 (Sexta, segunda à quinta)

19hOO - 2lh30 (Sábado e domingo)

P

An

C

IRMÃO URSO
14h30 - 16h30 (Pré-estré+a)

LOONEY TUNES: DE VOLTA A AçÃO
13h30 - lSh30 - 17h30 . 19h30

5 ."",,,
CASS ETA E PLAN ETA - A TAÇA DO MUNDO É NOSSA

21h50
,". , ....

6

2

SIMPLISMENTE AMOR
14hOO - 16h30 - 19h15 . 22hOO

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

e confira. •

S.W.A.T
13h45 - i6h30 - 19h30 - 21h45 (Sexta, segunda à quinta

19h30 - 21h45(Sábado e domingo)

IRMÃO URSO
14h30 - 16h30 . 20hOO - 21h50

3 AMERICAN PIE - O CASAMENTO
13h50 - 16hOO - 18hOO . 20hOO - 21h5.o

--- -------------.--
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VARIEDADES!TV'

DOLORES AVILLON

Medindo os ingredientes
Todo cuidado deve-se ter quando
medir estes ingredientes em

colheres de medida. E sempre é bom
saber as equivalências:
1 xícara de chá = 16 colheres de

sopa
meia xícara de chá = 8 colheres
de sopa
1 colher de sopa = 3 colheres de
chá
1 colher de chá = a terça parte de
uma colher de sopa

.4 xícaras de chá + 2 colheres de

sopa + 2 colheres de chá = I litro.

o sucesso de sua receita
o sucesso no preparo de uma

receita, está I igado a alguns itens

que muitas vezes passam

despercebidos, um deles é a fôrma.
As fôrmas adequadas também são
fundamentais. Muitas vezes, a

receita é preparada com o maior

cuidado, mas na hora de assar é
um desastre. As massas mais

pesadas, que demoram mais para

assar, devem ser assadas em fôrma
com buraco no meio, porque o calor
circula do centro para as laterais.

Quando assar massas. do tipo "bolo
inglês", é bom forrar a fôrma com

papel-manteiga, untado. O papel
� deve ser conservado mesmo depois

de assado para que a bolo não

resseque. É importante observar a

capacidade das fôrmas. A massa

crua deve ocupar a metade de sua

capacidade, deixando a outra

metade reservada para que a

massa cresça, enquanto assa no

forno.

Quando se tratar de cremes em

geral, estes podem ser colocados
até a borda da fôrma porque não

"crescem". AI iás é bom que a fôrma

seja bem cheia porque isso facilita
na hora de desenformar. Para medir
a capacidade de uma fôrma, encha
com água até a' sua borda. Esta

será a sua capacidade total.

Não chore
Você vai chorar menos descascando
cebola se deixar para cortar a raiz

por último.

Guarde Descascada
Se você comprou mandioca e não

quer preparar no mesmo dia,
descasque e coloquei numa vasi lha

coberta com água, dentro da

geladeira. Assim ela não estragará.

Cozinha por igual
Coloque as mandiocas descascadas
no congelador por 30 minutos.

Depois, corte-as em pedaços e

, cozinhe. Assim, elas amolecerão

por igual.

,;:-
.

, I{ SUPER APETITE

1 xícara (chá) de framboesas;
meia xícara (chá) de açúcar;
gotas de suco de I i mão;
1 lata de Leite Ideal.

INGREDIENTES:

Sorvete de Framboesa faz a

alegria da criançada
Preparo: Coloque em uma panel,a, as

framboesas, o açúcar e o I i mão. Leve ao

fogo e deixe cozinhar por cerca de 3

minutos, contados após iniciar a fervura.
Retire do fogo e reserve. Bata o Leite
I d e a I n a b a t e d e i r a a t é o b te rum c r em e

f o fo. J ú n te, 'a o spa u c os, a s f r am b o e s a s
cozidas. Coloque o sorvete em um

recipiente, refratário e leve ao freezer por
cerca de 6 horas. Sirva em taças
decoradas com framboesas cozidas e

cerejas em calda. Dica: O Leite Ideal é
encontrado em todos os supermercados.
Se preferir, substitua a framboesa cozida

por uma xícara (chá) de geléia da fruta.

IDICAS DE BELEZA

Os sapatos das famosas
A designer
carioca de

sapatos
Constança
Basto conti- '

nua ampli- .

ando os seus

dom í n i os

pelo mundo.
Os sapatos de Constança Basto já foram vestidos

Com uma nos pés de Nicole Kidman e Cameron Diaz
clientela que ,

vai de Nicole I<idman a Cameron Diaz, passando pela po
derosa Sarah Jessica Parket Constança vai abriu sua pri
meira loja em São Paulo, no Shopping Iguatemi. Publica

ções conceituadas como "The New York Times', "The Wall
Street Journal", "Time Out", entre, outros, deram desta

que à marca. Em outubro, os famosos sapatos da designer
ilustraram páginas da "Elle América", "US Weekly", "The
Oprah Magazine" e \\NY Daily News".
O charme das criações de Constança encantou a cobi

çada Henri Bendel, que voltou a comercializar sapatos
após conhecer seu trabalho. Além do corner na

Department Store, a designer possui uma loja de 180m2
em Nova Iorque, na Hudson St - vizinha dos espaços de
Carlos Miele e Stella McCartney, e 3 lojas no Rio -

Ipanema, Fashion Mali e Barra. Com tantos locais

renomados, estava mais do que na hora de Constança
aterrisar em Sampa.

CORREIO DOPOVO 3E

GB EDIÇÕES POR AGNÊ��

A transformação de flores
em cosméticos

Flores são sempre um

presente adorável e

adequado à qualquer
ocasião. Nesta idéia, a

Contémlg transformou
esta encantadora

lembrança em cosméticos
e lança a linha Flores.

Celebrando o romantismo
e a feminilidade, a marca

desenvolveu a dei icadeza
e exuberância das flores

em fragrâncias
deliciosas. As novidades

chegam em creme
hidratante perfumado e

body splash, expressando
o "jardim" repleto de
mensagens, histórias e

i nspi rações,
representados pelo

significado das flores.
O gosto pelas flores
atravessou séculos,

culturas, e a

característiéa singular de
cada flor é capaz de

envolver os mais diversos
'estilos pessoais. Em

cosméticos, este presente
da natureza ganha uma

nova maneira de sehtir os

ótimos fluídos desta
singela demonstração de

carinho.
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(4Iírculo
Italiano

Vamos cantar ....

La Bella Polenta

Quando si pianta la bella polenta,
La bella polenta, si pianti cOSI
Si pianta cosl. Oh, oh, oh
Bela polenta cOSI

ciaciapum, ciaciapum, ciaciapum, ciaciapum .

Quando si cresse .

Quando si sfiore .

Quando si coglie .

Quando si masna .

Quando si smiscia .

Quando si taglia .

Quando si mangia .

Quando si gusta .

Férias

FLORIANI
ADVOGADOS

Encontro Mensal- Encerramento

Com muito sucesso foi realizado o último encontro do ano. Alegria e descontração é o que sentimos em todas as pessoas presentes.
Parabéns a Coordenação do Coral, a toda Equipe da Cozinha, que nos

proporcionaram um belo jantar.
.

Agradecer também a todos que nos prestigiaram neste ano de 2003, e desde já,
convidar a todos para continuarem conosco no ano de 2004.

Merecido descanso a todos neste final de ano.
A secretaria do Círculo Italiano estará fechada do dia 22 de dezembro de 2003,
reabrindo suas portas no dia 12 de janeiro de 2004.

Grazie!!

Valdir José Bressan
Presirerrte

Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

"Exultai e erguei a vossa cabeça; porque a vossa

redenção se aproxima". Lucas 21.28

"Erguei a vossa cabeça"

Advento chegou!

Um novo tempo começou. Um clima diferente está
no ar. Advento é tempo de preparar-se. Preparar o
coração. Erguei a cabeça sugere ânimo, esperança
e ação. Faça algo novo ou faça de novo. Que tal,
fazer em casa uma "coroa de advento" e celebrar
com a família, cada domingo, até o Nqtal chegar!?
Ter este momento de comunhão e de paz faz erguer a cabeça. Renova a

esperança. Faça você mesmo a coroa de advento. Use apenas arame,

galhos verdes de pinheirinho, uma fita vermelha e quatro velas. Veja só

quanta simbologia transmite esta simples ação. Acenda a cada domingo
uma vela e ouça ou cante ·hinos de Natal - deixe a magia de Deus tomar
conta do teu Ser. As velas contam a história de Deus com a humanidade.
A primeira vela acesa nos lembra da criação. Deus disse: "Haja luz e

houve luz". (Gênesis 1.3). A segunda vela nos lembra de Deus que
acompanha o seu povo. "O Senhor e a minha luz e a minha salvação, de
quem terei medo?" (Salmo 27.1). A terceira vela retrata o nascimento de
Cristo comei luz para as pessoas. "O povo que vivia na escuridão viu uma

forte luz". (Mateus 4.16). A quarta vela revela Jesus Cristo e sua missão.
Jesus Nos torna em luz para o mundo. "Eu sou a luz do mundo quem me

segue não andará na escuridão" (João 8.12).
Ainda mais: O círculo da coroa e a própria coroa são sinais da aliança de
Deus conosco. Sinal de esperança, da paixão de Cristo por nós. A fita
vermelha envolvendo e transpassando a coroa é sinal do grande amor de
Deus por nós. Sinal de 'esperança, a nossa "redenção se aproxima".
Por isso, exultai e erguei a cabeça é tempo de graça, de alegria, de

esperança e de muita paz. Um abençoado Advento pra você!

A luz
lavra

PARÓQUIA EVANGÉLICA LUTERANA BARRA DO RIO CERRO

Pastor Rolf Karl Jantsch

"".,.
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Sábado
19hOO - Matriz

17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz Gonsaga
19hOO - Perpétuo Socorro

"Preparai o caminho do senhor"

.Frente às condições da vida, cada ser humano traz em seu interior
uma sede de justiça e de libertação que o faz buscar Deus. Por
isso, limitar as nossas buscas às iniciativas humanas é correr o
risco de não enoontrar solução para nossos problemas. Assumindo
as contradições da experiéncia humana, Deus, em Jesus, deseja
conduzir a história a uma realização tal, que todas as nossas

esperanças de paz, justiça e fraternidade sejam realizadas. Com

isso, o esforço cristão em viver o amor como doação antecipa no

presente a utopia do Reino de Cristo.

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

08h30 - São Cristóvão

CDntinuação.••..

TERCEIRA FASE OAIMIGRAÇÁOPOLONESA 1895 1908
Aterceira fase e marcada pela imlgràção de ooloneses da região da Galíeia e da região dominada pelos
russos.

.

Em 1895 vieram 350 pessoaspare a colônia Alberto de Abreu( próximaaPorto União)
No ano seguinte, em i896 o governo paranaense assentou 2500 pessoas na colônia de Água Amarela (hoje
AntônioOlinto PR), destas, 60% eram de procedência russa e.osoutrosda região da Galícla.
Também nessa época estabeleceram-se em torno de 1000 famílias nas eclõnlas de Rio Claro, Malet e
Dorizon (PR). Destas 70%eram da região de domínio russo.
Em 1896 foi feito o assentamento da maior colônia polonesa do Paraná: Prudentópolls com

aproximadamente 10 000 pessoas. Destes também 70% eramprovenientes da região de dorninio russo.

QUARTA FASE 19081912
Nesta fase o maior contingente de imigrantes foi para o Paraná, engrossando o número de pessoas das
colônias já existentes e abrindo novas em vários locais do estado, num total de 2.3 406 pessoas.

Santa Catarina teve um pequeno número de imigrantes, num total aproximado de 1000
pessoas. �

Enquanto que no Rio Grande do Sul estabeleceram-se aproximadamente 7 000
lmlqrantespoloneses.

HORA POLONESA com o Sr. Ignácio Arendt, todos ôs
domingos das 14:00 as 15:00 hs na Radio Jaraguá.

371'-1577
PAULISTA
VEíCULOS
37()·801l6i370-9Q23370-475:7/37Q-4909
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ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H POUCAS, POUCAS PULGAS-SBT20:30h CANAVIALDE PAIXÕES - SBT 20:30hCHÔCOLATE COM PIMENTA -

18 H CELEBRIDADE - Globo -20:50 h

SEGUNDA - Carmelo chega para visitar o filho,
para terror de Vilma. Alfredo garante que vai
seguir investigando a lista feita por Luísa. Heitor
avisa que o patrocinador inscreveu Murilo e

Kiko em um torneio. Beta insiste em saber se

é adotado. Carmelo nega, mas não o convence.

Alfredo convida Sandra para jantar. Laila obriga
Y,ictor a ir ao cinema com Carla. Drica garante
que volta com Kiko se ele queimar a agenda de
telefones de garotas que ele tem. Luísa lê um

e-mail do pai, não consegue avisá-Io e resolve ir
a um encontrà com alguém que deseja entregar
uma fita com informações sobre o processo.
Kiko pede ajuda a Cabeção. Paulo fica enciumado
ao ver Sandra sair com Alfredo. Beta pressiona
o pai. Drica flagra Cabeção procurando a

agenda. Júlia conta para Victor que Luísa foi ao
encontro e ele vai atrás dela.

••

� o"

SEGUNDA - Terêncio garante a Olga que Tonico
será encontrado logo. Bárbara e Vivaldo brigam.
Sebástian consegue convencer Juvenal a

aceitar uma quantia menor. Bernardete vê
Juvenal colocando outro bilhete embaixo da
santa e lhe dá um murro. Padre Eurico separa
a briga e Juvenal consegue escapar. Ana
Francisca lê o bilhete. Y�ete pede a ajuda de

Olga para descobrir o que Bárbara anda fazendo
escondida. Marieta revela a Yvete que Bárbara
tem freqüentado o circo. Ana Francisca fica
emocionada ao ver que todos contribuíram para
o resgate de Tonico. Sansão encontra Milady.
Ana Francisca pede que Sebástian a ajude a

entregar o resgate. Yvete revela a Vivaldo que
Bárbara tem ido ao circo. Danilo tenta fazer
com que Sansão procure Tonico, em vão. Ana
Francisca agradece a todos que a ajudaram.
Danilo pede para ir junto com Ana Francisca e

Sebástian entregar o resgate.

SEGUNDA - Maria Clara não cruza o olhar com
Beatriz. Fernando sai para conversar com a

mulher. Hercília mente para Joel, dizendo que
Laura só pediu uma informação. Maria Clara
decide ir embora, humilhada. Beatriz conta que
foi carinhosa com Inácio e pede que os três

jantem juntos. Femando vai atrás de Maria Clara
e insiste que eles podem ser felizes. Ela manda

que ele seja realista porque não poderá
abandonar a mulher naquele momento. Darlene

fica furiosa com Ivan por ter vendido as fotos.
Ademar não fala com a filha. Vladimir fotografa
com Bruno para uma nova campanha. Joel tenta
saber informações sobre Laura através de
Ernesto .. Beàtriz faz reserva no mesmo

restaurante em que Femando foi com Maria Clara,
quando os dois dançaram e se beijaram. Lineu
recebe calendários com todos os anos em que
Ubaldo esteve preso e entra em pânico. Sandra

surpreende Noêmia ao avisar que a mãe não

pode saber de seu namoro com Paulo César.

SEGUNDA - Afonso se apavora ao encontrar

Renê inconsciente. Afonso comunica a Inês e

Alex que a casa foi assaltada. Vitor diz a Lourenço
que poderiam se unir pára tirar a fortuna da

senhora Benitez. Danilo e seus amigos decidem

deixar o cãozinho sob os cuidados de Benito.

Ele tenta devolver o animal mas as crianças
saem correndo. O médico examina Renê e diz

que o ferimento foi superficial. Bibi conversa

com Alex e acusa Danilo de ter assaltado a sua

casa.' Danilo entrega fiares a Inês e diz que é

um presente do Sr. Julian. CI.audio garante a

Afonso que ele e Renê são apenas amigos.

SEGUNDA - João de Deus fala para Padre Antônio

sobre o amor que ele sente por Clara. O religioso
incentiva João a pensar mais em Mirela. Paulo

diz a Remédios que ele e Clara estão se

acertando. Mirela fica contente. Guilherme

sugere a Regina que ela engravide. Raquel
confessa a Fausto que ainda sente ciúmes de

Débora. Fausto fica irritado e Raquel
desconcertada. Agenor procura Oswaldo, para

que ele provoque um acidente com Paulo e

assim O afastá-lo O da Usina. Oswaldo fica

indignado.

QUARTA - Cabeção confirma que copiou os

endereços da agenda de Kiko e ele deixa que
Drica a queime. Cabeção pede uma dica e liga
para Cacau, uma das meninas listadas no

caderninho de Kiko. Carmelo leva flores para
Vilma e comunica que vai ficar mais uns dias.
Paulo não pagou a conta de luz e avisam que
ela será cortada. Sandra se prontifica a pagar.
Victor não entende porque não havia nenhuma

li mensagem na fita. Carla promete pegar a fita

para Victor. Kiko vibra porque ele e Murilo vão

disputar a final do campeonato. Paulo fica
arrasado porque a luz' só será religada no dia

seguinte. Cacau liga a máquina de fumaça no

quarto de Cabeção e ele não consegue' desligar.
Drica, Miyuki e Vinícius acham que é incêndio.
Vinícius dá uma bronca em Cabeção. Victor se

irrita porque Carla pegou a fita errada e acha

que ela está armando contra ele.

QUARTA - Ana Francisca promete pensar.
Bárbara se recusa a responder a Vivaldo.
Mocinha pede que Dr. Paulo examine Bernadete,
porque ela tem gogô, mas ele não consegue!
Terêncio, Klaus, Vivaldo e Jezebel comemoram
o sucesso do plano. Bárbara explica a Morcego
Voador que não está preparada ainda para ter

um romance, mas que deseja partir com o circo
mesmo assim. Mocinha aconselha Ana Francisca
a se casar com Sebástian. Bárbara chama Márcia
de sirigaita. Ela se queixa com Vivaldo e insiste

que ele se case com ela. Guilherme tem certeza

que Sebástian indicou o local errado do

encontro para Danilo. Selma concorda em ir ao
circo com Maurício. Ana Francisca comunica que
não vai mais vender a fábrica, surpreendendo
Jezebel e Roseli. Ela convida todos para um

jantar em sua casa. Bárbara pede que Marieta

cuide. de Estelinha.

QUARTA - Maria Clara e Fernando não

conseguem disfarçar o constrangimento.
Cristiano faz um escân'dalo na cerimônia da
escola e Zeca sai correndo, chorando. Darlene
conversa com Bruno sobre o teste para a peça
teatral que será dirigida por ele. Inácio sonha
com o acidente. Todos desaconselham, mas

Salvador avisa que vai dar apoio a Ubaldo.
Laura separa uma carta para Maria Clara de
um homem pedindo dinheiro. Cristiano .pede
desculpas ao filho, que insiste que ele se

inscreva no quizz shaw para responder sobre
bossa nova. Ernesto fica apoplético ao ver que
ubaldo vai morar no bairro. Salvador apresenta
Ubaldo para os amigos. Renato bajula Ana
Paula e ela deixa escapar que Laura é namorada
do motorista. Lineu mostra os calendários para
Salvador e se surpreende ao saber que Ubaldo
vai morar com ele.

QUARTA - Otávio diz a Benito, Periquito e Tonho

que o cãozinho ficará sob seus cuidados. Adriano

pede a Renê que se dê uma oportunidade de
conhecer melhor o Danilo. Alex entrega um bolo

para o Sr. Julian e diz que é uni presente da
Inês. O Gato fica preocupada ao não encontrar

o saco com as jóias no local onde ele as havia
escondido. Do lado de fora da mansão, Danilo

ouve quando Renê diz ao policial que

provavelmente foi um garoto chamado Danilo

que assaltou sua casa e roubou suas jóias.

QUARTA - Ao voltar do banco, Clara pede a

Miguel para ver o local do acidente que matou

sua mãe. Chegando lá, estranha o fato do
carro ter capotado no sentido de volta à cidade.

Clara e Lourdes saem para fazer compras.
Guilherme vai a casa de Raquel, que atende a

porta e leva um beijo de Guilherme. Margareth
I
insinua para Agenor que ele seja apaixonado
por Teresa. Teresa acha melhor Regina voltar

para São Paulo. Guilherme começa a investigar
a vida de Raquel. Regina visita Paulo na usina,
por um descuido tropeça e bate a cabeça.

(� SEXTA - Gabriel avisa Carla que se ele perder
Luísa, ela também perderá Victor. Heitor

comemora com Murilo, que não consegue deter

Kiko. Carla resolve descobrir as artimanhas de

Gabriel, só agradar Victor. Luísa anima o pai.
Murilo entrega o cheque do prémio a Kiko.

Vinicius pressiona Cabeção para rearrumar seu

quarto. Luísa ouve quando Carla avisa Victor

que vai ficar de olho em Gabriel e manda que
eles não se metam em sua vida. Gabriel e

Victor se encaram durante toda a aula. Heitor

não se aborrece porque o filho deu o prêmio e

garante que só deseja que ele seja campeão.
Júlia aconselha Victor esquecer Luísa. O telefone

de Gabriel toca, ele disfarça e não atende.

SEXTA - Margarido faz um bolo em forma de coração
paraAna Francisca. Vivaldo decide ir ao jantar,
para mostrar que não está derrotado. Danilo jura
que não irá. Celina leva Graça, para irritação de

Klaus. Maurício leva uma bronca de Klaus por
estai conversando com Selma. Danilo agradece a

Olga por cuidar de Estelinha. Guilherme alerta Danilo

que o seqüestrador tinha um cúmplice próximo da

família de Tonico. Ana Francisca agradece a todos,
avisa que não vai mais vender a fábrica e anuncia

o seu casamento com Sebástian. Todos apls!y'dem,
menos Carmem, Márcia e Timóteo. Margot acha
que houve algo estranho no resgate de Tonico.

Celina avisa a Klaus que só se casa se ele Ihé der

uma tiara de diamantes.

SEXTA - Renato manda, Joel revistar o quarto
de Hercília. Laura se grtla ao saber do encontro
de Ana Paula e Renato. Ana Paula não

consegue mais falar com Renato. Darlene e

Jaqueline ouvem Tiago e Bruno sem entender
muito bem o que eles dizem. Zeca comemora

com o pai porque ele foi selecionado para o

programa. Joel encontra' certidão de
nascimento e boletim escolar de Laura. Renato
fica intrigado em saber o que ela pretende.
Ubaldo presta atenção quando Inácio comenta

que sua mãe vai demitir o motorista. Lineu se

recusa a receber Ubaldo, que garante a Olga
que vai esperar. Cristiano pede que Noêmia o

ajude a, 'estudar e ela vibra.

SEXTA - Julian fica surpreso ao ver que Danilo
não está em casa. Renê, por telefone, comenta
com Lourenço que suspeita que Danilo roubou
suas jóias. Bentio conta a Tonho e para o

Periquito que o Sr. Otávio adotou o cãozinho e ..

o batizou de Arquimedes. Julian comunica a

Afonso que Danilo fugiu de casa. O cão Tomás
rouba um frango assado. Renê conta a Max

que Alex já não é amiga do Danilo.

SEXTA - Regina acusa Teresa de ser a

responsável pelo acidente, isso porque a

motivou a procurar por Paulo na usina. Paulo

promete a Teresa, que voltará para São Paulo

para sempre. Teresa vai ao consultório de Dr.
Alexandre e o acusa de incompetência. Teresa
esbarra em Clara. Clara fica sabendo sobre o

acidente de Rjlgina.

OS RESUMOS OOS CAPITULaS ESTÃO SUJEITOS
AMUDAr\ÇI\S EM RJNÇÃO DA EDlÇÃ,O DAS I\OVELAS
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NASCIMENTOS

28/11
Thiago Cristóvão
Nathalia Batista
Marcel Batista
Gabriela Vitória I<leinschmidt
Mábili Kotarski

•

8/11
Luís Gustavo Michelmann

12/10
Bruna Costa Pimentel

13/11
Ronan Martim

17/11
Mayqueli Maria de Souza

18/11
Caetano Spezia I<incaweski
Erick Robert de Miranda dos
Santos

20/11
Gesilaine Pickler Melchioretto
Rhuan Mateus da Costa

21/11
Samuel Perei ra Macahdo
Letícia Mirraela Busnardo
Martins·

22/11
Ricardo Hass Zabel
Felipe Ricardo Wendorff

23/11
Daniel Martins
I<aren Cristina Domingos
Larissa Geisler
Gabriela Olenicz
Gustavo Enrique Ghidini
Jessica I<auane H ornick de
Oliveira

24/11
N icole Araujo
Gabriel Lenhardt
Guilherme Felipe Andres
Esthéfani de Oliveira de Mello
Rafaelly Hafemann

.

Raul Gomes Fagundes
Pietra Gabriely Teles de Souza
Bold

25/11
Felipe Keiser Voigt
Isabela Barbi Silva
Pablo Sammy Valle
Daniel Fellype Glatz

26/11
Nicoli I<ekes
Jacqueline I<ymbeli Giovanella
Nadine Emanuelle Fagundes dos
Reis
Flávio Garcia Júnior
Lucas I<auan Sehnem
Jackson Luis Grassmann

27/11
Angélica Gonçalves de Oliveira
Matheus Cauã Prolst

1/12
Beatriz da Silva Correa

jafael Augusto dos Anjos

•
No dia 03/12 a

menina Maria
Isabelly Borges

.

completou 5 anos.

Sua mãe Lurdes,
seu pai Anderson e

seu irmão Júnior

desejam felicidades

• Wilian Ronchi completa 4 anos no dia 09/
12. Quem deseja felicidades são os

padrinhos Ana e Fabio Leitholdt

<'

• Fernando da Costa Junior completa 1

aninho, hoje, dia 06/12. Feliz Aniversário.
Quem deseja felidades são seus pais

• Formandos/2003 Centro Educacional Den
te de Leite. Pré Escolar. Amanda Rafaela ,

Daniel Henrique, Danielle Samantha,
Gàbriella Karolyne, Gustavo Elias, Leticia,
Makswam Vuri, Matheus Alexandre, Nicolas
Laércio, Richard Hans e Vinnícius Thadeu

•
Essa coisinha fofa é
Helena Kappaun,
filha de Elias e

Clarice Kappaun.
Muita saúde para
esse anjinho

•
Aline Michelle
Leithold completou
6 anos no dia 08/
12. Parabéns dos
papais coruja Ana e

Fábio Leithold

• Parabéns para a gatinha Beatriz Vamashita,
que no dia 05/12, completou seu 10 aninho
de vida. Que Deus possa iluminar sempre os

seus caminhos. Te amamos. São os desejos
da mamãe Cláudia e do papai Alexandre

•
Embelezando a

coluna, a

;,).� gatinha Gabriela
Campos
Volkmann, com
idade de 3 anos

e 8. meses.
Beijos de seus

pais Eliana e

Roberto

*

..

..;: ..

de estar na ",ocl�
..

*

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -se - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
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CORREIO DO POVO 7E

POR VANESSA RAQUEL www.ctg!i.com.br
vanessactg@jg.com.br

ctg!j@netuno.com.br

Jaison Medeiros e a esposa Jeane Hohl de
Medeiros ele aniversária neste domingo, dia 7/12

Contos de Natal ...

o otimista e o pessimista

Era uma vez dois irmãos,
gaúchos de nascimento. Um

era pessimista, o outro era

otimista. Certa vez, no Natal,
ao abrirem seus presentes, os

meninos encontraram o

seguinte:
O pessimista tinha ganhado uma bicicleta linda,
de dez marchas, modernas e sofisticada. O

otimista, ao abrir a linda caixa que recebera,
deparou-se com um monte de fezes de cavalo. Disse
então o pessimista:
- Viu? Ninguém gosta de mim. Agora, com certeza,
mais cedo ou mais tarde, eu vou cair e quebrar a

cabeça com essa bicicleta que corre tanto ...

Enquanto isso, o otimista já sai ra correndo para
a rua, disparado, gritando:
- Cadê meu cavalinho? Cadê meu cavalinho que

ganhei de Natal?

CONVITE&V
CARNES

�
DEMARCHI CARNES -15 ANOS

Em comemoração a passagem dos 15 anos de nossa

empresa, viemos por meio desta convidar você, cl iénte,
funcionários, fornecedores e amigos no dia 13/12/

2003, para participarem conosco desta confraternização. A festa
acontecerá a partir das 10:00 hs, no pátio do Demarchi Carnes, que terá
música ao vivo, bebida, picolé, cama elástica, espetinho, dentre outras

atrações.

Venha participar desta festa junto conosco. Contamos com sua presença.

, ,

E Natal ... ,_,.��"_,,,._------

O Natal em muitos municípios não se resume em milhares de
micro lâmpadas e gigantes árvores enfeitadas nas praças. Passo Fundo,
por exemplo, promove pedágio para festa natalina de carentes. A meta

é angariarfundos para atender 2.705 crianças, I igada à Social Diocesana
Leào XIII, entidade ligada à Igreja Católica que realiza trabalho de

promoção humana.

BRINQUEDOS-O campus da Universidade do Vale do Itajaí (Univali),
em São José, está organizando, para o dia IS, o Natal de Luzes. A

proposta é doar 4.000 brinquedos novos para as crianças de suas

comunidades vizinhas.
'

A arrecadação dos brinquedos está sendo realizada entre alunos, funcionários e professores do campus.
O levantamento da quantidade necessária para distribuição foi realizado em parceria com a pastoral
da família. O evento terá várias atrações, entre elas pintura 'no rosto de crianças, brincadeiras, pula
pula, cama elástica, piscina de bolinhas, escorregadores. O Papai Noel chegará em carro de bombeiros
e distribuirá os brinquedos. Em seguida haverá show pirotécnico e será ligada a iluminação de Natal.

Aaenda Gaúcha
Dezembro/ 2003
06 a 07, CTG Rincão da Serra, Torneio de, Laço, ria cidade de Otacílio Costa;
06 a 07, CTG Fronteira Campobelense, Rodeio Crioulo, na cidade de Campo
Belo do Sul;
13 a 14, CTG Querência dos Pampas, Rodeio Crioulo, na cidade de São Domingos.

Nesta homenagem à

Revolução
Farroupilha, que pela
bravura e pelos feitos
heróicos dos nossos an

tepassados, integrou a

história do povo gaúcho,
e foi marcoperene por
seus postulados de li
berdade, igualdade e

humanidade, servimo
nos de seu lema para
enviar-lhes por este
chasque votos do mais

feliz natal e feliz ano

novo, repleto de suc-es

sos, saúde e renovadas

alegrias.

Bombas e
Bicos Injelores "''''\

.'

Direção Hidráulica

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

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

I ' ,

i,' :

" i I
I j

�
Indústria e comércio de madairas I

312-0280
L ... _ .....

DEMAReHI
'iAi�GA;ÓiÕ ê' 'IA .

� ":::�k"""�'%�,�im{�--"'&__�· ��'.M���i«ti

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
.

E OVELHA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SE CORREIO DOPOVO

CAROLINA TOMASELLI
Contato:
comerei a I@jornalcorreiodopovo.com.br
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258

BAILE
A Sociedade Esportiva Re-creativa

Aliança do Rio Cerro II promove
hoje, a partir das 23 horas, baile
com animação do grupo Os 3 Xirus
e Banda, do Rio Grande do Sul.

CONFRATERNIZAÇÃO
A Acomac (Associação dos Comer
ciantes de Materiais de Construção
de Jaraguá do Sul e, Região), que
congrega: 77 lojas associadas, des
de Penha, no litoral Norte, até Ca

çador, no Meio-Oeste de Santa

Catarina, realiza hoje o jantar-dan
çante, nas dependências do Restau
rante Armalwee, a partir das 20
horas.

POSSE
,

O Centro Integrado de Profissionais
Liberais de Jaraguá do Sul reali
zará dia Ll., às 19h30 no Auditó
rio do CPL, solenidade de posse da
nova diretoria, quando Romeu
PiazeraJúnior será empossado pre
sidente para gestão 2004.

BAILE
A Sociedade Recreativa Rio dá Lu�
- Salão Barq, promove hoje o tra
dicional Baile de Rei de Rainha. As
festividades terão início às 17h30
com concentração na sede da Soci
edade e posterior busca das majes
tades, o Sr. Arno Marquardt e a

Sra. Alida Marquardt. O baile terá
início às 22h30 e será animado pela
Banda Os Vibrantes do Rio Gran
de do Sul.

ENCERRAMENTO
O Centro de CulturaAlemãdeJaraguá
do Sul realizá hoje, às 20 horas, na
Recreativa Duas Rodas, o Nikolau
Abend (Noite São Nicolau) com jantar
deencerramento dasatividadesdoano.

FORMATURA
Os alunos do Curso da Escola de
.Governo e Cidadania da

Microrregião da Amvali realizado

pelo Centro Universitário deJaraguá
do Sul e a Arnvali, será realizado
dia 9, às 20 horas, no Auditório da

Unerj.

I

\

r
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Expo 2004 é lançada na Acijs

o lançamento da Expo 2004 -

Feira de Negócios do Vale do

Itapocu foi realizado na noite
d e se g u nd a - fe i ra, a pós a r e u -

nião da Acijs/Apevi no Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul. O evento acontecerá en

tre os dias 13 e 18 de julho
de 2004, no Parque Municipal

de Eventos.
• Presidente do Jaraguá do Sul Convention & Visitors

Bureau, HeineWithoeft, presidente da Apevi, Valério
Junckes, secretário de produção, Dieter Jansen e o

prefeito Irineu Pasold no lançamento da Expo 2004

Vicky Bartel

mantes e vinhos finos para eventos,
s de final de ano e consumo pessoal

Caixa com 6 g8n'sfas:
· Espumante tipo A�ti 750ml R$ 100,00
· Espumante Brut 750ml R$133,QO
Gran Reserva Chardonnay
(em linda caixa de madeira) R$ 123,00

· Preços enquanto durarem os estoques.
· Consulte preços para outras variedades
ou maiores quantidades.

I
res restaurantes ouno, �1�!��1��1�!;!<w" .

,"",-_I_lell_r:eselltante exduslvo na regíão '1<r��'

• A no�a presidente da Associação Brasileira de Re
cursos Humanos, Rubinéia Carvalho Keil, e

antecessor, Afonso Bortolini, na cerimônia de pos
se, dia 28, quando a ABRH comemorou 30 anos de

fundação

.Maria Nitzke comemora idade nova

dia 8. Seus familiares desejam felici- .

dades!

.Participando do Encontro do PFl e PP em

Guaramirim, o prefeito municipal, Mário Sérgio
Peixer, o presidente estadual do PFl, Raimundo
Colombo, e o empresário José Dequêch Neto

As profissionais da comunicação jaraguaense du
rante 6° Encontro da Imprensa, dia 2

UPECIAUSTA EM
ORTODOtmA

E ORTOPEDIA FACIAL

275-200.
RI João PI(olll, 153 • Centro � u6 do Sul

agpromotcr@yaltoo.com.br JAllrlréia & Glill{i,
1�313-!.� /9111-1334 e 215-3235/9102-0411
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Conheça a.s ImobUiinas .

Jaraquá do Sul •

tMÔSUJÃR'IA

I-i,\UJ'ilyel

Procurar imóveis no empreendimento:
Nome: C=�. _ _ '.J.

•

Procurar imóveis pelo endereço: .

Endereço:
(Intorme uma palavra-chave que taça parte do

endereço)
Cidade:

•••••• , •• ,

-

••••• ; •• �'••••••• � ••••• ; ••• 0'0 ., ._ •••• 0'0 •••••• 0_0 •• : , ••• _; ••••• , ••••• :; •••••• , 0.0' ' •••••••••• ,.

•

Procurar pelo CEP:

I��.
Procurar pelo Código:

•
•

Ailunçie 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 fúnciona o sistema de vendas Parcimóveis
• Anuncie Seu Imóvel

Fale Conosco ..

Assessoria imobiliária, avaliação de imóveis, investimentos
na região, compra, venda, locação e administração de

imóveis, contratos, reajústes, financiamentos e outros
assuntos relacionados a imóveis ou mercado imobiliário.
• Fale Conosco

•

TELA D,E CONSULTA DOWEBSITE DA PARCIMÓVEIS
•

-

••• ',' •.• , " , '·U •• , •• ,_, " • , •••• , •••• � , ••••• , , •• " ••• , •• 0.0 •••..••••••• ; •••••••• ",_ •••••••.•• o-o •••• o,, '
••

•

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.

-

•

•
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•
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 Guaramirim,
Massaranduba, Schroeder e Corupá .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Barra,
1\. imobiliári a da E arra
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RUA ANGELO RyBINI, 1046
376-0015
barrasul@netuno.com.br

BARRA DO RIO CERRO - casa alv, com 202,OOm2,
sendo 99,OOm2 averbada, terreno c/ 594,OOm2
(22x27). 1 suite mais dois qtos, sala, copa, COZo

Banheiro social, garagem.piso cerâmico, pare
superior com mais 80,OOm2 c/ 2qtos, BWC, em

fase de acabamento, Rua Adolfo Volkmann, 44,
RS 90.000,00, negociável, ou 70% entrada saldo
a combinar, ou ainda aceita terreno ou casa em

Pomerode.

JARAGUÁ 99 - galpão alvenaria semi-acabado

com 90,00m2, terreno com 377,OOm2
(13,10x29). Rua Emilio Oscar Oldenburg, lote nº

07 - R$ 28.000,00

BARRA RIO CERRO· casa alv c/laje, semi-acabada
c/166,OOm2, terreno c/ 383,15m2
(15 ,5x24, 7 5) ,4qtos .s al a.copa coz.BWC,
lavanderia, garagem, salão c/25,OOm2, Rua

Henrique Reichov esq. Gustavo Marquardt,
proximo da TRITEC, R$ 62.000,00 -aceita carro

até R$ 10.000,00

CHICO DE PAULA - casa alv. com 128,OOm2 c/
laje semi-acabada, terreno c/360,OO(15x24).
3qtos, sala,copa,coz.2BWC,lavanderia, garagem,
Rua 462, Loteamento Corupa, lote nº 14, R$
50.000,00

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

2BWC, lavanderia, garagem p/do!s carros

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

Piccoli, nO 1B1 - RS 50.000,00 aceita carro

até R$ 15.000,00 ou 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,
estremando pelo lado esquerdo com o Ribeirão das Pedras

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

mobiliados, coz.mobiliada, lavanderia, churrasqueira,
garagem para 3 carros, despensa, instalação a gás Junkers,
água quente nas torneiras e chuveiros e com pressurizador
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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I LOCAÇAO RESIDENCIAL I
• Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal)

I Rua Adolfo Sacani, 36, apto c/ suíte masterl
1+ 2 qtos e demais dep., 2 vagas dei
Igaragem. A partir de R$ 1.100,00 I.
I• Ed. Vila Nova - Rua GUilhermelWackerhagem, c/ 03 qtos e demais dep.,
Icoz mobiliada. R$ 400,00 I
I. Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, c/ I
I suite + 2qtos, dep. empregada. R$ 750,00 I

•

• Ed. Emili - Rua Epitácio Pessoa, 421
I (próx. Shopping Breithaupt) - apto c/ 2 qtos I
I e demai dep. R$ 380,00 I
I. Quitinete (Centro) Rua Guilherme Hering I
94 si 02. R$ 140,00
I. Ed. Marangoni - Rua 25 de Julho, 170 I
I (próx. Posto Mime) - 2 quartos e demais I
I dep. R$380,00 I
I. Casa alv. - Rua Carlos Hardt (próx. Unerj) I
1-
3 quartos e demais dep. R$340,00

I
I LOCAÇÃO COMERCIAL I
I. Loja - c/400m2. Rua Pref. Waldemar I
I
Grubba, 5070, (próx. Portal) R$ 1.000,00 I

•

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

-I'salas, c/40m2, 2º andar - R$ 350,00
I. Ed. Hortência - R. José Emendoerfer, I
11549 - 1 sala térrea - 36m2 - R$ 200,00 I
I. Ed. Tower Center - salas de 101m2 a

I138m2, c/ garagem. R$ 400,00 a R$
1600,00 I
I. Centro Comercial- R. Mal. Deodoro, 15941
1- salas diversas, c/32m2 cada. R$ 280,00/ I
250,00
I. Sala comI., na Rua Epitácio Pessoa, 570, I
Ide 30 a 48m2. R$ 300,00 a R$ 470,00 I
I. Ed. Marina Cristini - Rua Bernando I
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 1

•

I
(próp. p/ comercial). Aceito parte pgto, 11apto central, 3 qtos
I. Casa em alv. - Champagnat - R. Celestino 1
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 de 1 •

I 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$I
1200.000,00 I
I. Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep'-I
Três Rios do Sul. R$ 35.000,00
I. Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep.,1
I piscina, salão de festas, terreno c/ 800m2. I
I RuaAdilio Esbardelathi, 97. R$175.000,00 I
I. Casa c/ suíte + 3 qtos e demais dep., I
Iterreno c/680m2• Rua Max Wilhelm, 901.
R$ 170.000,00 I

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. Azaléia - R$I ..

58.000,00
I. Terreno - Rua Wille Bartel- Baependi, c/ I
1420m2 - R$ 40.000,00 I
I. Terreno em Ubatuba - Praia Grande, c/ I490m2 - R$ 8.000,00
I. Terreno bairro Chico de Paula c/ aprox.1
11.000m2. R$ 28.000,00 1 •
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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-5E 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).

.: . •

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

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

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.
Semimobiliado, reformado.-R$
110.000,00

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

VILA NOVA

Sobrado com

suite + 4 qtos,
sala de estar/
jantar/íntima,
dep. emrpegada,
piscina. Rua

Henrique
spengíer, 30 R$

220.000,00.

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

al, cozinha/chur., sacada,
área de serviço, c/ 2 vagas
de gar. Prédio 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 1 º andar

R$ 233.000,00

apto no 2º andar

R$ 245.000,00

. :<
�,

BARRA DO RIO MOLHA - sobrado

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

APARTAMENTO (Amizade) -

c/ 3 qtos e demais dep. Rua
,

Arthur Guinter,225.
R$ 45.000,00

BAEPENDI- Sobrado c/286m2 e terreno c/330m2, c/ 1 suíte +

2 qtos e demais dep., garagem p/ 2 carros. R$175.000,00

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

I M o II I l I A R I A (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro.
MENEGOTTI

.

• CRECIW 550-J

{?�
AssociaçãodasImobiliárias

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

==VENDA== 5489 SOBRADO - CENTRO - RUA LEOPOLDO MALHEIRO N;
125 - SOBRADO COM 437M2;SENDO A PARTE COMERCIAL COM 140

M2.SALA; SALA TV; CHURRASQUEIRA; SALA DE JOGOS; COPA COZINHA; .

LAVANDERIA; 03 QUARTOS; 01 SUITE; 02 BWC;DEPOSITO;GARAGEMPARA
03 AUTOMÓVEIS.
Área do terreno 336.00 m2 Área Benfeitorias 437.00 m2 Preço venda:

420,000.00

==VENDA== 5483 CASA - CZERNIEWICZ - R. RIO DE JANEIRO, Nº 49 - CASA DE
� ALVENARIA COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA, GARAGEM.

TERRENO COM: 382.,50 ( 15,00 X 25,50)
Área do terreno 382.50 m2 Área Benfeitorias 160.00 m2 Preço venda: 83,000.00

==VENDA== 5516 CASA- CZERNIEWICZ - RUA MAX EUGENIO R. ZIEMANN; 385.
CASA DE ALVENARIA 279,14 M2 ;TERRENO 647,50 M2 FRENTE=41,00 M

FUNDOS= 39,94 M L.D=16,60M L.E= 16,00. 01 SUITE;02 QUARTOS; 02 BWC ; 01

BW; SALA TV;COPA/ COZINHA;ESCRITÓRIO;LAVANDERIA;GARAGEM P/ 03
AUTOMÓVEIS/CHURRASQUEIRA.

.

Área do terreno 647.50 m2 Área Benfeitorias 279.14 m2 Preço venda: 250,000.00

==VENDA== 5495 SOBRADO - BARRA DO RIO CERRO - R. PADRE ALUiSIO
BOEING, 21 - ESQUINA - SOBRADO COM 01 SUíTE + 03 QUARTOS, 03 SALAS,
COZINHA MOBILIADA, 02 BWC, LAVANDERIA, DISPENSA,
CHURRASQUEIRA E GARAGEM
TERRENO COM 595,00M2 ( 17,00 X 35,00)
Área do terreno 595.00 m2 Área Benfeitorias 251.00 m2 Preço venda: 150,000.00

==VENDA== 5512 SOBRADO
,

CHICO DE PAULA
JOSé NARLOCK' N;2084
SOBRADO 01 SUITE ;02
QUARTOS;Ol BWC;COPA/

COZINHA;LAVANDERIA;VARANDA.
TERRENO; FRENTE;14,00 X28,00

M= 392,00 M2.
O.B.S=FRENTE C/ ESPAÇO P/

PONTO COMERCIAL.
Área do terreno 392.00 m2 Área
Benfeitorias 150.00 m2 Preço

venda: 85,000.00

==YENDA== 5484 CASA - TIFA MARTINS - R. JOSÉ NARLOCH, 1849 - CASA
DE ALVENARIA COM 02 QUARTOS,. SALA, COZINHA,BWC,LAVANDERIA,
CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
Área do terreno 420.00 m2 Área Benfeitorias 72.00 m2 Preço venda:

40,000.00

•

==VENDA== 5515 SALA COMERCIAL - CZERNIEWICZ - RUA 13 DE MAIO ;
OFICINA DE BICICLET - SALA COMERCIAL 70,00 M2 ;02 BW E DEMAIS

ESPAÇO LIVRE. TERRENO FRENTE; 14,40 M L.D = 37,80 M
FUNDOS ;14,00 M L.E= 36,90 M .

Área do terreno 530.65 m2 Área Benfeitorias 70.00 m2 Preço venda:

90,000.00

=�VENDA�= 5509 SOBRADO - NOVA BRASILlA - RUA JOSE EMMENDOERFER,
1632 * * * * * * * * VENDE-SE 02 SOBRADOS COM 228,00M2 A 900METRÓS
DO CENTRO CONTENDO 1 SUíTE + 3 QUARTOS, COPA, COZINHA, SALA
ESTAR, SALA DE TV, GARAGEM P/02 CARROS, 03 BANHEIROS,
LAVANDERIAS, TERRENO COM 731M2., LINDO JARADIM, ESPAÇO PARA

PISCINA, ETC ...

*******

Área do terreno 731.00 m2 Área Benfeitorias 228.00 m2 Preço venda:

160,000.00

•

==VENDA== 5482 TERRENO
TRES RIOS DO SUL

LOT. JOãO GUALBERTO ROCHA,
LOTE:l02

TERRENO COM 340,32M2 ( 14,18
X 24,00)

Área do terreno 340.32 m2 Preço
venda: 12,000.00

•

•

• •
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o Edifício:
* 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
* APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
* 02 SALÔES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
* AMPLA ÁREA AJARDINADA
* PLAY·GROUND
* PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO
*PROl AO CLUBE At' BAEPENDI

• •

LANÇAMENTO

Projeto: Aoa Heloisa Pfãzer Wc!!f

\\.WOLFEPAR
Empreendimentos. e Partic:;paç6es Ltda .

• •

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

vilson@párcimoveis.com.br

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

Fone 371-2357

•

CASA EM ALVENARIA - cf
2 quartos e demais

dependências. Rua Félix
-

Richert, lote 45, Estrada
Nova. R$ 180,00.

-

LOCAÇAO
234-

ÁGUA VERDE
- terreno com

300m2

(15x20). Rua
758.

CASA DE MADEIRA - cf 3
quartos e d-emais

dependências. Ilha da

Figueira. R$ 280,00. 109 -

ILHA DA

FIGUEIRA -CASA DE MADEIRA - cf 2-

quartos e demais

dependências. Vila Lenzi.
R$ 200,00

casa cf
128m2,
terreno cf
450m2

(15x30). Rua
Lilia A.

Oeschler, 35.

QUITINETE - Vila Lenzi. R$

200,00 R$ 90.000,00

R$ 70.000,00

116 -

TIFA

MARTINS-

casa f
134m2,

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

lav.,
garagem,
"terreno cf
2.800m2

136 -

BARRA RIO

CERRO -

terreno cj
8.500n;2, cf
3 casas (1 de

madeira e 2

de alv.). Rua
Bertha Weege

- R$ 160·.000,00

- .

•
..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•

����'��.d.:�:�.b.r.o.?�.�?O.� •••• :••••••••••••••••••••••CADERNO PARCIMÓVEIS, �����I.�.���?�?:
"

Fone: (47) 373-0283
i9JRANCHO
r.IMOVEIS

Um parceiro correto.
CRECI820-J

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

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

Centro � R$40.000,00.
_

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

Salao Diana - Infra Estrutura completa - Rua asfaltada -

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

Cód. 1121 - Casa em alvenaria com 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 - Próximo a

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

R$16.000,00.

Cód. 1130 - Casa de madeira com 48,OOm2 - 2 quartos - 01
bwc - garagem - cozinha - lavanderia - sala - varanda -

Terreno com 360,00m2 - Rua Joao Chaves Cordeiro,
Bairro Caixa D'agua - R$13.500,00.

www.parcimoveis.com.br

,

MARIMAR IMOVEIS

rancho@parcimoveis.com.br
Rua Irineu 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,ÓO
- Negociável com imóvel
em Guaramirim.

Salas 'Comerciais no Centro
Comercial Vilela - Rua Irineu
Vilela Veiga - Centro - Guaramirim
- R$280,00 (Incluso o condomínio).

Apartamento padrao com 02,
quartos - 01 suíte - sala em 02

ambientes - cozinha _ lavanderia -

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

Apartamento padrao com 01

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

garagem - Rua 28 de Agosto - Ao
lado do Consultório do Dentista Dr.
Nelson - R$400,00.

Casa em alvenaria com 02 quartos
- sala - cozinha _ lavanderia -

varanda - Rua Angelo Eccel _

Bairro Amizade - Guaramirim -

R$300,00.

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

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

Próx. Recreativa Mariso!
{?-(:
AssoClaçao das Imobiliárias

de Jaraguá do Sul

PRESTAMOS ASSESSORIA PARA O S_EU FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

Benjamim Magalhães
Engenheiro Civil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERRENO
ÁREA CENTRAL
GUARAMIRIM -

com 350m2,
Guaramirim.

R$ 19.900,00 ou

5.000,00 + parco

BAEPENDI - Casa em alvenaria cf 180m2, 4 qtos, 2

salas, cozo lav. garagem. Terreno cf 420m2• Rua Domingos
Sanson. R$ 63.900,00

VILA RAU -

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

1.102m2.

R$ 59.000,00

CENTENÁRIO - casa alv., 3 qtos,
sala, coz., bwc, c/197m2 construido.

R$ 49.000,00 +parcelas ou R$
58.000,00

BARRA DO RIO CERRO - Galpão 750m2 acabados e 750m2 n60

acabados. Terreno de ±6.000m2

PREÇO DE OCASIÃO: R$ 159.QOO,00

ÁGUA VERDE - casa c/ 3 qtos,
sala, coz., bwc, garagem, lav. R$
89.000,00 negociáveis

BARRA DO RIO CERRO -

Terreno murado na Rua Abramo

Prcdi, 117, 1 a rua a esquerda após
entrada Parque Malwee, c/820m2•

R$ 30.000,00

o

CENTRO - casa

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

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

no c/842m2.
R$ 280.000,00
NEGOCIÁVEIS

VILA LENZI -

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

garagem .. R$
18.000,00 +

parcelas R$
365,00

CENTRO
GUARAMIRIM - 1
suíte master + 2

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

R$ 125.000,00

•

'IOF E RTA

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

salas, coz., bwc, lav.,
garagem

R$ 43.000,00.

GUARAMIRIM - Área Central
Casa, 3 qtos, sala, coz., bwc, lav,

garagem, nova. R$ 39.900,00 +

pare.

BARRA DO RIO CERRO -

Chácara com 65.000m2, 90% área

plano, c/ 2 casas. R$ 89.000,00

CHAMPAGNA - casa alto padrão, ..

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

churrasq., piscinovcoz., lav. e demais

dep. R$ 420.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DÊ ESTA SEGORfltlCA PflRA SOA FAMíLIA.ôlI

õiêfõ Seguro
•

* 01 suíte, 02 dormitórios
,. Sacado. com churrasepeJra
,. 01 ou 02 vag<1S de garagem
* Salão de festas
� Play-ground
'" Localização: Vila Nova
*...l�andares

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

REF. 604 NOVA BRASILIA - Coso
lololmenle reformado, cl J suite, 2

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

VILA LENZI- Reei. 24041erreno próximo Escola
Giordini lenzi com 892,00m2. Valor RS 27.850 cl

estrada + parcelamento.

Rei. 508 - CIERNIEWICI - sobrado na com 250m2 de área

construída, terreno com 363,OOm2 próximo ao Pomo, no valor de.
.

RS 150.000,00

Rei. 200 - coso em olvenório
inacabado, com 150,OOm2, 01

suíte, 02 qtos, solo, copo,
cozinho, bwc, lavanderia,

garagem. RS 50.000,00 aceito
imóvel.

REF. 5012 - CENTRO
Solo comercial no Av. Mal. Deodorõ, 903 Edificio

Pícolli. RS 20.000,00

Rei. 5008 2 solos comerciais tpm

85,OOm2 no Edificio Chiodini/Av.Morechol
Deodoro do Fonseca

RS 40.500,00

'\1�:1;��
Rei. 3806 opto Edifício Menegotti, Av.

Mal. Deodoro do Fonseca com 208,59m2,
01 suíte, 02 dormitórios e demais

dependências com garagem
RS 97.000,00

Rei. 5006 Prédio inleiro
oplos e solos comerdois no Ruo
Podre Pedrõ Fronken-proxoo
lerminol Rodoviário com área
10101 de 534m2 + residência
em olvemíria nos fundos com

1l7,00m2, RS
340.000,00.

•

•

Rei. 51 -ILHA DA FIGUEIRA com 02 casos, uma
em olvenário e oulro em madeiro, lerreno com

3.600m2, Ruo Manoel dos Sonlos RS 25.000,00.

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

aceita imóvel de menor valor

VOCÊPODE TERUMA
BELAVISTA

t
•

A Wolfepar Empreendimentos e Participaçoes Ltda com

a "Imobiliária A Chave" apresentam um

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

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

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

financiamento após imóvel estar concluído.

•

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

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

•

•. . '. •• •
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IMÓVEIS

371-7931

• IMOBILIÁRIA
• ARQUITETURA
• DESIGN
• ADM. DE OBRAS

BPABX
CRECI1741-J

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

Cód. 1173 - Santa Luzia - Casa de alvenaria -

154m2, 01 suíte + 02 quartos e

demais dependências. R$ 48.000,00
Cód. 3122 - Rio Molha -"terreno 329 m2 (12

x 23,50) -R$ 20 ..000,00

Cód. 1182 - Sobrado alv. com 300 m2 -01
Suíte c/ hidra. + 03 quartos e demais dependo

- Terreno c/ 570 m2 - Czerniewicz - R$
250.000,00 - Ficam alguns móveis

Cód. 1778 - Ilha Figueira - 02 Casas
alvenaria - Terreno com 355 m2 - 15x23

- R$ 80.000,00

Cód. 3119 - Terreno - 13.651 m2 - Amizade.

R$ 60.000,00

Residencial HORNBURG
Bairro AMIZADE

Condições de Venda

À vista
Sem Asfalto - R$ 30,000,00
Com Asfalto - R$ 33.000,00

Parcelado
Entrada Mínima·- 5Q %
Saldo em até 12 X
(correção pelo IGP-M)

Girassollmóvejs
glra.ssol@parcímoveis.com.br
371-7931 9973-9669

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ÁGUA VERDE - vende-se,
sobrado em construção, cf
390m2, ter. cf 675m2, Rua Pe.
.Mlrandinha. R$125.000,OO.
Tratar: 371-5512. Creci 8054.

ANA PAULA - vende-se, cf
150m2, 4qtos, 2 banh., sala,
coz., área de lazer, gar. Pf 2

carros .. Aceita-se troca. Tratar:
273-0687.

45.000,00 aceita-se

proposta.Tratar: 273-0530.

(proprietário)

R$60.000,OO
R$4.000,OO. Tratar:
2601.

+30x
376-

ALUGA-SE - qtos mobiliados.
Tratar: 370-3561 cf
proprietária.

BARRA - vende-se, cf 7.500m2
+ casa de alv., cf 100m2, na

Rua Bertha Weege, 1945.
R$140.000,OO à vista ou entr.

BARRA - vende-se, alv., cf
120m2, bom estado, prôx, Salão
25 de Julho. R$40.000,OO.
Aceita-se carro até
R$10.000,OO. Tratar: 376-
2470.

ANA PAULA II-vende-se, rnad.,
cf 100m2, cf 3 qtos, ter. cf
370m2• R$25.000,OO. Tratar:
371-5512. Creci 8054.

BAEPENDI - vende-se, na Rua
Daniel Rumpel, 240. Aceita-se
troca por apto em Baln.
Camboriú. Tratar: 372-3192.

ANA PAULA II - vende-se, c7
72m2, terreno com 420m2. R$

BARRA VELHA - vende-se,
rnad. cf 40m2, toda mobiliada,

IPI

Dicave BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
348·8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

FInanceira Renault
-
gt'Dupit ReI Danl)tllo

� AUTHENTIQUE 1.6 -16V

� AUTHENT1QUE ,1.0.8 V 2 portas
VIA INTERNET

AR • CON01ClONADO. Ail Bag Duplo, Oítt>çâ6 Hídf�ulícaf Ttã1las; " Vidtói El6tneo!.
Slslemá CARf ttàl/al'rtétUà ai,ltóthitko da! ·POIU.s <I p:irtlr do i li.m./h), Confrolá Romulo
porRádtothiquán'cllt; MêU� t"'dlfiá.vitl tipo .l'V'iió'. Meu do '.1:11.111" ."[te 8;111(.0.$,

Arquenie. Barras de proteção laJera( F'MÓis corn !japto f.f!'flflln ópaco,
Vidros V01dM, Desembaçeoor de \lk!(l;) !r-ase!ro.

Avista (2)

+ FRETE + PINTURA METAl1�All
Você fica bem no Scénic.

Rede Renault. 183 Ccncessíunárins no Brasil, Vale do ltnjaí e Litoral Norte ,- se

(1) Condição válida para financiamento com 0% de Juros + TAC (Taxa de Abertura de Crédíto l+ IOF + R$ 2,15 por Jâmina do Boleto Bancárlo.Flnanciamento COC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 65% do veículo para a
Linha Scéníc e 69% de entrada para o Clío Authentique I Via Internet + saldo financiado em 24 vezes para Unha Renault Crio e Scéníc 03103 e 03f04 - O km. com 1" parcela para 60 dias. Financiamento Renault através da Cia. de Crédito,
Financiamento e Investimento Renauit do Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de Oadaslro. As Taxas poderão ser alteradas, se houverem mudanças signíficàtivas no mercado financeiro, sem prévio aviso. (2) Preço â vista elou
com o financiamento aqui' proposto do ScénicAuthentique 1.6 16V 03/04 com Ar-condicionado, cor sólida e sem opcionais. A pintura metálica será acrescida ao valor do veículo. (3) Preço à vista e/ou com o financiamento aqui proposto
para o Clio Authenfique L08V· 2 portas 03/04, semAir Bag Duplo, cor sólida e sem opcionais.Preço válido somente paraaqulsíção do veículo pela Internetcom frete incluso para todo o Brasil. A pinturametálica será acrescida ao preço do
vetcuto. (4) A primeira parcela será paga 60 dias após a compra do veículo.( 5) A Promoção com o Emplacamento Grátis, é válída para Linha Renault Clio e Scênic Okm., inclusive para veiculas adquiridos pela Internet. Para mais
informações, inclusive sobre o estoque dos veiculas, consulte a. sua ConcessionáriaRenault Estas ofertas são válidas no dia de publicação deste anúncio ou enquanto durarem os estoques da concessionária. Taxas sujeitas a alteração
sem prévio aviso.Fotos para fins publicitários. A Renault reserva-se ao direito de alteraras especificações desses veículos sem prévio aviso. Cintos de segurança em conjunto com Air 8ags salvam vidas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r :"I lrnobiliéric Jardim Jaraguá Ltdo.
r)
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m
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Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582/ PLANTÃO: 9997-9471 .Z
10

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br , UI
....

HÁ NEGÓCIOS
t-.)

22 A NOS, GARANTINDO BONS
I'" . � ....

VUa Lalau - casano alto com umaboa ventilação, entre '

o BfSCe a Weg II - com área de 200,00m2, suíte + 02

dorm., 02 salas, 02 banheiros, cozinha sobmedida, área
serviço, garagem p/02 carros, área de festa c/
churrasqueira e piscina -terreno 520,00m2 - valor..a
combínar - aceita apto demenor valor em Jaraguá.

.lIha Figueira - casa em alv. c/ área 142,00m2-
suíte c/doset + 02 dorm., sala ampla, cozinha,
banheiro, área serviço, área churrasqueira -terreno
esquina c/ 4B5,00m2 - Valor: RS 50.000,00
entrada + ParcelamentoCU= RS 30B, DOmensais.

Centro:Ed. Dom Lourenço (novo) - com área total de
120,00m2, suite + 02 dorm., sala cl sacada, cozinha,
IÍrea serviço, bwc-socíal, garagem Valor RS
107.000,00.

Vila Nova: ótimo coso em final de
acabamento em uma região

privilegiado entre o Fórum e o

Detram - cf área total de
210,00m2, suíte cf closet e

banheiro + 02 dorm., solo amplo
em dois ambientes, lavabo,

banheiro-social, cozinho, área
serviço, área churrasqueira, área

para piscina -terreno cf 420,00m2
- Valor: RS 155.000,00.

aceito imóvel até 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 - Valor: RS 270.000,00 (neg.).

VilaRau:boa casa com um ótimo terreno de esquina com área
de 520,00m2, casa com 110,00m2 - c/ 03 dorm. - RS
70.000,00 -(próx. Posto adade}-aceita aptomenor vaIar.

Centro: fd. Giovana - com área total de 130,00m2, suíte
c/sacada + 02 dorm. c/sacada, sala c/sacada, cozinha,
área serviço, bwc-sociaJ, garagem ValorRS 65.000,00.

Centro -casa em uma ótima localização residencial, antes
da Duas Rodas Indvstrial- com área de 115,00m2, 02 dorm.,
solo, banheiro com banheira, cozinho, área serviço, garagem
terreno 306,00m2 - Valor: RS 63.000,00.

(entro: Ed. Maraió - com área total de 135,00m2, suíte
+ 02 dorm., sala c/ sacada, cozinha sob medida, área
serviço, bwc-social, garagem Valor RS 65.000,00.

Centro - coso em um 'ótimo local residenciol- com
área de 300,00m2, suite + 03 dorm., 03 solos, 02
banheiros, cozinha sob medido, IÍreo serviço, garagem
pi 04 corras, área de festa cl churrasqueira - terreno

1.000,00m2 - valor o combinar.,

Ilha Figueira - cosa ampla residencial (próx.
lndumak) - com área de 245,00m2, 02 suites sendo
uma com banheira + 02 dorm., 02 solas, 02 banheiros,
cozinho sob medida, área serviço, dep. empregado,
garagem pi 02 carros, área de festa cl churrasqueira
- terreno 1400,00m2 - Valor: RS 160.000,00.

Vila Rau: Cond. Águas Clara sobrado - com área total
de 68,OOm2, 02 dorm., sala, coiinha, área serviço,
bwc-sociaJ, garagem, terreno 300,OOm2 - Valor RS
33.000,00 ou Fin -. Cu.

OPORTUNIDADES:

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

450,OOm2 - RS 69.000,00 (próx. Cal. Roland
Oorbusch).
- Vila Nova: casa com área 180m2, terreno

520,00m2 - RS 75.000,00 (próx. Posto de
Saúde).
-Vila Nova: casa com área 140m2, terreno c/
piscina 470,00m2 - RS 78.000,00.
-Jguá Esquerdo: casa com área 140m2, terreno
esquina 450,OOm2 - RS 80.000,00 aceita

imóvel de menor valor - (próx. Cond. Azaléias).
-Vila Nova: casa nova com área 180m2, terreno
600,00/1)2'- RS 130.000,00 (próx. Circulo
.Italiano).
-Baependi: sobrado com área 350m2, terreno
380,OOm2 - RS 180.000,00 (aceita apto no

centro).
-Centro: casa nova com área 100m2, terreno

750,OOm2 - RS 100.000,00 (próx. Duas

Rodas).

APARTAMENTOS:
-Centro: (Ed .Maximun (ente rI c/ área 210,OOm2,

J
suíte + 02 dorm. - RS 135.000,00.
-Centro: (Ed.Kleinl c/ área 130,00m2, suíte + 02
dorm., apto novo - RS 106.000,00.
-Centro: (EdJolismãl c/ área 140,00m2, suíte c/
banheira + 02 dorm., 02 sacadas - RS 130.000,00.
-Centro: (Ed.(orvalhol c/ área 140,OOm2, suíte +

02 dorm., cozinha mobiliada - RS 100.000,00.
-Centro: (Ed.lmperioll c/ área 267,00m2, suíte c/
banheira, 02 vagas garagem - RS 170.000,00.
-Centro: (EdJlorencol c/ área 150,00m2, suíte t
02 darm., cozinha mobiliada - RS 130.000,00.
-Barra Rio Molha: sobrado (piso superior) R: Walter
Marquardt com área 100m2 - RS 50.000,00.
-Centro: Res. C1arice Koch c/ área 85,00m2, suíte t
DI dorm., c/ garagem e piscina - RS 89.000,00.
-Centro: Res. Talismã c/ área 85,00m2, suíte t OI
dorm., c/garagem e piscina - RS 80.000,00,
-Centro: Ed. Leuprecht c/ área 75,00m2, 02 dorm.,
c/ garagem - RS 67.000,00.
-Centro: EdMaguilú c/ área 75,OOm2, 02 dorm., c/
garagem - RS 50.000,00.
-Centro: fd Cristiane Monique c/área 145,00m2, 02
dorm. t dep. - entrada RS 37.000 t financiamento
RS 280,00 mensais.

TERRENOS:
-Vila Rau: (00 lado do UNERJI - c/ área
530,00m2 (/4x37) - RS 35.000,00.
-Vila Nova: (Próx. Igreja Rainha Pozl c/área
392,00m2 {/4x28} - RS 50.000,00.
-Vila Nova� c/ área 456,00m2 (l2x38) -

RS 50.000,00 (negociáveis).
-Baependi� terreno com. R: Bernado
Dorbusch c/ éreo 1.198,00m2 (30,50
frente) valor negociável.
:Guaramirim: terreno /ndustrial, 117m
frente pi BR - c/ área 5.7. DOO, 00m2 -

aceita imóvel Jguá ou entrada mais

parcelamento.
-Nova Brasília: c/ área 555,DOm2 (/5x37)
- RS 35:000,00.
-Lentto: terreno comercial R: Procópio
Gomes-c/ área 562,50m2
(12, 50x45,OO)-(negociáveis}.
-São Luís: terreno (próx. CAIC) (12x38) c/
área de 456,00m2 - RS 23.000,00.
-(zerniewicz: terreno comercial R: Jorge
(zerniewicz cl área de 13.501,00m2
(valor o combinar)

Jaraguá Esquerdo: coso em olv. ,02 dorm. (todo mobiliado) - RS 500,00 (próx. Urbano).

Barra Rio Molha: coso alvenaria - 03 dorm. - RS 360,00 {ao lodo Prefeitura MunicipolJ.

Centro: Ed.ltálio - 02 dorm., solo cf socado e churrasqueira, garagem - RS 320,00.

Centro: Ed. Tribess - 02 dorm., solo, cozinho, banheiro, lavanderia - RS 300,00.

Centro: Ed. Barão - suíte + 02 dorm., sola cf socada - RS 440,00.

Vila Lalau: Ed. Sto. Terezinha - 02 dorm., sala cf sacada, garagem - RS 280,00.

Barra Rio Molha: meia-água madeira, 02 darmo - RS 150,00 (próx. Curtume Shimtz).

A IMOBLlÁRIAJARDIM JARAGUÁ, fSTÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS

DE LOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.

.i'i;�
Centro - casa em ótima localização residencial, antes da
Duas Rodas Industrial- com área de 300,00m2, suíte t
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, 00m2 - suíte + 02 dorm., sala, cozinha,
banheiro, área. serviço, área de festa com móveis,

.

churrasqueira e uma bonitapiscina, terreno c/580, 00m2
- Valor: RS 160.000,00. Obs: aceita apartamento no
centro até RS I DO. 000, DO na negociação.

Centro - Ed. Schiochet
(3' andar) - c/ área total
de 155,DOm2, suíte t
02 dorm., dep.
empregada, sala c/
sacada, bwc-sociaJ,
coiinha mobíliada, área
serviço, garagem, piso
cerâmico em toda a
extensão do opto -

Valor: RS 90.000,00.
(negociáveis).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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e-mail: itaivan@itaivan.com.br

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

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

de garagem
Area Total: 148,89m2 -

R$85.000,00 para compra ou

R$550,00 + cond. para alugar

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

R$178.000,00

Ref 5384 - Vila Lenzi - Sobrado Alto Padrão
- cf 402,00m2 - 01 suíte master cl
50,00m2 + 03 suítes cl sacada - 01 bwc
- lavabo - cozinha cl móveis embutidos -

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

Ref 4349 -

Centro - Ed.
Catarina

Ersching - Apto
Cobertu ra cl
302,90m2 -

04 suítes -

bwc - dep.
empregada cl
bwc - piscina
Negociável

Ref. 5365 - Rio da Luz - Casa alv. cl
96,83m2 - suite + 2 dorrn., bwc soeialr >

terreno cl 400m2 - R$ 68.000,00
(aceito imóvel de menor valor)

Ref. 5399 - Vila Rau - Casa Alv. cl
159,00m2 - suíte + 03 dorm - bwc -

Terreno cl 300,00m2 ( 12 x 25) -

R$69.000,OO

Ref 5392 - Vila Baependi
- Sobrado Comercial cl
448,00m2 .,: 2° Piso:
Aparatamento cl 224,00
m2 - Térreo: 03 Salas
Comerciais (Com ótima
rentabilidade) - Terreno cl
401,00m2 -R$290.000,00

Ret. 5397 - Três Rios do Sul - Sobrado
inacabado cl 155,00m2 +' casa de
madeira simples c/50,00m2 - 02 dorrn -

bwc - Temeno cl 675,00m2 - R$35.000,00

Ref 5393 - São Luís - Lot. Jardim
Hruschka - Casa Alv. cl 130,00m2 -

03 dorm - bwc - Terreno c]
364,00m2 - R$65.000,00

Ref 5318 - Nova Brasília - Casa Alv.
cl 270,75m2 - 01 suíte + 02 dorm -

02 bwc - dep. empregada - garagem
pI 03 automóveis - Terreno cl
336,84m2 (14x24) - R$145.000,00

Rei5345 - Vila J;laependi -�éasaAlv.
cl 228,00m2 - suíte + 02 dorm -

cozinha e lavanderia cl móveis - bwc
social - lavabo - salão de' festas cl
churrasqueira - terreno cl 310,00m2
- R$138.0.0Q,00

Ref. 5398 - Chico de Paula - Casa
Alv. cl 252,00m2 - suíte + 02
dorm ,- 02 bwc - área festas cl
churrasqueira e 02 bwc - Terreno cl
450,00rn2(15 x 30) -'R$95.000,00

-

LOCAÇAO
Ref. A-143 - Quitinetes novas - Chico de Paula - Lot.
- 02 dorm - cozinha - bwc - garagem - R$190,00

Ref A-141 - Apto Novo - Czerniewicz - 02 dorm - 01
bwc - cf piso cerâmico' - R$350,00

Ref A-142 - Centro - Ed. 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
suíte + 01 dorm - 02 bwc - R$400,OO

Ref C-33 - Sala Comercial 'cf +f- 300,00m2 - Centro -

R$1.600,00 por mês

Ref 8-181 - Casa Alvenaria - Czerniewicz - 03 dorm - 01
bwc - R$400,00

Re'f C-36 - Sala comercial - Centro - cf 93,00m2 - 02 bwc -

R$ 1.650,00 pI mês
'

*" Consulte-nos! Dispomos de mais imóveis para
locação.

Ref. 2548 - João Pessoa - Terreno
cl 11.757 ,30m2 (frente 150,70ml
fun do s 168,50m/lado direito
90,00m/lado esquerdo 87,00m) -

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

partes menores

Ref. 2562 - Amizade - Lot. Jardim
das Acácias - Terreno cl 333,50m2
-R$19.500,00

Ref 5386 - Amizade -

I Lot.

Champagnat - Sobrado cl 351,00m2
- 01 suíte cl closet e banheira hidra
+ 01 suíte - 02 dorm - Terreno cl
600,00m2- R$320.000,00 ou

R$287.000,00 entrada + SD

R$33.000,00 parcelada

Ref 5356 - Vila Lalau - Sobrado cl
:350,00m2 - 2° Piso: 01 suíte cl
closet - 02 dorm - 01 bwc - Térreo:
02 Salas Comerciais - Terreno cl
366,40m2 - R$148.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PARA VENDER SEU IMOVEL,
VOCÊ PRECISA DESTA PLACA

*Equipe de corretores capacitados

.

*Anúncios em jornais, sites e murais

.

*Assessoria jurídica permanente
*Credibilidade e confiança

com exclusividade de venda

�'. ,

LEIER
,

IMOBILIARIA

VENDE

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

»> \

_",,,,,,.,. \

......
,.,........ \

...... \

................ l)� \
r ��� :s\1)� \
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*lmóveis residenciais e comerciais \ ...........
" »>

Fone: (47) 371.9165

COO 034 - VILA RAU - Residência nova em alvenaria - 1

suíte; dois quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem -

Próximo à faculdade - Valor R$ 95.000,00.

Fone: 276-3231 Cei: 9133-9027
Email: splvendas@netuno.com.br
Rua Reinoldo Rau, n? 60 - sala 06
Galeria do Edifício Market Place.

corretor de imóveis - CRECI 0098 t 3 Compra, Vende. Encontre aqui seu imóvel!

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

Mude pra LEIER você rambéml

COO 0:1.7 - VILA NOVA
- Cobertura medindo

276,OOm2 - 2 suítes,
quarto, sala em 3
ambientes, (pode se

fazer mais um quarto,
dois banheiros,
cozinha, área de

festas privativa,
sacada, dependência
de empregada, dois

vagas de garagem,
área com céu aberto -

Rnanclamento am até
36X sem entrada.

COO 043 - VILA

I RAU ,- SALA
.

COMERCIAL - Sala
comercial medindo

55,OOm2 com

garagem - em

frente a faculdade
Valor R$ 45.000,00

COO 04:1. - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO novo, 1

suíte com closet e hidro, sala intima, sacada, 3 quartos,
2 banheiros, 2 salas, cozinha, lavanderia, área de festas,
garagem - Valor R$ :1.45.000,00

CÔO 044 - CENTRO - APARTAMENTO - medi�do 147 ,OOm2
- 1 suíte com sacada, 2 quartos, sala, cozinha mobiliada,
lavanderia, banheiro, sacada com churrasqueira, garagem,
Prédio com piscina e ampla área de festas - Valor R$ COO 045 -.RESIDENCIAL AZALEIA - TERRENO MEDINDO

120.000,00 700,00M2 - VALOR R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

Vende: Casa mista (3 dorm.), c/ áre
70 m2, em terreno de 540 m2. (Barr
Rio Molha). Preço: R$ 34.000,00

Vende: Terreno de esquina, c/ área
1.004 m2. Rua 25 de Julho esq. c/

Rua Angelo Torinelli (Vila Nova).

Vende: Casa em alvenaria, com

área de 235m2, 'em terreno de
499m2• (Vila Lalau)

Aluga:
Apartamento,
contendo I

. suite + 2

dorm. Ed.
Tower

Center

(Centro).
Aluguel:
R$ 650,00

Vende: Apartamento contendo
dormitórios. Rua ca. Procâpi
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

Vende: Casa em alvenaria (1 suíte

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

Vende: Casa em alvenaria(3
dorm.), c/ área 170 m2, em terreno

de 325 m2. Lot. Olegário.

MARINA

Apartamentos novos,
contendo 03
dormitórios (sendo 1

suíte), sala, cozinha,
lavanderia, banheiro
social, sacada c!

churrasqueira e

garagem. Rua Marina
Frutuoso esquina cf
Rua Paulo Schiochet -

Centro (Próx.
Angeloni)

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

� Apartamentos "novos', contendo 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, sacada cf churrasq. e garagem. Rua Preso Epitácio Pessoa (Centro)
� Apartamento, contendo 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro
e garagem. Rua CeI. Procópio Gomes (Centro) Resid. Maguillú. Aluguel: R$
300,00
� Apartamento, contendo 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro
e garagem. Rua José Albus, 95 (Centro). Ed. Mário Tavares. Aluguel: R$
300,00

Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vocênão estáencontrando O Imóvel ideal para alugar?
Consulte a LEIER!

Alugue UDt Imóvel com esta Placa

»> \
\
\
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........................ G\)�� \
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*Garantia e segurança no período \ ..........
-

\. »>

da locação

*Rápida aprovação cadastral

*Imóveis comerciais e residenciais

*Aluguéis residenciais a partir de

R$ 120100 mensais

LEIER
"

IMOBILIARIA

ALU/GA
Fone: (47) 371.9165

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

Mude pra LEIER você rarnbérnl

2174 - VILA RAU - rua Alberto Klitke, casa
em alv., cf 140m2 e terreno cf 580m2. RS
73,000,00

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

cf 345m2. RS 55.000,00 troca por Imóvel em
Brusque ou Jaraguá do Sul

90U - JARAGUA 84 - terreno com 30.000m2

e contrução de 140m2 RS 80.000,00

2176 - TIFA MARTINS - Rua Valdir José

Manfrini, construção cf 63m2 e terreno cf
420m2• RS 35.000,00

2179 - ILHA DA FIGUEIRA - Rua Santilha

Rangel, casa alv. 125m2 e edícula 54,60m2
e terreno 307m2 RS 80_000,00

�����"'�-�.:-
..

".,

'\'W��tA NOVA - Terre:::;primav:��c/469,:;-�------��'-'-;;�:::;-=11036 -ILHA DA FIGUEIRA - R: Sergipe, terreno c/21.331,16m' R$ 100.000,00 I
1040 - ESTRADA NOVA - Terreno na Rua Leopoldo Btese, 406,00m' Á$ 16.000,00 I
1045 • NEREU RAMOS - tot, Zanguetini, área de 391 ,00m'. R$ 14.000,00 I1046 . NEREU RAMOS - tot. Zanguelini, área de 321 ,DOm'. R$ 12.000,00

I1048 - NOVA BRASILlA - Rua José Emmendoerler, terreno c/484,50m'. R$ 38.000,00
1052 - CZERNtEWtCZ - Rua tido Formigari, metragem 450m' R$ 28.000,00 I
l:feAs'"

2000 - VtLA RAU· casa de alv. C/117,00m' e terreno c/2.407,00m'. Próx, a Unerj,ótima tocal�ação. R$ 145.000,00
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv, c/202m' Terreno de 450m' R$ 116.000,00
2031 - CZERNIEWICi - ótima localização, c/155,00m' R$ 120.000,00
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv., c/176m', terreno c/450m' R$ 45.000,00
2070 - NEREU RAMOS - R. 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/ 450m'. Aceito apto menor valor. R$ 95.000,00
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin, c/100m' e terreno c! 360,72m', aceito apto R$ 25.000,00
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno c/345m' e contr.·c! 163,00m'. RS 43.000,00
20ã4 - CENTRO - R. Uruguai. Terreno c/360m' e consír. C/202,OOm'. R$ 200.000,00
2087 - TtFA SCHUBER - R: Exp. Ewaldo Swartz, 1381, terreno c! 560,OOm' e casa c! 240.00"". R$ 80.000,00
2092 - TIFA MARTINS - R: Paulo Leoni, terreno C/325,OOm', casa c! 45,37m' R$ 30.000,00
2095 • NEREU RAMOS - R Angelo Floriani . Lot. Zanguei in i, Terreno c! 378,OOm' e casa c! 70,00m'. R$ 35.000,00
2101· CENTRO· A. GuilhermeWeege, ótima ocaleação- imóvel resd., c! comercial. Sobrado c!7oom' e lerreno c! 570m'. Valor a corronar,
2124 - ÁGUA VERDE - Rua Frederique b. Henque, terreno c/367,50m' e construção c! 175m'. R$110.000,OO
2127· RIO MOLHA - Rua Leocádio Cardoso da Silva, casa c/92m' e terreno c! 323,75m'. R$ 48.000,00
2129· VILA LALAU· casa de alv., c! 142m' e terreno c! 594mi. R$ 88.000,00
2133· GUARAMIRIM - casa de alvenaria c/130m' e terreno c! 300m' R$ 55.000,00
2142 - VIEIRAS - R. Guilherme Koeler, Cosntr. 140m' masi um aedicula de 80m' e terreno com 650m'. R$ 80.000,00
214'3 - ÁGUA VERDE - A. Teodoro Roeder, casa de madeira de 100m' e terreno com 400m'. RS 42.000,00
2144 - BAEPENDI- R. Afonso Bartel, casa de alvegaria com 243m' e terreno com 390m'. R$ 100.000,00
2147 - ILHA DA FIGUEtRA - casa de alvenaria em construção com 113m' e lerreno com 450m' . R$ 38.000,00

(vende ou troca por outro imóvel)
2150 - JARAGUÁ ESQUERDO - R. João Carlos Slein, casa de alvenaria c! 100m' e terreno c! 488m' R$ 45.000,00
2152· VtLA LAL�U - R. Carlos Hegert, casa de alvenaria c/145m' e terreno c/456m' R$103.000,OO
2154 - GUARAMIRIM - R. Jaime Bordim, bairro Amizade, casa c! 90m' e terreno c! 435m'. 'R$ 35.000,00
2160 - NEREU RAMOS - BR 260 KM 75, área comercial c/ vários imóveis. terreno c/20.0oom' R$500.000,OO
2163· NEREU RAMOS· Rua Adolfo Menel - Construção de 64m' e terreno de 503m'. R$ 38.000,00
2165· ESTRADA NOVA - R. Felix Richert. Construção de 8Om' e terreno de 435m'. R$ 25.000,00
2173 - tLHA DA FIGUEIRA - R. Nereu Vasel, casa alvenaria c/180m' e terreno c! 850m' R$ 75.000,00
2181· TRÊS RIOS DO NORTE - Rua José Vicenci, casa alv, 75,15m' + casa madeira, terreno 480m'. R$ 28.000,00
2183 - SANTO ANTONIO - Rua Hilda Frida Lavin, casa c! 124m' e terreno c/360,72m'. RS 27.000,00
_l1l'tm�_

alv, cf 150m2 - terreno de 450m2• (em
const.). Aceita nego cf sala cornl. no centro
da cidade. Valor a combinar

217S - JARAGUÁ 99 - LoL Casa Nova, casa
cf 72m2 e terreno cf 360m2. RS 37.000,00

R$ 27.800,00+ financ.
R$ 60.000,00
R$110.000,OO
R$100.00.0,OO
R$ 70.000,00

3024 - JARDIM DAS MERCEDES - Apto Vila Nova
3045 - NOVA BRASíLIA· Condominio Leutprecht
3048 • CENTRO - Cond. Phoenix.
3051 - CENTRO - Apartamento
3055 - VILA LALAU - Rua Pedro Avelino Fagundes

1�_�m]311t!l.
4003 • SANTO ANTONIO - Padaria com equipamentos, construção de 185m' e terreno com 634,50m'.
4005 - Vende-se Panificadora completa, com carteira de clientes, ótima localização
4006 - TRÊS RtOS DO NORTE· Lanchonele, bemloclaizada, toda equipada, constr. 150m', terreno 751"" R$ 85.000,00

1S1f4BJ
9009 - SCHROEDER - R. Bom Pastor, c! área de 4.078m' R$ 25.000,00
9013 - CAMPINHA - Massaranduba, com área de 242.500� (com 02 casas de madeira, ranchos, nascente) R$ 65.000,00
9014 - NEREU RAMOS· Chácara c/ área de 156.800m' R$ 45.000,00
9017 - SCHROEDER - Rua 108 Bracinho, c/ área de 26.oo0m' R$ 25.00000

,

R$ 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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construtivas

- Localizado no bairro Vila Nova próximo ao Fórum

- Edificação Residencial com 7 pavimentos
- 24 unidades residenciais

� Aptos de a dormitórios (1 suíte) com 3 vagas de garagem
- Aptos de 2 dormitórios (1 suíte) com 1 vaga de, garagem

Apartamento tipo 01
- Área 96,60 m2

Apartamento tipo 02
- Área 148,18 m2

... conforto, func+onal idade, segurança e beleza em localização privilegiada.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REF 3278 - GUARAMIRIM - R: PALMEIRA REF 3152 - JGUÁ 99 - R: BERTHA WEEGE - REF 3259 - SÃO LUIS - R: FRANCISCO
- TERRENO 900 W. RS 22.000,00 TERRENO 20.000 M2. RS 106.000,00 HRUSCHKA - TERRENO 536 M2. RS 35.000,00

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

REF2429-IUIA FIGUEIRA -R:ANTONIO BERNARDO
SCHMIDT - CASAALV 150 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, SACADA,
GARAGEM. TERRENO 330 M2. RS 70.000,00

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

REF 2434 -ILHA FIGUEIRA - R: ANGELO TANCON, 191 . REF 2442 - AGUA VERDE - R: TEODORO
SOBRADO AlV 300 M1, PISO INFERIOR: GARAGEM 2 CARROS, ACIPIO FAGUNDES, 120 - (ASA ALV 271 M2, 4
SAlA JOGOS LAVAND,ÁREA FESTA COM PISONA, COZINHA. PISO DORM, 2 BANH, GARAGEM COM CHURRASQ.
SUPERIOR: 1 sUÍTE COM HIDRO,2 DORM,COZINHACOMMÓVEIS, TERRENO 598,75 M2. RS 75.000,00SACADA. RS 200.000,00. ACEITA·SE CASA OU APTO

REF2445 -AVAl-R: 144-GUARAMIRIM-CASA 149 REF 2393 - TIFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH, REF 3263 - CENTENÁRIO - R: LTO. JARDIM REF3279 - CZERNIEWICZ -R: 1040- PEDRO
M2, 1 SUíTE COM HIDROMASSAGEM, 2 DORM, BANH, 1482-CASAALVI39M2,1 SUíTE, 2 DORM, BANHSOCIA� FRANClSCO- VARIOS LOTES RS 26.000,OOCADA UM OU GESSER -LTO. BELLAVISTA -LOTE 17 - TERRENO
GARAGEM, PISCINA. TERRENO 366 M2. RS85.000,00 GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00 ACEITA PARCElAMENTO DIRETO COM IMOBILIÁRIA. 378,75 W. RS 30.000,00

REF 2170 - VILA LENZI _ R: JAIME GADOTTl,
. REF2441- VILA LENZI-R: PADRE AlBERTO JACOBS, 55- REF 2436 - BAEPENDI- R: NEY FRANCO - CASA
PREDIOCOMÁREATOTAlCONSTRUIDA700M1.2APTO,5SAlAS ALV 90 M2, 3 DORMII BANH, GARAGEM. TERRENO REF 3255 - ILHA FIGUEIRA - R: 725 -774 - SOBRADO ALV, 4 DORM, 2 BANH, GARAGEM. COMERCIAS E DEMAIS DEPENDENCJA. TERRENO 500 M1. RS 513,77 M2. RS 55.000,00 TERRENO 867 M2. RS 47.000,00TERRENO 450 M2. RS 130.000,00 33O.000,oo.A(ffiAWiMlMENORVAlD�INQ1JSJVENAffiAIA.

REF 2438-SÃOLUIS -504M2, PISO INFERIOR: ÁREA REF - 3274 - R: FELICIANO BORTOlINO - BARRA REF - 3276 - BARRA RIO CERRO - R: LTO.
COMERCIAl.234M2,4BWCPISOSUPERIOR:270I#,ISUfrE RIO CERRO - TERRENO 3.632,00 M1. RS PRADI - LOTE 19 - TERRENO 416 M2. RS
(/ HIDRO,3 DORM, SACADA, SAlÃo FESTAoCHURRASa., . 200.000,00 25.000,00
GARAGEM, TERRENO 465 1#. RS 210.000,00.

REF3242 - JGUÁ ESQUERDO - R: 254 - ANGELO
REF 2435 _ RIO LUZ - PROX. SEARA _ CASAIlEF 2427 - TIFA MARTINS- CASAALV80 M2, 1 SPE'ZIA TERRENO COM 8 210 60 M2 RS'

-., .

EM ALVENARIA COM 60 M2. RS 21.000,00SUITE, 2 DORM, BANH, GARAGEM. RS 58.000,00 110.000,00

.
REF 1115 - CENTRO - R: PRESo EPITAClO PESSOA,
111 - ED JARAGUÁ - APTO COM 123 M1, I SUíTE, 2
DORM, LAV, DEP. EMPREG�DA E DEMAIS DEPENDENCIAS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LOTES FINANCIADOS

Consulte-nos e reserve seu lote!

s

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

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 119 - Centro Jaraguá do Sul
Financiamento direto com a Imobiliária
Entrada + saldo em 90 meses.

Promoção de Natal

G M

275-0606

.
Ed. Aléssio
Berri -

Centro - 1 suíte
+ 2 dorm.

.
(206m2).

� R$ 75.000,00
+ parco pelo Cub

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

R$ 120.000,00

Ret. 118 - RAU - casa

cf 76m2, terreno ci .

476m2, 3qtos, sala,
coz., bwc, lav., varanda.

R$ 36.000,00

Ret. 104 - VILA LENZI -

casa cf 173m2, 3qtos, 2

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

Ret. 103 .;. TIFA MARTINS
- casa alvenaria, 3

pavimentos, 212m2•
R$ 80.000,00

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

R$ 28.000,00

Ret. 119 - PIÇARRAS -

250mts da praia, casa cf
130m2, terreno esq. cf

315m2, cf 1 suíte +2qtos.
R$ 90.000,00

Ret. 126 - JOÃO PESSOA
- casa alvenaria, 60m2,
com 2 quartos e demais
dep. R$ 20.000,00 +

. finan.

Ret. 124 - BARRA -

casa alvenaria, 96m2,
com 3 quartos e

demais dep.
R$ 45.000,00

--

ELETROMOVEIS
• Estofados
• Roupeiros
• Mesas

• Colchões em condições
• •

1'\ I*'espeCIaIS para voce neste nata 1' ..
�

1 o pagarnento em 20 de Dezembro
5 parcelas sem juros

Feliz Natal
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra - Vende - Aluga - Administra

371-1500

t.I Natureza privilegiada
t.I mfra-estruture completa

.

(água, luz, esgoto,
iluminação pública)

t.I Lotes a parti r
de 325m2

t.I Localizado em

Nereu Ramos
t.I Preços e condições

/'

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

Vendas:

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

Plantão (47) 9975-1500

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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/

Ro: DOMINGOS DA NOVA, 44�
Plantão: 9131-0174

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722Iro a
IMÓVEIS L T DA. www.girolla.com.br E�mail: girolla@netuno.com.br

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

dep. empregada,
garagem - RS

65.000,00. Aceita
imóvel até RS 50.000,00.

1037 - TERRENO COMERCIAL- Rua movimentada c/ casa
de alvenaria. RS 148.000,00 - Aceita imóvel.

1114 - CASA DEALVENARIA - PRÓX. DA MALWEE

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

1193 - CASA DE ALVENARIA - ILHA DA FIGUEIRA

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

1315 - SOBRADO - VILA LENZI- PARTEALTA -c/
450m2, excelente acabamento, tendo 6 suítes, rhurmsqueirn,

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, píso
cerâmico, garagem. RS 45.000,00

1051- CASA DEALVENARIA NOVA -ÁGUA VERDE-c/
160 m2, terreno c/ 400 m2, tendo 1 suíte, 2 qtos, churrasqueira,

garagem p/ 2 carros. Aceita ímêvel» RS 75.000,00.

1171 - CASA DE ALVENARIA - CZERNIEWICZ - c/
66,13 m2 em terreno de 357 m2tendo 1 qto, bwc, copa,
cozinha, sala, despensa e lavanderia = RS 49.000,00

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

quarto, area 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 - Aceita imóvel.

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 - SOBRADO - PRÓX. CHAMPAGNAT - c/
330m2 -terreno 570m2 ( 15X38) - suíte c/ dosed e hidra, 2

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

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

sala comercial = RS 120.000,00. Aceita imóvel.

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

+ 2 qtos, sacada, sala comercial = RS 130.000,00.

3001 - APTO - ED. SILVIO PRADI- Excelente
acabamento, tendo suíte, 2 quartos, escritório, sacada c/

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

4203 - CHÁCARA - GARIBALDI na TIfo dos Húngaros.
Terreno c/ 155.888 m2 e sobmdoc/ 300 m2, tendo suíte + 4
qtos, 2 salas, piscina, churrasqueira, garagem p/ 3 carros. Tem
água no terreno c/ possibilidade de se fazer belos lagos. Aceita

como pgto carro e imóveis = RS 190.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COD OOS -' T1FA MARTINS -

RESIDENCIA em alvenaria com 04

quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem e

churrasqueira Valor R$
45.000,00 + 64 parcelas R$
35S,OO reajustado pelo IGPM

COD 019 FIGUEIRA

c:

, (
SABADO� 6 de dezembro de 2003

negociável.

Realizando seu sonho
imobiliário

FONE/FAX (047) 275-2990'
E-mail: dejaimoveis@netuno.com.br

CRECI001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

2.716,OOm2 - com 65 metros de

frente para a rua Venâncio da Silva

Porto - Valor R$ lS0.000,OO

COD 157 - VILA NOVA - RESIDENCIA

em alvenaria medindo 191,OOm2...,. 1
suíte, 2 quartos, demais

dependências, ficam moveis
- embutidos - Valor R$ 130.000,00

RESIDENCIA em alvenaria

medindo 141,OOm2 - 3 quartos, COD 216 - FIGUEIRA - TERRENO

sala, copa, cozinha, lavanderia, INDUSTRIAL - área de terra

banheiro, garagem, área de festas medindo 17.000,OOm2 ideal para
- Valor R$ 5S.000,OO qualquer tipo de industria ou

comercio na Rua José Teodoro

Ribeiro - Valor R$ 300.000,00COD 027 - VILA LENZI -

RESIDENCIA .em alvenaria

medindo 100m2 - 3 quartos, sala,
cozinha, 2 banheiros, lavanderia

<'
e garagem - Valor R$ 60.000,00

COD 052 CONDOMINIO

FLAMBOYANT:'_ excelente terreno
residencial medindo 11S5,OOm2-
de esquina - condomínio fechado

de alto padrão - Valor R$
60.000,00

COD 063 - NOVA BRASILIA -

RESIDENCIA em alvenaria com 1

suíte, 2 quartos, 2 salas, copa,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros,
terraço, garagem, sala comercial
- Valor R$ 100.000,00

COD 090 - VILA RAU - TERRENO

medindo 434,00 m2 ao lado do

centro universitário UNERJ - Valor

R$ 30.000,00 negociável

COD 117 - LENZI - TERRENO

COMERCIAL de esquina medindo

COD 230 - CENTRO - TERRENO

COMERCIAL no centro da cidade

medindo 1.300,OOm2 - Valor R$
350.000,00

COD 2S0 - RAU - TERRENO medindo

450,OOm2 - próximo à faculdade -

pronto para construir - Valor R$
32.000,00

4.000 palmeiras real de 3 anos - quartos, 2 banheiros, 2 sa.las,
1.000 eucaliptos de 20 anos - cozinha, lavanderia, área de festas,
rancho - galpão - Valor R� garagem - Valor R$ 120.000,00
90.000,00

COD 349 - VILA LENZI - TERRENO

COD 322 - VILA LENZI - medindo 3.000,00 m2 próximo ao

RESIDENCIA em alvenaria medindo viaduto - - Valor R$ 55.000,oá
220m2 - 1 suíte, 3 quartos, sala
em dois ambientes, copa, cozinha
mobiliada, dependência de

empregada, área de serviço,
escritório, garagem para 02 carros
- Valor R$ 125.000,00

COD 354 - NOVA BRASILIA - TERRENO

medindo SOO,OOm2 na rua José
Emmendoerfer - Valor R$ 50.000,00

COD 369 - PRAIA DE ITAJUBA -

COD 324 - MOLHA - CHÁCARA - TERRENO medindo 300,OOm2-
medindo 3.500,OOm2, -A cinco Valor R$ 7.000,00
minutos do centro com ruas 100% COD 375 - SCHROEDER - TERRENO

asfaltadas - área toda escriturada medindo 3.750,OOm2 - atrás de
- 2 lagoas com peixes - rancho - Marisol - Valor R$ 15.000,00
jardim - portão eletrônico -

residência com 4 quartos, sala, COD 3S5 ..:.. JARAGUA ESQUERDO -

cozinha, ga�agem - terreno

murado pomar portão
eletrônico - Valor R$ 120.000,00
- Aceita-se outro imóvel de menor

valor

totalmente formada com todas as quartos, sala, copa, cozinha,
benfeitorias prontas e pastagem - lavanderia, banheiro, garagem -

medindo 15.5S0.000,OOm2 Valor R$ 25.000,00
totalmente cerca da o- Valor R$
7.000.000,00

COD 305 - RAU - Condomínio

Renascença - RESIDENCIA nova de

esquina em alvenaria medindo

164,00m2 - 1 suíte, 2 quartos, sala
em 2 ambientes, cozinha,
lavanderia, banheiro, 2 vagas 'de

garagem, área de festas,
encanamento para aquecimento -

Valor R$ 9S.000,OO

COD 315 -.JOÃO PESSOA - ÁREA DE

TERRA medindo 4.658.65m2 - com

37,50m de frente para o Rodovia -

Ao lado do Motel Mistérios - Valor

R$ 150.000,00

COD 319 - SERRA DE POMERODE -

CHACARA - Medindo 86.000,OOm2
- com residência com suíte rústica
- 2 lagoas - rio com cachoeiras -

TERRENO na rua Bahia medindo
1.000,OOm2 - Valor R$ 4S.000,OO

COD 386 - BARRA - SOBRADO

medindo 200,OOm2 - inacabado -

3 quartos, 2 banheiro, 2 sala,

COD 392 - MANSO - CHÁCARA
medindo 222.50'O,OOm2 com

250,OOm de frente para a estrada

COD 33S - NOVA BRASILIA - geral - Valor R$ 70.000,00
APARTAMENTO - Ed. Mathedi - 3

quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - Valor R$
50.000,00

COD 394 - VILA NOVA - 3

RESIDENCIAS Valor R$
200.000,00

COD 342 - CHICO DE PAULO -

_ COD 399 - MASSARANDUBA -

RESIDENCIA 4 quartos, sala, copa, POUSADA apartamentos
mobiliados, cozinhas, restaurante,
canchas de bocha, campo de

futebol, lagoas, estacionamento
para 100 veículos, piscinas, áreas
de churrasqueiras - Valor R$

COD 344 - FIGUEIRA - RESIDENCIA 400.000,00

cozinha, lavanderJa, banheiro,
garagem, área de festas, terreno
medindo 3.500,OOm2 - Valor R$
110.000,00

em alvenaria,l suíte, 3 quartos, 2

banheiros, 2 saias, copa, cozinhá,
lavanderia, garagem - Valor R$
96.000,00

COD 345 - JARAGUA ESQUERDO -

SOBRADO novo, 1 suíte com closet

e hidro, sala intima, sacada, 3

COD 400 - FIGUEIRA - TERRENO

medindo aproxlmadgmente
1.000,OOm2 - Valor R$ 20.000,00

COD 40S TERRENO no

loteamento Raios de Sol- Jaraguá
99 - Valor R$ 10.000,00

Departamento Jurídico Deja Imóveis
Dril• Maisa R. de Moraes Inella - OAB 15940 - Telefone: (47) 275-0037.

COD 297 - ARAQUARI - FAZENDA COD 327 - NEREU - RESIDENCIA cozinha, lavanderia, garagem -

COD 059 - CENTRO - SOBRADO PARA CRIAÇÃO DE GADO em alvenaria medindo SO,OOm2 - 3 Valor R$ 75.000,00
em alvenaria 280,00 m2 com 01

suíte, 03 quartos, sala TV, sala
jantar, cozinha mobiliada, 02

banheiros, ampla área de festas

com churrasqueira medindo

100,00 m-, piscina e mais uma

residência em alvenaria com

aproximadamente SO,OO m2 com

03 quartos., sala, cozinha,
banheiro, lavanderia - Valor R$
230.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra • Vende • Aluga • Administra

Futuro Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Rua Quintino Bocaiúva. 64 - Tel. 372-0657 / 371-0696

e-mail: futuroernpéçuol.corn.br
CREeI 8469 - Jaraguá do Sul, se

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

Plantão 9975-1500
CREeI 643-J - Jaraguá do Sul, se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Casa de Alvenaria cl 100,00 m2, contendo 03 quartos, sala, copa, cozinha, bwc.
Terreno cl 7.500,00 m2. Localizada na Rua Berta Weege, Bairro Barra do Rio Cerro.
R$ 140.000,00 Negociáveis.

Casa de Alvenaria cf. 48,:-'6 m2, contendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc. Terreno
cl 450,00 m2. Localizada na Rua Ângelo Demarchl, Bairro Santa Luzia. R$ 15.000,00
Aceita-se troca por casa na praia próx. Blumenau.

Nova Brasília - Jaraguá do Sul

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

Terreno plano cl 322,00 m2, pronto para construir. Localizado na Rua Júlio Gadotti,
Loteamento Zanguelini, Bairro Nereu Ramos. R$ 13.000,00.

Terreno com 1.218,00m2'
.__ Rua Expedieionario Antonio

Carlos Ferreira

R$ 265.000,00
Casa de Alvenaria cl 136,00 m2, tontendo 03 quartos, 02 salas, 02 cozinhas,
lavanderia, garagem. Terreno cl 315,00 m2 todo murado. Localizada na Rua João

Klein, próximo ao antigo Salão União, 'Bairro Vila Lenzi. R$ 55.000,00.

Temos outros imóveis em vários
pontos da cidade com ótimos preços.

Consulte-nos.
Casa de Alvenaria cl 200,00 m2, contendo 01 suíte, 03 quartos, bwc, lavanderia,
churrasqueira, garagem pI 02 veículos. Terreno cl 440,00 m2. Localizada na 'Rua
Emmrich Ruysan (Rua do Detran), Baírro Vila Nova. R$ 130.000,00. Aceita-se terreno
ou veículo até R$ 40.000,00.

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 150,00ni2 com 4 dorm.

R$ 25.000,00

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

Fone Plantão: 9993-6992 Fernando ou 9602-5407 Fabrício.

E-mail: imGbgarcia@brwnet.com.br

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

demais dep. R$ 60.000,00 toda documentada.

Amizade =Terrenos cf 320m2, ótima localização.
R$ 17.800,00

o Gravador cl CD
Origem Escrivaninha

para Computador
Tropicallnox

Mesa cl 6 cadeiras
Padrão Pinus

Kit 6 pts
cf cristaleira

Conj. Estofado
3x2 lugares - Figueira

Vitra
Bicicleta
Aro 26 - lady July

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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\

Acesse: www.engetecimoveis.com.br
CRECI934-J

Engetec.

Fone/Fax:
r',t�'

(047) .

370-0919

370-0819

- E-mail: engetec@engetecimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rua João Januário Ayroso, 65

GM
371-5343 - (47) 9903-2936

Pick-up Corsa 1.6
Celta Vermelho 03 G

01 G Corsa Hatch Branco 03 G FIAr [
,

Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 G Corsa Sedam Branco 01 G Palio EX 1.0 I.t., d.t., a.c. 99 branco
Moto CG 125 Titan KS 01 G Corsa Sedam Azul 01 G Uno Mille SX, 2p, r.t., d.t., a.q. 97 prata
Moto CG 125 Titan KS 01 G Astra GL 2P. Verde 01 G Uno 1.5 I.t. 91 azul

Gol GI1I4p 00 G Astra GL 2p Vermelho 99 G Palio 1.0 fire 4p, l.t., d.t. 01 azul
VW

Corsa Wagon 00 cinza G Corsa Super 4p Prata 98 G �gi �.�\�v�p compl. 99 branco
MB 710 turbinado 00 branco D Corsa Super 2p Bordô 96 G 99 verde
5-10 compl. 00 prata G Corsa GL 1.6 4p Verde 97 G Gol 1.0 16v 4p 98 vermelho
Ka 99 prata G Corsa Wind MPFI Cinza 97 G Gol'MI 97 branco

Courier Clx 98 vermelho G Monza GL cl trio Azul 94 G Saveiro 1.6 95 vermelha :JGol S 1.8, álcool 85 begeGol 1.0 cornpl. 97 branco G Chevette DL Prata 93 A Voyage CL 1.6, álcool 88 branco
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 -branco G VW GM
Vectra CO couro 97 preto G Gol Special Cinza 02 G E���}s�à��oi.1f.'ad���alt., v.e., t.e. 01 g����oPalio EX 96 laranja G Gol Special Branco 02 G 99

Escort Hobby 96 azul G Gol Special Branco 99 G Corsa Wind 99 branco
Corsa Wind 1.0 99 bordô

Chevette DL 91 branco G Gol Plus Branco 95 G Vectra 2.0 GL compl. GNV 98 branco
F-4000 90 cinza D Gol Rolling Stones Branco 95 G Vectra 98 cinza escuro

Ma60a carroceria 82 vermelho D Gol Power compl. Prata 03 G Vectra Millenium compl. 01 prata
MB 1513 caçamba 79 amarelo D Fusca Branco 83 G Corsa GL 1.4 v.e., t.e., I.t., d.t. a.q. 95 cmza

FIAT Chevy 500
. 89 prata

F-l000 carroceria 78 prata D - FORD
MB 1113 truck 75 azul D

Uno Mille Fire Cinza 02 G Escort SW 1.8 16v 00 prata
Fusca relíquia 73 azul G

FORD ���g� �[h��:'l.8 92 azul meto
Escort GL Cinza 90 G 97 bordô

373-0806
370·31 13 373-1881

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se
CHEVROlET Scenic RXE 2.0 verde 99 G Corsa Wind, 4p, 1.0, gasolina 99 branco

CORSA WIND VERDE 1999 Vectra GLS 2.2 verde 00 GCORSA 4P BRANCO 1999
ASTRA GlS, COMPl. VERMELHO 1995 Gol G1I14p, 16v branco 00 G Vectra GL, cornpl., 2.0, gasolina 98 cinza
OMEGA CD AZUL .1994
OMEGA GlS, COMPl. + TETO CINZA 1993 Go11.0 cj a.c. vermelho 96 G Monza SLE, álcool 1.8 96 vermelho
KADETI Sl AZUL 1992 Astra GL compl. azul 99 G
KADETI Sl/E BRANCO 1990 Escort L 1.6 gasolina 94 preto

FIAT Palio ED 2p vermelho 97 G
UNO MillE 4P BRANCO 2003 Elba Weekend 1.5 IE 4p, cj a.c., gasolina 93 verde musgo
PALIO ED CINZA 2001 Fiesta 1.0 4p vermelho 98 G
PALIO EX, 4P, COMPl. BRANCO 2000 Gol CL 1.6, gasolina 92 prata met..
PALIO EX, 4P AZUL 1999 F-1000 cabo Dupla cinza 89 O
TEMPRA SX . COMPL. PRETO 1997

Gol GIII cj a.c., d.h. 4p verde 01 G Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina 87 dourado,
UNO MILLE <,CINZA 1991

FORD
Celta cj kit preto 02 G Chevette SL, 1.6, gasolina 87 prataKA Gl 1.0 PRETO 2000

KA GL 1.0 BRANCO 2000 Uno ELX4p azul 94 G Fusca 1300 78 branco )VERONA Gl 15V, 4P VERDE 1998
ESCORT HOBBY 1.5 CINZA 1994 Gol CL1.6 bege 91 GVOlKSWAGEM Pampa 1.8 álcool 89 prata
pala SEDAN 1.5, COMPl. Vectra CD vermelho 94 G Chevette DL 1.6 93 verde musgoGOL M11.0
GOL M11.0 4P GolMI branco 98 G
Gal M11.8 D.H. Corsa Super 1.0 97 cinza meto
GOL MI Corsa Sedan Millenium prata G
GOL 1.0 Santana GL 4p, compl. GNV 96 azul per.
SANTANA cs

FIAT Fiorino147, 5marchas 85 Vermelho R$ 3.300,00 Parati 99 branca 4p, 1.0, 16v, R$15.500,00 VW Gol 16v4p Verde G 1998
Uno ELX v.e.,l.e. 94 Branco R$ 7.400,00

F-250 03 prata R$ 73.000,00
Twister 02 vermelha cl partida, 2' dono R$ 7.300,00 Go11.82p Verde G 1994

Fiorino furgão 95 Branco R$ 8.500,00 KaGL 00 dourado motor zetec, R$12.800,00 Go11.62p Branco G 1993

FORD Escort 1.6 álcool 94 Prata R$ 8.000,00 Astra 99 branco 2.0 completoR$ 23.000,00 Logus 1.8 GL 2p Cinza G 1993

Fiesta4p 98 Prata R$10.600,00 Kadett 97 cinza cl opc, R$ 10.700,00 Bugy1.5 Amarelo G 1986

VW Gol Star, rodas 89 Branco R$ 5.800,00
Gol 1.6 CU 96 branco cl opc. R$10.700,00 FIAT Tempra 16v4p Azul G 1996
S-10deluxe 96 branca cab .. est., GNV, compl. R$ 22.500

Golcompl.-arGlII4p 02 Vermelho R$19.500,00 Tempra 93 preto compl. R$ 8.700,00
Uno 1.6lurbo2p Prelo G 1994 '

GolSpecial 01 Branco R$11.500,00 MonzaGlS 92 cinza compl, R$ 8.700,00 FORD EscortHobby 1.0, 2p Azul G 1994

BelinaGLX 89 bordô álc., d.h., 1.6 R$ 4.700,00 Escort Hobby 1.6 2p Azul A 1993
Gol1.8 85 Marrom R$ 3.800,00 F-lODO 89 branco carroc. madeira R$18.500,<1Q Escort GLX 1.8L 2p Preto G 1995
Apollo 91 Cinza R$ 6.200,00 GolGTS 94 bordô compl. R$10.500,00 Escort Hobby 1.6 Branco G 1993

Apollocompl. 92 Branco R$ 7.500,00 Unomille 91 branco 1.0 R$ 5.700,00 Escort.Hobby 1.0, 2p Azul G 1995

Santana4p, d.h. 98 Branco R$13.800,00
0-20 95 branco compl. Cabinada R$ 32.000,00 Blaser2.24p Cinza G 1996 JPampa 1.6 93 branco gasolina R$ 6.700,00

Quantum GLS aut. 88 Branco R$ 5.900,00 Parati 94 bege 1.6, cl opc, R$ 8.400,00 GM Cor�aGL 1.62p Cinza G 1997

GM Corsad.h., v.e.,l.e. 00 Prata R$12.500,00 Biz 02 azul único dono. R$ 3.400,00 Chevetle 1.6 2p Cinza G 1983

Corsa2p 98 Verde R$10.800,00 Gol 03 preto 2p, 2.000km. R$14.500,00 HONOA XLR 125 Prela G 2001

Gol 94 branco 1.0 R$ 6.700,00 Tilan 125KSE Vennelha G 2003
Monza GL cornpl.-Ar 95 Azul mel. R$ 8.800,00 5-10 96 branco cabo Simples, 2.2. R$15.00,00 Tilan 125KSE Prata G 2002
Besla GS compl. 99 Praia R$ 34.000,00 Peugeot grafite 2.0, couro, compl. R$12.000,0<.l' Titan 125 Azul G 1999

Gol Plus
-

01 branco 4p. R$17.500,00

LD veículos 373-4047
\ c ,/G.r 310-3021

Seja
• BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

parceiro I �gl�,\4!]�ª .

,
Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenãrio - Jaraguã do Sul

FIAT Tipo IE2p(- a.c.) Preto 94 R$ 7.800,00

da BV Financeira
Tempra ouro 16v Azul mel. 93 R$ 8.500,00
StradaWorkking Branco 01 R$16.400,00 Palio EX 4p 99 cinza

TipolE4pcompl. Azul 95 R$ 9.500,00 Uno, EP 4p compl. (-ar) 96 azul
FORD Escort Hobby 2p Praia 94 R$ 7.300,00

e faça ótimos EscortSW compl.+ teto Bordô 97 R$14.300,00 Gol CU 2p 96 branco

EscortSWcompl.-v.e. Azul 97 R$13.600,00 Uno ELX 4p 94 azul
GM S-1 o 2.2 cabo Dupla Prata 97 R$ 24.900,00

, • Corsa Wind 1.0 Bordô 98 R$10.800,00 Monza, SLE rodas 93 bordô

neqocros
Corsa Sedan Millenium Prata 01 R$16.500,00 Apolo CL 2p 92 verde
Vectra GLS compl. Praia 97 R$18.300,00

VW Fusca 1.6 Branco 86 R$ 3.500,00 Santana GLS 2p 90 azul

neste espaço!
Gol CU1.6, d.h., 1.1. Praia 96 R$10.500,00 Chevette + rodas 87 branco
ParaliCL 1.6 Prata 88 R$ 5.300,00
SanlanaQuanlum GLS Cinza 89 R$ 5.700,00 �ol LS 2p 86 bege
Fusca Azul 69 R$ 1.300,00

Fusca 1,500 73 cinza ?,GolCL 1.6 Branco 92 R$ 6.900,00
Jet SkiFedoo 750 Sentado 94 R$ 6.300,00 Fusca 68 amarelo IBMW325 Prata 93 R$2B.900,00

MN AUTOMÓVEIS
FONE/FAX: 373-0131 ou 373-3382

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VEíCULOS
370-7516
Financia

i:Qij�j,W�J!�I'M��qijª��tiii�'A$q'*:i��!r':�W:K'�:M�l��*i��f�9i1;ii'��'$,lItji.Ç@
Uno tire Azul .02

Gol GIII plus, gasolina, 4p
s-io cabo Estendida, 6cil., GNV

Pampa álcool

.mp� 1.8 gasolina
L-2.o.o diesel

Pampa gasolina
Escort GL, álcool
riooo

Branco .01

Azul 98

Marrom 95

Azul 93

Prata 93

Azul 9.0

Azul meto 88

Amarela 86

Azul 78

Azul 74

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a ROdo
ferroviária)

-

- - -- - -- �- ------ --- -- --_- -- _-----

WILLIAM UeícUIOS
Rua Marechal Castelo Branco, (47) 374-1117
3549 - Centro - Schroeder 9975-0117

Eseort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00
Chevette Branco 78 R$ 1.800,00
Saveiro CL 1.6 Prata 91 R$ 7.500,00
Veetra GLS 2.0 4p Grafite 98 R$ 21.000,00
Gol Speeial 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 85 R$ 1.700,00
Honda CG 125 Titan Verde 99 R$, 3.000,00
Goll.0 Branco 94 R$ 7.500,00
Corsa Millenium 4p Prata 01 R$ 14.000,00
Gol 1.6 eompl. Vermelho 00 R$ 18.000,00
Cherokee Laredo Azul 97 R$ 34.500,00
Veetra GLS 2.0 Azul 94 R$ 12.900,00
Saveiro GIII Prata 01 R$ 19.500,00

Bordô 93 R$ 7.500,00
R$ 7.900,00

(47) 371-9730

nua Bernardo Dornbusch, 1880 - Bacpcndi - Jaraguá do Sul

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 • Centro· Jguá do Sul

Corsa Sedam 4p 00 branco R$ 14.900,00 Vectra GLS completo 95
• S-10 GNV 96 cinza R$ 17.500,00 Vectra GLS completo 97
D-20 custom S 91 branca R$ 17.500,00 Corsa Sedan .oi
Uno 2p 96 verde R$ 7.900,00 Corsa Super completo 99
Kadet c/ trio, a.c. 96 bordô R$ 10.500,00 Corsa Wind 2p 99
Kadett lite 94 preto R$ 8.500,00 Uno EP 4p 96
Gol16v 4p 98 prata R$ 13.500,00

Uno SX completo 97
Fiesta 4p 99 prata R$ 11.500,00

.ointer compl. 4p 94 grafite R$ 9.500,00 Tempra completo 96

.
G titan 02 Promoção c/ capacete brinde' Renault RT i9 completo 95

Today 91 vermelha R$ 2.000,00 Kadett completo 93
CBX 200 95 roxa R$ 3.600,00 Uno ELX 4p 95
CBX 200 98 vermelha R$ 4.200,00 Monza 94
Biz (c/ capacete de brinde) 01 preta R$ 3.700,00 Corsa Hatch 4p 99
Biz (c/ capacete de brinde) 02 azul, R$ 3.900,00 Goli . O 93

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negoclos
neste espaço!

Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72 G

Vectra GLScompl. branco 98 GNV

CorsaWind Super preto 95 G

Verona GLX 4p .
branco 94 G

0-20 dupla, compl., +Couro, tv, cd, turbo branca 86/92 D

D-20 cabo Simples bordô 85/94 D

Voyage CLll.8 prata 95 A

Gol CL1.6 preto 94 G

Escort Hobby dourado 94 G

Uno Mille c/ opc, bordô 94 G

Kombi envidraçada bege 94 G

Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

Logus GLS compl. azul 94 G

Chevette Blm 1.6 prata 93

311-0802
311-8281

Gol Plus 16v cf d.h, Cinza .02

Uno Fire 4p a.c. ,: trio Cinza .02

Palio Weekend Stile compl. Cinza .01

Pálio Weekend Stile Cinza .01

Golf 1.6 compl. Air bag Vermelho .01

Palio ELX cornpl. Branco .oi

Astra GLS 2p compl. Azul .0.0

Honda Civic LX Prata 98

Ka cf ar, trio, som Azul 98

Escort SW GLX compl. Cinza 98

Palio Weekend 1.5 compl. Cinza 97

Fiesta cf ar + d.h., 4p Vermelho 96

Gol1.0Ml2p
Courier 1.6L
Ducato Furgão 2.8 diesel
Corsa 1.04p
Pampa 1.6L
Ranger CS 4cc cornpl..
Corsa 1.0 c/ rodas
Corsa 1.0 c/ opc,
Omega GLS 4.1 compl.
Escort Hobby 1.0
Uno SX1.04P
GolCL 1.6
Gol CL 1.8
Gol·CL1.6
Eseortl.6
Kadet SLE 1.8
Omega Gls compl.
Ipanema SL 1.8
Fiesta 1.0 4p
Uno 1.0 ,

Passat 2.0 4pcompl.
Vectra Gls compl,
SaveiroCD
F-l000
Fusca (vários)

branco 97
prata 00
branca 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
azul 93
bege 91
prata 98
vermelho 95
preto 95
branco 97
branco 91
vermelho 78/90
70/77/81/84

Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:37(J-O 164

PorR$De R$

R$ 25.500,00

R$ 14.000,00 R$ 13.000,00
R$ 7.800,00 R$ 7.200,00
R$ 2.0(')0,00 R$ 1.700,00
R$ 3.500,00 R$ 3.100,00
R$ 2.500,00 R$ 2.200,00
R$ 3.800,00 R$ 3.500,00
R$ 27.000,00 R$ 26.000,00
R$ 13.000,00 R$ 12.500,00
R$ 7.800,00 R$ 7.500,00

Prata R$ 25.500,00.96/96 R$ 24.500,00
R$ 4.5ÓO,OO R$ 4.200,00Preto 88/88

Prata 88/89 R$ 5.500,00 R$ 4.700,00,
Azul 69/83 R$ 23.000,00 R$ 19.000,00

F1000 Prata 94/94 R$ 26.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

• Garagem para 2 carros;
• Salas ele estar e Jantar;
• Lavabo;
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
• Despensa
• Lavanderta:
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• Sala Intima;
• 1 Suite Simples;
• 1. Suíte cf cioset;
• 1 Sulte Master c/ Closet e
Banheira;

• Acabamento de alto
padrão (granito, gesso,
Massa 'corrlda)

Projetos / E"ecu�o /
Administração

e Gerenciamento da obra
.,..----------_.-

r
- Escritório de Engenharla-i
Av. Mal. DeoctorO'cta Fonseca, 97,

Ed. O·I.oer,_'oja. J.,aguã cio Sul

garagem, murada (falta frente).
Tratar: 273-1722.

boa localização. R$ll.o.o.o.,o.o..
Aceita-se carro até R$6.o.o.o.,o.o.
no negócio. Aceita-se proposta.
Tratar: 311-6238.

RIO CERRO - vende-se.

ssai.ooo.oo. Tratar: 376-
1118 c/ Walter.

RIO MOLHA - vende-se, mista,
c/79m2, ter. c/ 45o.m2, próx.
Gruta. Aceita-se veículo acima

<.'
do ano 90. no nego
ssas.soo.oo. Tratar: 370.-
8975 c/ Claudio.

COMPRA-SE - no valor de

R$llo..o.o.o.,o.o.. Tratar: 370.-
80.97 c/ Tina. Creei 9839.

CZERNIEWICZ - vende-se, na

Rua lido Formigari, 197, c/ 0.3

quartos, em alvenaria. R$
45.0.0.0.,0.0.. Tratar: 09997-
20.20.. Creei.7 40.2

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, bairro Santo Antônio, c/
7o.m2. asao.eoo.oo +36x de
1 salário. Tratar: 273-6246
manhã c/ Gertrudes.

ITAPEMA - Aluga-se na meia

praia. Até dia 23 de Dezembro
e após dia lO. de Janeiro. Tratar;
371-1970..

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, c/ 14o.m2 de laje, pronta.
asza.ooo.oo. Tratar: 276-
20.70.. (proprietário)

JOÃO PESSOA - vende-se, alv.,
c/261m2, 3 qtos, sala, coz., TRÊS RIOS DO NORTE - vende-

Apartamento - Frente ao Mar - 3 Suites + Dep. 2 Garagens
R$ 328.000,00
Apartamento - 2 e 3 Dormitórios (Suíte) - Pronto pi Morar - Novo -

Situado no Centro - Financiado em 30 meses. R$ 132.000,00 e R$ 178.000,00
2 Dormitórios (Suite) + Garagem - 2 Sacadas - Novo •

CLASSI
o'

SÁBAD0, 6 á� dezembro de 2003

se, alvenaria, toda murada, 3 .• PROCURA-SE - moça urgente p/
quartos e demais dep. R$ dividir apto no centro. Tratar:

26.0.0.0.,0.0.. Tratar:09997- 9124-2�38.
20.20.. Creci74o.2 -----------

VENDE-SE - sobrado em Ctba,
c/ 45o.m2 de área constr., c/
área de comércio embaixo.
Aceita-se troca por carro ou casa

em Jaraguá e Guaramirim.
Tratar: 370.-3326.

VILA LENZI - vende-se, alv., c/
3 qtos, sala, COZ., banh., na Rua
João André dos Reis, 338.

R$27.o.o.o.,o.o.. Aceita-se carro
até nsaz.coo.co. Tratar: 371-
2656.

VILA RAU - vende-se, nos fundos
da faculdade, alv., nova, c/ forro
de laje, assoalhos de piso, 2
anos de uso, c/ 3 qtos, banh.,
lav., sala de visita, copa, eoz. e

varanda. R$25.o.o.o.,o.o. + 4o.x

R$3o.o.,o.o.. Parcelado c/
proprietário. Aceita-se carro ou

moto. Tratar: 371-60.69.

ALUGA-SE - quitinete, c/ 4

peças. R$28o.,o.o..
Adiantamento de 1 mês. Tratar:
371-0.462.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370.-3561

c/ proprietária.

ALUGA-SE no Cond.·
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

AMIZADE - vende-se, novo, c/
3 qtos, banh., compl., COZo sob

medida, motivo: mudança.
Tratar: 371-8279.

CENTRO - vende-se, c/ 1 dorm.,
próx. das Casas da Água. Tratar:
372-1395.

CENTRO - vende-se prédio c/ 3

aptos. R$13o..o.o.o.,o.o.. Aceita-se
proposta. Tratar: 370.-80.97 ou

910.4-5468 c/ Tina. Creci 9839

PROCURA-SE - moças p/ dividir
apto no centro. Tratar: 275-
2650..

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

combinar. Tratar: 9133-3476.
Creci 3476

TROCA-SE - em Criciuma, apto
c/ 3 qtos, 3 banh., próx. Campo
Criciuma por apto em Jaraguá.
Tratar: 371-8279.

VENDÊ-SE - no Ed. Royal Barg,
c/ 3 dorm. sendo 1 suíte,
sacada c/ chur., COZo mob.
Entrada + parco em 50. meses
direto c/ proprietário. Tratar:
275-30.70.. Creci 8950..

VILA LALAU - aluga-se quitinete,
entre a WEG e a Marisol, Rua
Ernesto Lessmann. Tratar: 274-
8398.

ÁGUA VERDE - vende-se, c/
375m2, próx. Chopp Club.

R$24.5o.o.,o.o.. Tratar: 371-
5512. Creci 80.54.

ANA PAULA II - vende-se, c/
325m2 -. R$13.o.o.o.,o.o.. Tratar:
371-5512. Creci 80.54

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, c/ 7.5o.o.m2, c/ casa de alv.

c/ lo.o.m2, na Rua Bertha

Weege, 1945. R$14o..o.o.o.,o.o.
à vista ou R$6o..o.o.o.,o.o. entro +

sox ssa.ooo.oc. Tratar: 376-

2601.

BARRA DO SUL - vende-se, c/
13,8o.x25,o.o., c/ meia água de

4x6, à 2o.o.m da prai a.
R$8.o.o.o.,o.o. de entro e assumir

prest. de R$24o.,o.o.. Tratar:
371-7733 c/ Sandro.

(proprietário)

BARRA VELHA - vende-se,
·--_··_--·······-·_·__

·_·_·_·_····_·-·---·-·1

VENDE-SE I
Casa em Barra do Sul i
c/30m' em alvenaria 1
Ipmos,

q.to, sala,. coz."Terreno c/ 228m2
murada, piso em

cerâmica quitada"
próx. a lagoa. R$
2S ,000.00. Não aceita
carro.

(ff> Terreno com 420m', lado Rodoviária.
R$ 5.000,OO+·45X R$l.lOO,OO ou à vista

R$ 40.000,00
'"ir Terrenos com 350m2, bairro Amizade.

R$ 3.000,OO+60x R$250,00 ou à vista

R$ 10.000,00
cp Chácara com 200.000m', 100mts da

Igreja do Rio Molha.

R$ 70.000,00 negociáveis
<:ir Chácara com 335.000m2, 600mts da

Igreja do Rio Molha.

R$ aO.ODO,OO·negociáveis
<:ir Apartamento c/4 qtos, 135m', Centro.
R$ 60.000,00
<Il'" Terreno cf 721m', Lot. Juventus.
R$ 28.000,00

Locação
'ir' Galpão na Vila Lalau cf 540m2 e

cf 1500m' de pátio pi estacionamento.
Valor a combinar
<:ir Casa com 4 suites e demais dep. Praia
Barra Velha. A partir dodia 11.01.04.

R$ 150,00 por dia
<Ir Apartamentos com 2 quartos. Praia
Barra Velha. A partir do dia 20.12.03.
R$ 100,00 por dia

Vendas
Creci 0418-J

.
9975-8433,

1
CASAS

1
+ Casa de alvenaria com 330m2, na Rua Emma

Ziemann, próx. q ponte do Kolhbach, 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 Narloch
- ano Paula II. R$ 50.000,00
+ Casa de alvenaria na Rua Paulo Klitz, c/94m2,
nova. R$ 53.000,00
+ Casa de madeira c/ 3 quartos, sala, cozo ampla,
toda murada, Ana Paula III. R$ 22.000,00

1+
Casa de madeira c/70m2, na Rua José Narloeh

�asfalto). R$ 23.000,00 + 43 x R$ 345,00
+ Casa de alvenaria c/65m2, no Lot. Firense I - lote
354. R$ J 8.000,00 + 40 x R$ 340,00
+ Casa de alvenaria, na Barra, perto do mercado
Ouro Verde R$ 25.000,00

TERRENO

1
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$, 25.000,00
+ Lote na Rua Waldemiro Schmidt, com 600m2. R$
28.000,00

1
CONDOMíNIO FECHADO
+ Lotes a partir de 790m2

FIRENZE II
• Lotes a partir de 350m2

A MARCATTO IMÓVEIS FINANCIA COM UMA
ENTRADA E O RESTANTE EM ATÉ 60. VEZES.

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro, 1179

.371-1136

UTILIZE SEU FGTS!!!
E SAIA DO ALUGUEL.

:Cf�d!l.!t.'" $.' '''� .�i:):ell�m�"
[móvel de R$ 10.000,00 R$ 110,00
[móvel de R$ 15.000,00 R$ 165,00
Imóvel de R$ 20.000,00 R$ 22Q,00
Imóvel de R$ 25.000,00 R$ 275,00
[móvel de R$ 30.000,00 R$ 330,00
[móvel de R$ 10,000,00 R$ 440,00
Motos R$ 4.200,00 R$ 73,00
OBS..: Confira também Créditos Contemplados de
Imóveis, Automóveis e Motos. Autorizado pelo BKen.

Fone: (47) 9993-2874 ou (47)222-2853
5 nchiado

Serviços 'de' Terraplanagem em g�ral

Fone: 370-6184
9973-8386

terralorenzi@zipmail.coa,l.br
Rua: Professor Irmão Geraldino,
169 • Vila Lalau • Jguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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iéa�ão própria,
ofados

51 entrada e

12 pagamento em

60dias
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fPlano��--Opçõo �Q
Contemplaçõo

o Melhor consórcio de
terrenos, casas,
apartamentos,

salas comerciais e

reformas de imóveis

Prestocões até
a cont�mpla(ão

S 40.000,00 RS214,16

RS 60.000,00

Consórcio Battlstello
QUEM CONHECE, CONFIA.

RepruseManl8;.
autorizado: hmM,��

;�j!�q,��rino: 275-3731 / �75·0051
Ik /<w .$'Jli:I<-q;'�i&· www.colUOrclobatlsfella.com.br

centro, de esquina, todo murado,
cf água e. luz, rua calçada, à
200m da praia central.

R$16.000,00. Tratar: 371-
6238.

GUARAMIRIM - vende-se, cf
875m2, no bairro Nova

Esperança. Tratar: 373-1695 cf
Josiane ou Tereza. (proprietário)

ILHA 'DA FIGUEIRA - vende-se,
cj3.75m', próx. Colégio
Waldemar Schmidt.

R$25.500,00. Tratar: 371-
5512. Creci 8054.

� PiÇARRAS - vende-se, cf
3 12x22m, de esquina,

parcialmente murado, à 600m
da praia. R$8.790,00. Tratar:

c 9145-3323.

RIO MOLHA - vende-se, cf
969.480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se casa

ou apto no negócio. Tratar:
9112-5501. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, próx. a

Prefe itu r a, quatro te rrenos
medindo 16x39m2•

R$8.000,00 cada. Aceita-se
troca por casa na praia. Tratar:

374-1778 cf Edelberto Lange.

CLASSI.
VENDE-SE - cf 527m2, na Rua
da Faculdade, cf água, luz,
esgoto e escritura. Tratar: 372-
1359 dia ou 274-8050 à noite.

VILA. LALAU - vende-se, cf
17x20, na Rua Major Julio
Ferreira. R$21.000,00. Tratar:
372-4752 ou 371-1876 cf
James.

VILA LALAU - vende-se, na Rua
Alberto S. Dumont, 729, cf
640m2• R$55.000,00. Aceita
se carro até R$12;000,00.
Tratar: 370·1787.

VILA RAU - vende-se, de esquina,
cf 425,00 rn>, plano com

escritura, livre de enchente.R$
23.000,00. Tratar: 9997·2020.
Creci7402

SCHROEDER - vende-se, cf
20x40(800m2), próx. Miguel ALUGA-SE - sala comi. No bairro
Couto. Valor à.comblnar. Aceita- Amizade, cf 180m2. Tratar:
se carro. Tratar: 370-2617. 372-2541.

SCHROEDER-vende-se,naRua SCHROEDER monte sua

15 de Novembro, próx. Marisol,. empresa ou comércio, vende-se
cf 18x31. R$10.000,00. centro comercial e residencial
Aceita-se carro ou moto no nego no centro. Tratar: 9133-3476
Tratar: 370-9922.

VENDE-SE - prontos pf
construir, próx. de escola, cf
escritura. Apenas R$7.500,00.
Tratar: 9113-1311.

VENDE-SE - cf 30.000m2, pf
sítio, chápara ou pf montar

galpão. Tratar: 392·3052.

VENDE-SE - cf 190.000m2, na

Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa cf 3 qtos, sala, copa, coz.,
lav., bwc, 2 galpões cf engenho
de melado, cf nascente de água.
Tratar: 273-1660.

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, cf
3.900m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-
3070. Creci 8950.

VENDE-SE - sorveteria na praia
do Erwino. Tratar: 9101-0467.

VENDE-SE - loja de confecções,
cf estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível.
Tratar: 371-5512.

(proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, cf
mercadorias e mobiliário.
Defronte pf Marechal. Tratar:'
275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE - bar cf jogos,
inclusive cf cancha de bocha,
clientela formada, no bairro
Vila Nova. Aceita-se carro, moto

ou outras propostas no

negócio. Tratar: 370-0548 cf
Amauri.

_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$1l39,0<L:-

Valorizando
seu ambienteI

($SÁBADO, 6 da· dezembro de Z003

c

VENDE-SE - padaria; na Rua 28
de Agosto, em Guaramirim, em
frente a Estofaria Zen.

. R$14.000,00. Tratar no local.

VENDE-SE - em Moretes,
70km de Curitiba, cf
3.500m2, cf 170m2 de área
construída. Aceita-se troca por
carro ou casa em Jaraguá ou

Guaramirim. Tratar: 370-
3326.

VENDE-SE - por motivo de

saúde, urgente, linda, cf
20.850m2, mini paraíso com

toda infraestrutura, casa

estilo suiço cf 90m2, garagem
cf área de festa, escrit.,
galpão, quitinete, jardim em

relevo, lagoa, nasc., mais
terrenos cf rede elétr., hidr.
e san. séptico ecológico,
árvores frutíferas e muito

verde, riacho, área privativa,
à 6klÍl do centro. Rio Molha.
Docum. 100%, torro por
R$135.000,00. Tratar: 370-

8563 ou 9103-3580.

RIO DOS CEDROS

Vendo terreno com área de 415.600m2

na região do rio Bonito, divisa com

Jaraguá do Sul, com riacho,

cachoeira, mata nativa,

eucalipto, etc.

Tratar: (47)386-1279 cl Ademir

pre

VENDEDORES (AS)

Admite-se cf experiência
em vendas externa

(consórcio).
Remuneração: comissão+
ajuda alimentação + ajuda
combustível e outros.
Tratar: 371-8153 cf

Élcio.

/.

A

L
E
N

PrazeremH
atender bem.A

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SENAlsc
JARAGUÁ.DO SUL

PRECISA-SE - de sacoleiras.
Tratar: 274-8480_

HOTEL ESTÂNCIA RIBEIRÃO
GRANDE - precisa-se de 3

garçons, 3 aux. de cozo e 1
camareira. Tratar: 275-1995 c/
Juarez.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista. Tratar: 371-8149
ou 370-6719.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista. Tratar: 370-
6719.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como recepcionista ou

secretaria. Tenho 18 anos,
conhecim. em inf., resido no

centro. Tratar: 275-0923 c/
Luana.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista, c/ experiência.
Tratar: 9903-9383.

GANHOS DIÁRIOS

Excelente
Oportunidade!

Vendemos canetas

que detectam notas
falsas. Contratamos

Representantes.
(12) 3933-1408.

PROCURA-SE - estágio na área

administrativa. Tratar: 9953-
2157 c/ Kelly

trista, aux. laboratório, laborato
rista, aux. tecelagem, possuo
curso de Desenho Técnico e

Auto Cad R14. Tratar: 275-6292

c/ Anderson.

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
19 de dezembro de 2003.

PROCURA-SE -estágio como

técnico têxtil. Tratar: 37.1-

5640.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista, meio período.
Tratar: 275-2452 recado p/
Mira.

PROCURA-SE - trabalho como

revisora, distribuidora,
coordenadora de conf. e

acabamento ou operadora de
tear retilínio. Tratar: 371-7733.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar,
experiência como colorime-

veículos
c/ roda, película. R$9.500,00
nego Tratar: 9134-3557.

CHEVETTE - vende-se, 80,
impecável, 'branco, muito bonito.

Tratar: 371-8004.

CORSA - vende-se, wind, 00,
d.h., vidro/trava elétr., alarme,
prata, ótimo estado.

R$12.500,OO. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355.

CHEVETTE - vende-se, 83,
branco, motor novo.

R$3.000,00. Tratar: 273-6242

ou 9134-0498 hor. comI.

CORSA - vende-se, 99, 1.0,
4p, 60.000km, azul, tr.

elétr., rodas, alarme,
película e som. Tratar: 9117-
3464.CORSA - vende-se, branco, 96,

CORREIO DO POVO 21

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DECURSOS
, SENAC2oo3

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.

PALESTRA: ALEITAMENTO MATERNO

C.H.: 15h # Período; 11 e 12/12/03

Horário: 8h às 16:30h # Sem adesão

VANTAGENS

*Esse evento é para profissionais na área da Saúde.

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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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, 00/
01, 2p. Tratar: 372-2907.

KADETT - vende-se, 97, 2.0,
vidro e tr. elétr., único dono.

R$9.500,00. Aceita-se troca por
Uno ou Corsa. Tratar: 371-
6707.

KADETT - vende-se, 90.

R$4.000,00 entro e assumir 19

parco R$250,00. Tratar: 371-
4464 c/ Odirlei.

KADETT - vende-se, SL, 1.8,
gas., 91. R$6.500,00. Tratar:
9953-9966.

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 c/ Clóvis.

MARAJÓ - troca-se, 82, bom

estado, c/ rodas 13, 4 pneus
novos por Biz. Tratar: 9134-
0498.

MONZA .- vende-se, 87.

R$4,500,00. Aceita-se
R$2.000,00 à vista e

R$2.500,00 em mato de

construção. Tratar: 273-6224.

MONZA - vende-se, GL, 95,
álcool, compl., ar, 2p.
R$8:900,00. Tratar: 370-3574
ou 9123-7355.

MONZA - vende-se, SLE, 1.8,
álcool, 86, ótimo estado. Tratar:
9955-2930.

ÔMEGA - vende-se, GLS, 94,
compl., c/ teto solar, bancos de
couro. R$13.500,00 ou entro +

fncto. Tratar: 273-0074.

OPALA - vende-se, diplomata,
4p, compl., hidramático, 85,
impecável. R$4.700,00. Tratar:
273-6242 ou 9134-0498 hor.
ComI.

VECTRA - vende-se, GLS, 94.
R$12.500,00. Tratar: 9962-
3664.

FIAT 147 - compra-se. Tratar:
9962-3664.

FIORINO - vende-se, furgão, 95,
branca. R$8.500,00. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355.

FIORINO - vende-se, 147, 85,
verm., 5 marchas. R$3.100,00.
Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355 c/ Waldir.

Com. de Peç�sAntoniol
.

I
i
I

Fone: 370-2764 I
CeI.: 9104-2070 I 9957-609911Av, W<liden\Q'"Gr.Ubba: 4�O.6. (_Ir.".,.de SC���rJ

PALIO - vende-se, 00, 2p, prata.
Valor à combinar. Tratar: 375-

0561 ou 375-1984.

PALIO - vende-se, 00, 2p, prata.
Valor à combinar. Tratar: 375-
0561 c/ Sérgio.

PREMIUM - vende-se, CSIE, 93,
verm. R$7.500,00. Tratar: 374-
1117 ou 9975-0117.

SIENA - vende-se, 4p, 1.0, 6

marchas, 99, cinza, v.e., t.e. R$
13.800,00. Tratar 275-
225700u 9135-9838

UNO - vende-se, 94, Aceita-se
troca por Galou Fiesta, 4p.
Tratar: 9125-0556,

UNO - vende-se, ELX, 94, 2p,
vidro/trava elétr., limp. e des.

tras, R$7.500,00. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355.

UNO - vende-se, mille, young,
98, ótimo estado, azul. Aceita
se troca por maior ou menor

valor. Tratar: 9104-7233.

BELlNA - vende-se, 81.

R$1.400,OO, Aceita-se troca.

Tratar: 273-6242 ou 9134-
0498 hor. ComI.

CORCEL I - vende-se, 76, ótimo
estado. R$1.800,00. Aceita-se
troca. Trf?tar: 273-6242 ou

9134-0498 hor. Comi.

DEL REY - vende-se, 86, motor
novo, lataria nova. R$3,500,00.
Tratar: 372-3675 após 12:00.

��
SÁBAD(�), 6 cfu dezembro de 2003

Mudamos:. R .. Barão do Rio Brunco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1 777
Site: www ..usagos ..com ..br

Homoloqodo pelo

IINMETRO

• Kit'sJtailianos (os + vendidos no mundo)
I

• Técnicos especta lizados
• Especializada em' inieçõ,o eletrônico, mecõruco geral,
multi marcus ..

• Temos ftnonclomento ..

Fone: (47)
370-8622

Corsa Sedan
Gol MI2p
Uno Mille
Escort 1.6
Kadett 1.8
Monza 4p
Versailles 2p
EscortXR3
Golf GTI
Uno Mille 4p
Gol CL 1.6
Gol CL 1,6
Monza 2p
Kombi Furgão
Jeep JPX diesel

Monza4p
Parati 1.6
Escort 1.6
Escort 1.6
Corsa 2p

00 Corsa 2p 97
98 Corsa 2p 99
91 Vectra CD 97
93 Vectra GLS 95
94 Ford Ka 98
95 Ford Ka 00
92 $-10 cabo Dupla 98
89 Godge Dakota 99
94 CG125 92
96

CG125 01
87

Kawasaki ZX-9 96
88

Blazer DLX 98
86
86 Palio 4p 97

95 Clio 1.0 4p 01

92 Besta GS 01

87 Santana 4p 96

87 Vectra CD 94

95 Courier 1,3 98

95 Escort 1,8 97

DEL REY - vende-se, 82, 5
marchas. R$2.300,00. Aceita-se
troca. Tratar: 9134-0498.

DEL REY - para quem gosta de

relíquia, ano 90, gas., 1.8,
verde, impecável. R$6.000,00,
Tratar: 9131-2686 ou 376-
1868 c/ Marcelo,

DEL REY - vende-se, 86,
impecável, pneus novos. Tratar:
273-6409. '\

ESCORT - vende-se; XR3, 89,
conversível, vermel ho

perolizado. Tratar: 371-7542 ou

9965-5774,

ESCORT - vende-se, hobby, 94,
bordô. R$5.000,00 + fncto.
Tratar: 276-3184 após 15:00.

ESCORT - vende-se, GL, 84,

insufilm, com manual.

R$3.200,00 ou R$1.500,00
entro + p ar c . Tratar: 273-
0074,

FIESTA - vende-se, 98, 4p, tr.
elétr., prata rnet., ótimo estado.

R$10.700,00. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355.

"

FIESTA - vende-se, 00, c/ a.c.,
4p. Aceita-se carro menor valor.
R$12,.800,00. Tratar: 9965-
8875,

FIESTA - vende-se, 98, 4p, c/
alarme, t.e. rodas esportivas.
Impecável. R$ 10.200,00,
Tratar: 370-5386.

F-1000 - vende-se ou troca-se,
cabine dupla, 86, modelo Souza

Ramos, prata. Tratar: 376-
0168,

F-1000 - vende-se, 94/94,
prata. R$25.000,00. Tratar:
370-4903 ou 9969-2549 c/
Edvan.

F-1000 - vende-se, azul, MWM,
caixa grande, 95/95.
R$25.000,00, Aceita-se carro

de menor valor até R$7.000,00.
Tratar: 9902-5620.

F-1,OOO - vende-se, cabine

dupla, 85, particular, Tratar:
9979-1437.

KA - vende-se, 99, excelente
estado. Tratar: 9955-2930.

KA - vende-se, 98, cinza meto

R$9,900,00. Tratar: 9973-
5052.

APOLO - vende-se, GL, 91,
cinza. R$6.10o.,00, Tratar:
370-3,574 ou 9123-7355 c/
Waldir,

COMPRA-SE - voyage .86 a

95 ou passat 85 a 89 ou

gol 87a 90. Tratar: 9133-
3476

FUSCA - vende-se, 79, ótimo
estado. R$2,700,00. Tratar:
9955-2930.

FUSCA - vende-se, 74. Aceita
se moto. Tratar: 9962-3664.

FUSCA - vende-se, 74, ótimo
estado. R$2.200,00. Tratar:
273-6242 ou 9134-0498 hor.
comI.

Vende-se RD 350R,' ano 90.
Fone: 9905-3644 cf Gilson.

GOL - vende-se, 96, branco,
bola. Valor à combinar. Tratar:
375-0561 ou 375-1984.

9966.

GOL - vende-se, GTS', 92,
cornpl., vermelho ferrari. Tratar:
371-7542 ou 9965-5774.GOL - vende-se, 1000,9.3, bom

estado. R$6.000,00. Tratar:
370-9922. GOL - vende-se ou troca-se, 1.0,

16v, turbo de fábrica, d.h., 4p, \_�
prata, única dona. Tratar: 9961-
3590 ou 275-3271 ou Barão

GOL - vende-se, CHT, gas., 1.6,
R$6.200,OQ. Tratar: 9953-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AV. WALDEMAR GRUBA 3449
FONE 370·5999

Escolha o modelo, nova ou usada com

entrada e saldo em até 36X lixas.

�®��®�®�®��ii>�®
RONDA
TODOS OS MODELOS O km

'''"',,'. Usadas Cor Ano/Mod.

Palio Sundomn vermelha Okm
Palio Sundomn 50 vermelha 99/00
C 100 Dream vermelha 97/98

Crypton T 105 E vermelha Oi/Oi
CG 125 Titan 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
CBR 450 vermelha 90/90
CB 500 pretél 00/00
CBX 750 cinza 89/89

Sundown Explosion
aro 20

*

Ciclo Free Style

.aro20

Ciclo Maroto
aro 16

*
Sundown TNT Boy
aro 16

*

CLASSI

Rio Sco, 353/Apto 302-Centro.

PARATI - vende-se, 1.0, 16v,
98/99, 4p, t.e., I.t., d.t., rodas
15. R$13.000,00 + 17x

R$190,00 fixas. Tratar: 370-

3513 ou 9125-0007 cl
Marcelo.

PASSAT - vende-se, 86/87,
1.8, Vilage, preto, ótimo estado.

Aceita-se moto no nego Tratar:
376-0056.

POINTER - vende-se, 1.8, 941
95, 2º dono, excelente estado,
rodas de liga leve aro 14", cl
película. R$9.500,00. Tratar:

276-3002 cl Jair.

QUANTUM - vende-se, GlS, 88,
álcool, automática, branca, toda
original. R$5.900,00. Tratar:

370-3574 ou 9123-7355.

�.

SANTANA - vende-se, Cl, 89, à

gás, cl aro de liga, impecável.
R$5.500,00. Aceita-se troca por

Quantum de menor valor. Tratar:
371-6238.

CORREIO DO POVO 23

�OTOS

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

SOM

Tel: 371-7212
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Cei: 9963-7641

SAVEIRO - vende-se, 01, gas/
GNV GIII I I d carretinhas para motos ejet ski

, , comp., prata, c c,
, rodas de liga e lona marítima.
Com GNV R$22.000,00'ou sem

GNV R$20.000,00, Particular.
Tratar: 370-8563 ou 9103-

3580.

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
COMPRA-SE � carro até. Jaraguá do Sul se
R$2.000,OO. Tratar: 371-6135

.

-

ou 275-2634 cl Waldemar,

CHEROKEE - vende-se, laredo,
97, 1" dono. R$15.000,00 +

24x R$1.150,00. Tratar: 374-
1117 ou 9975-0117.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CO original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava pI crianças,
rodas de liga leve, R$
21.000,00. Tratar: 370-8928.

IBIZA - vende-se, 01/01, cl
56.000km, motor 1.0, 16v,
compl. R$20.000,00. Tratar:
9983-2124 cl 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 cl Santiago.

1113 compra-se, de

preferéncia financiado. Tratar:
372-0108.

GM - vende-se, custon 12.000,
95, baú, 1" dono, ótimo estado.
Tratar: 9979-1437.

TOVOTA vende-se,
bandeirantes, 86, 4x4, motor

novo, cl caro de mad., ótima.
Tratar: 9979-1437.

BIZ - vende-se, ES, cl part.,
Okm. R$1.000,OO entr. e

assumir presto Tratar: 371-
3040 ou 9965-9920 cl Orli.

BIZ - vende-se, 01, azul.

R$2.500,00 + 14x R$128,00.
Tratar: 376-1854 cl Adilson.

BIZ vende-se, 98.

R$2.700,OO. Tratar: 9979-
0605,

CBX 450 - vende-se, OX, 88,
cinza, ótimo estado.

R$3.400,00. Aceita-se carro de
menor ou maior valor na troca.

Tratar: 372-0391.

CG - vende-se, KS, Okm.

R$1.800,00 entr. + 26x

R$182,00. Tratar: 371-3040

cl Salvador.

COMPRA-SE - moto modelo,
honda Siz I Sundown I Scooter
em bom estado. Tratar: 370-
1801 cl Sandro após 18hs,

HONDA - vende-se, Ml, 86.

R$2.750,00. Aceita-se troca

por carro. Tratar: 9.909-0545,

LAMBRETA - vende-se, 68,
semi restaurada. R$1.300,00
+ documentos. Tratar: 376-
1854.

TITAN - troca-se, 00 por
OT200R, acima de 98. Paga-se'
a diferença. Tratar: 374-1117
ou 9975-0117.

TWISTER - vende-se, preta.
R$7.200,00. Aceita-se troca

por corsa atê R$9.000,00.
Tratar: 370-6360.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBAOO, 6 �e dezembro de 2003

o

.0
E
Q)
Cf)

�
o

�

quer presentear
A.

voce

�

60 meses
.J

C 100 6iz J\S.-----R$ ::J

Crypton C 100-· U)

C 100 61z ES-----·R CJ

Y6R 125 K-··----··R O

CO 125 J\SU_--."-R 4, '<t

, C 100 6iz +-··-�--R$ 100,30
::J
I!I

• xrz 125 K-····---·R$ 123,28 �
NXR 125 J\S---·_·-R$ 119,07 <t
XT 5-·-·----··----8.$ 169,74 "'J

250--····--R$ 164,31 w
O

50··----R$ 179,45 w

DI.eses I-
Z

8,OO-----R$ 163,14 �
R$ 9.235,OO--··-R$ 178,54 z

R$ 10,927,OO-_u-R$ 211,.26 w
UI

R$ 11.667,OO-.-�-8$ 225,57 w
a:

R$12.174,OO--..-8$ 237,37 D..

R$12.781,00-----R$ 247,
w

:.tla:

R$ 13.454,OO-····K$ 2 O

78 meses
<t
a:

R$ 10.126,00-----R$ 154,48 <

R$11.082,00-----R$ 169,07
D..

w
R$12.717,OO···--R$ 194,00 I-

R$ 14.000,OO··---R$ 21:3,58
z
w

R$ 15.337,00"·--R$ 233,98 l:
CJ

R$16.144 s 246,29 UI

<t

66 meses
O
J

R$ 18.470,00··---R$ 333,00 '<t

R$ 21.853,00·"--8.$ 394,00
>

CJ
R$ 24.020,00"-'-8.$ 433,05 .<t

R$ 26.907,00'--'-8.$ 485,14 U'>
CJ

R$ 28.597,00····-8.$ 515,60 z

R$ 30.581,00····-8.$ 551,38 CJ
a:

R$ 36.870,00--··-8.$ 664,75 Q.

-8153
a: o Januário Ayroso, 80 '}bJaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

u

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

SCÉNICALlzÉ E

CLfO AUTHENTlQUE 1.0 1ÔV

Melhor.s Compra. 2003
em suas Categorias.

Dicave BLUMENAU
322·8800

ITAJA(
348·8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGuA DO SUL
370-6006 I Consórcio Renanlt

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária Renault para sua região.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



("�
-x

ÁBADO, 6 de dezembfo de 2003
,

. (.

1,::�"�.n:":�:M
Seg..:I Ses, JU.i 80S às I 2h� e dns J3hs i� lSh.'j.,

Rua Jorge Czerníewicz, 400

Anuncie aqui!!!
371·1919

Reserve agora hospedagem de férias para seu

cãozinho passar o final de ano sem stress de
gaiola, chácara ecológica, aqui de corre,

brinca) fu. buraco e novos amigos, vagas
limitada"

Disposmos de bsnho, toss. úv. e 1[;/2,

Vendemos lindos filhotes de diversas raças e

tamanhos, com ou sem pcdigrec,

& Arquitetura
Topografia

.. Medição de terra
- Desrnernbrornonto

.
- Regularização de medidas
- Proleto e execução
(residencial. comercial, e1c.)
- Relormas em geral
- Paisagismo
370-7611 /9113-1663

waiter Morquordt,744 Sl 5

. i Anuncie aquilUI' !
,

371·1919
'

; ...............•........ " : .......................•......

AUTO PEÇAS

papa�io * Meia Cana
* Rebaixo
* Forro
* Acabamentos de gesso
* Consertos
* Orçamento sem çompromisso

371-1063 INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276·3429
9975-5659

·7"·1-',j"�·'··� ,L J 070

Rua 25 de Julho, 1650-
Baependí • Jguó do Sul

E-mail: papagaIO@terra.com.br
I fOTOCOPIADORAS· IMPRESS01?AS
I .. MATERIAIS DE CONSUMO

I - ASSISTtNCIA TÉCNICA

1276-3417
�U825i11IItltto'SI5.VII"�VI.IaI�doSIll.SC I

. R: Exp, Gumercíndo da Sílva, 616
.. centre- Jaraguá do Sul- se

Anuncie aqui!!!
371·1919 ÁrÍuncie aqui!!!

371·1919

lJelfelllaÇio lCUlllú I)
La� e "IoIUIB IleJellIa

1l1lil1li18 de CaIxa fi'ág
IllIII8rm8IJtJlll�. 118"

.

Anuncie aqui!!!
371·1919

IlCONMAC, .<

Conrnaq CCHMteWil Ud"

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras
Compressores

Roçadeiras
Máquinas em Geral

Motoserras
Lava-Jato

jAnuncie aqUi!!!i
371·1919 I

......................................................................................................... .1

���.�� ...............

"�---����-,
� i

I Anuncie aqui!U
371.1919

i.
r

-

,

L . _i I Anuncie aquilU
I 371·1919',
i :
L .. .. __ . . i

VI

Anuncie aqui!!!
371·1919

II Getúno ViI':9"S, 594
Centro - Jtlt'll.t'jlttÍ do su[

Tef.: 370-3612
....

I
(lPtl6i? " JC-(c,n..q.1,

Venha Conhecer a I
-

Moda que é um Doce!i
!

. . �

Preços especlalsl
de inauguraçãol

I

Modinha
Moda Adulto!

I Iam. 01 a 16

I
I Fone: 371-5810 I
Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 i

.... � � " " " __ ........• __ _._ J

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

Tratar: 274-8456-
9902-7575

�
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r--------·--·_·
.-._- - .. - .....

�!

I Anuncie aqui!!�
I 371·1919 I
I I
L........ .. .1

Anuncie aqui!!!
371·1919

Frl VIDRAÇARIAL..LII Arte Vidros
Vidros, Espelhos, Bísotê, Lapidação e Polimento,

Jaeeamemo, Plotter de Recorte,Acessôrios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESCAPAMENTOS - vende-se,
esportivo, coyote p/ CB500 ou

outras. R$100,00. Tratar: 275-
1204 ou 9132-1405 c/ Ricardo.

SOM - compra-se, automotivo.
Tratar: 9955-2930.

SOM - vende-se, de cd p/ carro,
Explode da Sony, mód. c/800w,
pirâmide c/ regulagern, 2 sub,
1 de 10 e 1 de 12 + 2 cornetas

e controle remoto. Tratar: 276-
3850.

SOM - vende-se, de CD p/ carro,
Pioneer, c/ frente destacável,

serni-novo. R$350,00. Tratar:
371-6238.

SOM - vénde-se, frente
destacável de som p/ carro,
marca JVC KD-5587. R$70,00.
Tratar: 372-2539 c/ Rafael.

SOM - vende-se, aparelho de
som, p/ carro, semi-novo, marca
Road Star, c/ toca-fita. Tratar:
276-2073.

RODAS - vende-se, jogo c/ pneu,
aro 16, para Gol e Golf, semi
novo. R$800,00. Tratar: 9952-
2140.

VENDE-SE - modo 900w, marca
Pioneer. Valor à combinar.
Tratar: 376-3212.

d-.' Iversos
L_. ��__�...,.

B.ANHEIRA - compra-se, usada.
Tratar: 376-2393 manhã.

BICICLETA - aceita-se doação.
Tratar: 371-4887.

BICICLETA - vende-se, duas,
femininas, Tratar: 371-3340.

i -l€mgeraçio '01$ Intios i
1

.•..1. la�:d�::�:re�����:I��:�OS '11• Domésticos e Automotivos ,

• .

..

- Nacionais e Importados - !
!. . 1

1(47) 372.0469 jI Rua: Carlos Eggert, 1 41 I
Lyi!� ��I�lJ :.J�raguá .9�.?lJU
8563 ou 9103-3580.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Rotweiller, puro, entrega 10/12. R$
100,00 cada. Tratar: 275-2949.

CALÇADOS -vende-se, estoque de
calçados. Tratar: 371-7636.

CACHORRO - vende-se, filhotes de

pastor alemão. Tratar: 371-9992 c/
Davi.

CARRINHO - vende-se, de lanche.

R$500,00 à vista ou em 2x. Aluga-se
por R$100,OO. Tratar: 9117-2447.

SÁBADO, Efde d�;�mbro de 2003,.
-

("

-CURSO •

PATOLOGIA DAS CONSTRUÇOES
-

CARRINHO - aluga-se, de cachorro
quente prensado. Tratar: 9117-1083
após 18:00.

CELULAR - vende-se, Nokia 2280.

,.

IMPERDIVEL!!!

o curso tem a finalidade de transmitir fundamentos sobre problemas decorrentes
da má qualkíade, aplicação e utilização de materiais e serviços em obras de

construção civil. Identificar a manifestação das patologias visando a prevenção
das falhas e adoção de técnicas de reparo.

Programa:
.

i: Etapasdo'processoconsúúÚvoeúsonaconstúiçaoClviL
�.

�w.m-2:·�DurabHid'adede·materlaisecompÜnentesdasedificaçoes.
3. origén's da Patofogia.-----

_.. ., .

. ..

4. ProblémaSpat6fógiC6Sém:
.....

� FUndaçõés"
.

Estruturas
Alvenarla
Impermeabilização
Revestimentos

Instalações elétricas e hidráulicas -

Pintura
5.

. Mªl1ifE)?!açõE)?:
Umidade
Corrosão
Desagregação
/Destacamento
Fissuras e trincas

······é: ProCédimént6dé

t

SEJA UM PEQUENO FABRICANTE!

telefonia e segurança

Trabalhe em seu próprio negócio na sua casa. Seja um mini- _

fabricante de um produto de alta rotação no mercado atual. tntormeções. 275-8200 - Ramais 8249/8253
Você pode produzir brindes, chinelos de pano, fraldas e mais 250 extensão@unerj.com.brprodutos, dependendo da quantia que você pode investir, variando
de R$60,00 a R$3.000,00 de investimento. Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CACHORRO _ vende-se, filhotes de Chegou a hora de você transformar a sua vida. Envie 1 envelope
cães: Poodle Toye Micro, Yorkshire, em branco, 2 selos de R$ 0,50 e seu endereço completo pI CONSULTE NOS TAMBE'M SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

..sc_h_n_au_s_er_,s_h_i�_Z_U,_B_o_�_r,_L_ab_ra_d_o_r, C_0_R_P_0_1_0_1_0_-_C_X_P_._1_1_45__-_8_9_.2_5_9_-_9_7_o_-_J_a_ra_g_U_á_d_O_S_U_I/_S_C_'
.

- ·

��l�JGolden. Colley, Pit Buli. Tratar: 370- que lhe enviaremos todas as instruções gratuitamente.

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 ugações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos

,
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

Centrais telefônicas Intelbras

Fone: 371-7007
A melhor opção para sua empresa,

escritório e residência ..

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

,

I

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 cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e ínterfones
Canceias automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/B e Calor)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmese sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme ele incêndio
Iluminação d� emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Klt Portão Eletrônico + Interfone
Klt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRITORIO CONTABIL LTDA .
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•

10
12003

Mais uma conquista
da Equipe CS

Escritório Contâbil

,CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
Para obter sucesso no presente

e tranquilidade no futuro!

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
A SUA EMPRESA MERECE!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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c.

onic

R$ 645,00
ou 1 + 4 de

R$ 129,00
Nokia 2100jPronto

R$ 299,00
ou 1 + 4

R$ 59,80

Nokia 2100jT Voee

R$170,00
ou 1 + 4

R$ 34,00

Telefone sem fio
900 MHZ
Várias marcas
e modelos a p

R$129,O Motorola C200jPronto
R$ 299,00
ou 1 + 4

R$ 59,80
+ R$ 29,00 Tim Chip

ou 1 + 4 :

R$ 25,

Nokia 3310jPronto
R$199,00

ou 1 +4

R$ 39,80
+ R$ 29,00 Tim Chip

Motorola C200jT Voee

R$170,00
ou 1 + 4

R$ 34,00

Parabólica com controle instala
com a base de concreto

1 + 5 de R$ 76,00
a vista

R$ 419,00,
R$120,00. Tratar: 9967-2587. R$150,00. Tratar: 9952-2140.

CONSÓRCIO - vende-se, carta de
crédito cf 15 pare. pagas. Consórcio
Sudameriea. Tratar: 374-1020.

CELULAR - vende-se, Eriesson,
T18d. R$120,00 nego Tratar: 275-
2639 m1anhã ou 273-0800 tarde cf
Poliane.

nego Tratar: 372-1354.

FILMADORA - vende-se, pequena,
Panasonie, semi-nova, cf controle
remoto. Tratar: 376-0168.

CHURRASQUEIRA - vende-se,
elétrica, 1,80m de largura. R$
900,00. Tratar: 372-1566 cf Ana
Lucia ou Paulo

CONSÓRCIO - vende-se, carta de FORNO - vende-se, automático
crédito contemplado paramoto, Okm. . Rsher, seminovo. Tratar: 371-1970.
R$4.000,00. Assumir 41 pare.

R$120;00 e entro R$800,00. Tratar: FREEZER - vende-se, vertical, 230L,
9909-2000. marrom. R$6.000,OO.Tratar. 3707156.

Quartas-feiras - Peixe Frito
Sextas-feiras - costela assada,

feijoada e dobradinha

"'U"''''''''',i!!II!I1,1!II1�;l!!'Iil 3 71- 2 6 4 6
COMPRA-5E - beliche ou bieama, DVD - vende-se, LG, super slim, FREEZER-vende-se, Cónsul, vertical,

Tratar: 9102-0131. em bom estado. Tratar: 371-6238. novo, na caixa, cf gar., lê tudo. 2801ts, branco. Tratar: 371-1970. Lucia ou Paulo 1566 cf Ana Lucia ou Paulo
R$400,00. Tratar: 9102-1701.

CELULAR - vende-se, Sansung COMPUTADOR - vende-se, Compact FREEZER - vende-se, 1 ano de uso. FREEZER -vende-se, usado em bom GRADE - vende-se, de janela. Tratar.
Voieer Fashion, pré pago, Vivo. Presaria 486, cf problema na fonte. ÉGUA-vende-se, crioula. R$400,OO R$ 700,00. Tratar: 372-1566 cf Ana estado. R$ 300,00. Tratar: 372- 376-1595.

I
acompanhante Iexecutiva para ,

dividir aluguel. jTratan (41) 371-7414,
.................................................................. , .

PREVINA-SE
Use Camisinha

Dreiche no Ar
Bola0 gatolQ. pata hornans

de bom gosto!
At(JnÕirnaflfo ato hot6J!:, rnotái�,
teddêneia e com Joc�1 ptótpil:i vl�.
Sigilo .b",lufo.

275-0052

PREVINA·SE
Use Camisinha

IAliiHURi
Anuncie aqui!
371-1919

Anuncie aqui!
371-1919

9129-34431
.............................................................

' �_.__._------------_.�

Anuncie aqui!
371-1919

,

Só para elas! I
9997-72231

,

������� �� ��II ,."", , _., , , , , d

Precisa-se

I maior::�i:sanos. i P R E V I NA· S E

i Tratar: j Use Camisinha
1(47) 9991.18051L , , .

í]jnd'as----· -·-l
I Meninas!
I

.

Anuncie aqui!
I ! 371-1919
1.�991:__1-ªQ5J L . . ....._., (47) 9137-3156

\

II'
/!�
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SUPER PROMOÇAO
Portão eletrônico
+ interfone

A RECOMAQ, registrada na Junta Comercial em 17-11-1969,
começou suas atividades em 31-1-1970, data da inauguração 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

Kõhntopp, esposa de Ronaldo, constituição mantida até hoje, quando
completa 34 anos de fundação. Se de início 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 direcionou seus produtos para o mercado de móveis e

equipamentos de escritório, no que é exemplo de empreendedorismo.
A RECOMAQ tem forte parceria com a Giroflex, da qual é
representante exclusiva na região.

I d· IInaugura a ...
Rua Pe. Pedro Francken, 139 - Centr
laraguá do Sul (Lat. Do Terminal)

CORREIO DO POVO 29

IMPRESSORA - vende-se, epson
mod. 480 SXIJ. Tratar: 371-1970

liNHA TELEFÔNICA - vende-se,
comercial. Tratar: 371-7636.

MÁQUINA FOTOGRÁFICA .... vende

se, digital, Pen-Can. Tratar: 9117-
1083 após 18:00.

MÊS DO ALARME
Vigilância eletrônica
Instalação de Alarme

comerciais e residenciais

MÁQUINA - vende-se, de xerox, nova.
Tratar: 273-6409.

MÁQUINA LAVA ROUPA - vende

se, Electrolux, 8kg, nova. Tratar:
9955-7994.

MÁQUINA lAVA ROUPA - vende

se, Mullerdefibra. R$120,00. Tratar:
275,2949.

MÁQUINA lAVA ROUPA - vende

se, de 8kg, nova. Tratar: 9955-7994
pelamanhã.

MESA - vende-se, c/ 6 cadeiras, nova.
R$100,00. Tratar: 9102-1701.

MESA - comprase, de tênis demesa,
usada. Tratar: 376-2393 manhã.

MUDAS - vende-se, de palmeira real.
Tratar: 370-2461.

OURO - compra-se, qualquer peça,
arrebentada, quebrada. Paga-se à
vista. Tratar: 9979-0605.

PURIFICADOR - vende-se, de água,
Europa. Valor à combinar. Tratar: 370-
5273 c/ Marcos.

SKATE - vende-se, Snoway, ótimo
estado. R$45,00. Tratar: 373-4830.

SOM - vende-se, aparelho de cd,
Pioneer, c/ MP3, c/ controle, novo,
na caixa. R$505,00. Tratar: 376-
2206 c/ Alexsandro.

TíTULO - vende-se, do baependi.
Tratar: 9975-7378.

VENDE-SE - roller hypno STS, novo.
Tratar: 372-2954.

VENDE-SE - mosqueteiro de teta,
prot. Oe berço, cestinha, bando p/

Restauração
de Móveis e

Antiguidades.
I

Tratar: 370-5290

Economize com Qualidade

Especializada em Cartuchos para Impressoras

LEXM�RK erox

[�] Epsd1i
A cada 15

reciclagens ganhe
1 GRÁTIS

. Garantia, qualidade e economia.
Labpratório próprio -

Um novo conceito em reciclagem
Fone/Fax: 376-3869/370-0417

Rua: Cet Procópio Gome� de Oliveira, 83 - Sala 1 - Centro -

Jaraguá do Sul - se (Próx. Banco Itaú)

INSTALADORA
•

aferell.
Vendas de
Materiais
Elétricos
em Geral

A Casa do Instalador

,IO"oÇÃO DA IIMAN4· ti Portões Eletrônicos
ti Cirquito Fechado de TV

_...,..., ......-

t1lnterfones �lM!mi"
ti Vídeo Porteiro'

Financiamentos em até
pj materiais Elétricos • Plano Construca.r da !tA'''.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Fone: 47 370 9933
1438-Sala02-JaraguádoSul 9103-3838/9967-0383

cortina, p/quarto de bebê. R$50,00.
Tratar: 371-6238 c/ Andréa. �� PLANET GAM:E

......_._J;s,�"" • VENDAS *lOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERALVENDE-SE - eqpto athletic 2001,
cycle scaler, compl., c/ nota fiscal e
fita de vídeo c/ exercícios. Tratar:
275-0707 coml, ou 372.Q339 à noite

c/Marceli.

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIOEO GAMES .CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

• PLAVSTATION 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
*DREAMCAST
* NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
* GAME BOY ADI/liNCE
• NINTENOO GAME CUBE hóratill de atendfm!llto: segllllda hegooda ®s 10:00 h 22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra· Jaraguá do ,Sul .E-mail p�e@ibesl.com.br

VENDE.sE - cepilho ensacado ou doa.
se. Tratar na Rua Ângelo Rubini, 15.

VENDE-SE - retalhos p/ almofada,
tra.esseiros etc.Traia': 3708885c/José. VIDEOGAME - vende-se, Play

Station One, c/ 2 controles, memory
card, 1 transformador, 2jogos, c/ 6
meses de garantia. R$350,00.
Tratar: 376-2206.

VlDEOGAME- vende-se, Nintendo 64,
c/ 8 fitas orig., ou troca-se por Play
Station. Tratar: 9117-1083 após 18:00.VENDE-SE - 2 balcões de vidro, 1 é

expositor de doces. Valor à combinar.
Tratar: 370-5273 c/ Marcos. VIDEOGAME - vende-se, Play

Station 2, c/ OVO + 5 OVO de jogos.
1 + 1 R$360,00 ou à vista
R$700,00. Tratar: 372-2959 c/
Augusto.

VIDEOGAME vende-se,
Oreamcast, c/ 2 contr. e 3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
2, totalmente destravado, c/ 3 jogos.
R$750,OO. Tratar:376-2206.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



30 CORREIO DO POVO
,

,

SABADO, 6 de dezembro ge 2003

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO DE SENHORAS DE ROTARIANOS DE JARAGUÁ DO SUL

CASA DA AMIZADE.,.. .

CNPJ 83.784.934/001-99

São convocadas através do presente editai todas as associadas, quites
com a tesouraria, para comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária, a
reanzar-se no dia 08 de dezembro de 2003, nas dependências da Recreativa
das Duas Rodas, localizada na Rua 25 de Julho, n22080, Bairro Vila Nova na
cidade de Jaraguá do Sul telefone 275-1135, em primeira convocação Iniciando
se às 18:00 horas e em segunda convocação às 18:30 horas, para deliberação
sobre:

Análise das alterações e aprovação do Estatuto Social da Associação
de Senhoras de Rotarianos de Jaraguá do Sul - Casa da Amizade;

.

Outros assuntos de interesse da Associação.

Jaraguá do Sul, 02 de dezembro de 2003.

NellyMüller
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO

Através do presente são convocados todos os membros votantes da atual

Paróquia Apóstolo João da Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do
Sul- CEL, para reunlrem-se no dia 18 de dezembro de 2003, às 19h, na Rua
José Theodoro Ribeiro, nO 1630, nesta cidade, para deliberarem sobre a

seguinte

ORDEM DO DIA:

1) Constituição e aprovação da nova denominação da Paróquia Apóstolo
João;
2) Aprovação do Estatuto da entidade;
3) Eleição da Diretoria;
4) Eleição do Conselho Fiscal;
5) Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul, 02 de dezembro de 2003.

IvoWlschral - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO

Através do presente são convocados todos p.s membros votantes da atual
Paróquia Apóstolo Tiago da Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do
Sul- CEL, para reunlrem-se no dia 13 de dezembro de 2003, às 18h, na Rua
Roberto Zlemann, nO 1554 - Sala 2, nesta cidade, para deliberarem sobre
a seguinte

ORDEM DO DIA:

1) Constituição e aprovação da nova denominação da Paróquia Apóstolo
Tiago;

.

2) Aprovação do Estatuto da entidade;
3) Eleição da Diretoria;
4) Eleição do Conselho Fiscal;
5) Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul, 02 de dezembro de 2003.

Almir Glese - Presidente

CLASSI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEM'BLÉIA DE FUNDAÇÃO

Através do presente são convocados todos os membros votantes da atual

Paróquia Apóstolo Paulo da Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do
Sul - CEL, para reunirem-se no dia 12 de dezembro de 2003, às 19h, na Rua
Maria Umbelina da Silva, nO 270, nesta cidade, para deliberarem sobre a

seguinte
.

. ORDEM DO DIA:

1) Constituição e aprovação da nova denominação da Paróquia Apóstolo
Paulo;
2) Aprovação do Estatuto da entidade;
3) Eleição da Diretoria;
4) Eleição do Conselho Fiscal;
5) Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul, 02 de Dezembro de 2003.

Aroldo Müller - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO

Através do presente são convocados todos os membros votantes da atual

Paróquia Apóstolo Pedro da Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do
Sul- CEL, para reunirem-se no dia 21 de dezembro de 2003, às 9h30min, na
Rua Esthéria Lenzi Friedrich, n218, nesta cidade, para deliberarmos sobre a

seguinte

ORDEM DO DIA:

1) Constituição e aprovação da nova denominação da Paróquia Apóstolo
Pedro;
2) Aprovação do Estatuto da entidade;
3) I Eleição da Diretoria;
4) Eleição do Conselho Fiscal;
5) Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul, 02 de dezembro de 2003.

Slgmar Guenther - Presidente

PROFESSORES

Precisa-se de Professores habilitados e com

experiência profissional comprovada para
trabalharem na Educação Infantil, Ensino

Fundamental e Ensino Médio. Interessados

deverão enviar curriculum vitae para a Caixa

Postal 1343 - CEP 89251-971- Jaraguá do Sul -

SC, até dia 19 de dezembro de 2003.

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:

AGENIR FELIPE-ME - RUA LEPOLDO DIEL FUNDOS 13 - NESTA;
ALDO DE SOUZA OFICINA MECANICA - WLATER MARQUARDT 2320 -

NESTA;
ALDO DE SOUZA OFICINA MECANICA LTDA - WALTER MARQUARÓT
2320 - NESTA;
ANA MAR.IA KONRAD - RUA Hr:RMANN SCHULZ 169 - NESTA; r
ANGELlTA APARECIDA ALVARENGA Mlono - AV MARECHAL DEODOR�

liDA FO - NESTA;
CLAUDIA ALMEIDA DA LUZ - N 82 - NESTA;. �
CONF RUMAYR LTDA - R ADEMAR IRIO VASlEL 550 - NESTA;

.

CONFECCOES BUMERANGUE LTDA - RUA AUGUSTO GUNZ, 548 - NESTA;

ICONFECCOES BUMERANGUE LTDA - R.GUSTAVO GUNZ, 548-R10 CERRO \
II - NESTA;
CONFECCOES BUMERANGUE_LTDA - R GUSTAVO GUNZ, 548 - NESTA; ICONFECCOES BUMERANGUE LTDA ME - ROD SC 416 KM 14 - NESTA;
CONFECCOES BUMERANGUE LTDA ME - ROD SC 416 KM 14 - NESTA;
CRISTIANO SCHEUER . F V 100 - NESTA;
DELANE PECAS SERV REPRES COM L - ROD BR 470 KM 55 NR 1215
- NESTA;
DU·LEO CONFECCOES LTDA - RUA AGUAS CLARAS 466,FUNDOS -

NESTA;
-EDUCAR INSTITUTO EDUCACIONAL S - R PREFEITO WALDEMAR GRUBBA
- NESTA;
EDUCAR INSTITUTO EDUCACIONAL S - R.PREFEITO WALDEMAR

GRUBBA - NESTA;
EVANDRO R bA SILVA - AV PREF WALDEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
FABIO DA SILVA - P F S/NR - NESTA;
FAUSTO ROBERTO KLUG - RUA ALWIN erro S/NR LOTE - NESTA;
FERNANDO ROBERTO KEISER - RUA RDOLFO GROSSGLAS 225 ILHA
DA FIGUEIRA - NESTA;
FUNDICAO VITORIA LTDA - R ·MAJOR JULIO FERREIRA 319 - NESTA;
GILSON JOSE LUZ - RUA EMILlO CARLOS JORDAM 18115 - NESTA;
GILSON JOSE LUZ - RUA EMILlO CARLOS JORDAM 18115 .: NI!STA;
GRABNER COM PRESENTES UDA ME - AV MARECHAL DEODORO DA

FONSECA 1 067 - NESTA;
HELENA KRUCINSKI ME - AVENIDA GETULIO VARGAS 268, U 215 -11)
NESTA;

,

INSTALASUL PREST DE SERV LTDA ME . R 450 132 - NESTA;
ISMAEL DOS SANTOS DE SAO JOSE - RUA 776 - JOAO M DA SILVA 277
- NESTA;
JANIRA MENEL EFETIVA MALHAS - RUA WALTER MARQUARDJ. 818 -

NESTA;
JOSIANI PEREIRA - H P 77 - NESTA;
KARINE DA SILVA - GETULIO VARGAS 268 SALA 112 - NESTA;
LANDHAUS REST UND FREIZEIT LTD ME - RUA AURORA RIO CERRO II
- NESTA;
LEAN TEXTIL COM REPRES LTDA ME - R GUILHERME WACKERHAGEN,
641 - NESTA;
LUIS CLAUDIO ANTUNES· RUA VITOR ROSEMBERG, S/N LATERAL NR

933 V - NESTA;
LW CONCERTOS ELETRONICOS LTDA . EXPEDICIONARIO ANTONIO
CARLOS FERRIR - NESTA;
MARCELO CARLOS PUHL - R LUIZ CHIODINI LT 16 JGUA ESQUERDO -

NESTA;
MIAMOHR IND COM DE CONFEC LTDA - RUA 406 NR 34 - NESTA;
MONISE ROBERTA FELTRIN - P S 30 - NESTA;
OLGA KRUTZSCH WEISE - RUA WILLI KRUTZSCH S/NR SANTO ANTONIO
- NESTA;
PEDRO CESARIO DOS SANTOS - ANACLETO GARCIA - LATERAL 3 CASA
87 - NESTA;
POMAR TEXTIL LTDA . R ESTHERIA L.FRIEDRICH 117 SL 3 - NESTA;
ROGERIO KUNTZE . RUA ANGELO SPEZIA S/NR 31 CASA A.P.NR 43 -

NESTA;
ROSELI GAEDKE MARTINS· G 51 - NESTA;
ROSEMERI BITENCOURT . RUA FREDERICO TODT 549 CASA 01

AMIZADE - NESTA;
ROSEMERI BITENCOURT - RUA FREDERICO TODT 549 CASA 01'
AMIZADE - 'NESTA;
ROSEMERI BITENCOURT - RUA FREDERICO TODT 549 CASA 01
AMIZADE - NESTA;

,

SILVIA REGINA DE QUADRA - I B 173 - NESTA;
TRANSPORTADORA VICENZI LTDA . RUA 10 DE NOVEMBRO 1230 -

NESTA;
TRANSPORTADORA VICENZI LTDA - RUA 10 DE NOVEMBRO 1230 -

NESTA;
TRANSPORTADORA VICENZI LTDA - RUA 10 DE NOVEMBRO 1230 -

NESTA;
TRANSPORTADORA VICENZI LTDA - RUA 10 DE NOVEMBRO 1230 -

NESTA;
VALMIR DE LIMA - RUA 13 DE MAIO 480 - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados OU

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in·
termédio do presente Edital, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,

nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito,

ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referi?os protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, Novembro de 2003
ílton Hoffmann

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�l
13 BADO, 6 de dezemtJro dtl 2003

Descrição
É a perda completa ou parcial da memoria. A amnésia geral (ou

, /

completa) pode decorrer de uma doença, uma lesão na cabeça ou a

'hlsteria depois de um evento traumático. Quando a causa é emocional,
tudo aquilo que a pessoa tenha esquecido pode ser relembrando quando
se senti r segura.

Causas
� A amnésia parcial pode ser causada por certos transtornos tais como

fulcoolismo ou deficiência tireóidea (é mais provável que esqueçam os
I

,

!acontecimentos recentes que os do passado). A amnésia pós-traumática
Jé aquela que segue a um golpe na cabeça ou uma ferida (a duração da
� perda da memória depende da gravidade da lesão e pode ser de minutos,

�]
\. [ifáce rifO/JX"

e Distribuidora de Cosméticos.:

1$.(tlZa1' de-: 1...')(osas- �SI1.01.lilU/? �
Medicamentos em geral
MãnlpulaçJo de fórmuldS médtcss

Fisioterápicos e
Cosméticos manipulados
Fone: 371-8298

CORREIO DO POVO 31

fone: 275-1450
Av, ;\1,,,- De(x!o(o d" hlt1$e<", 491
••J. 01 - Cenho - J.mgu. do Sul

Comércio de Produtos

ry"j ,A;é
�,A? .;(..:";" ,/'
,

'./ .;>'

Ortopédicos
e Hospitalares

FonB/F3K: (4n 372-0461
B:8am da BioBraD� na -S12·Cant18 - Jgu4 dDSuI
amai!: maíocbi@telluolltbr • te!,: 99t9·um

horas ou permanente). A
amnésia retrógrada é a

'perda de memória antes de
o trauma acontecer; a

amnésia anterógrada é postertor ao trauma.

Diagnósticos
Pode-se procurar detectar algum tipo de lesão que afete certas zonas do
cérebro. Deve-se determinar se a pessoa registra consumo excessivo de

álcool, barbitúricos ou ansiolíticos (podem causar crise de curta duração).
Certas deficiências nutricionais (déficit de vitamina 81) associadas com o

alcool ismo geram um tipo de transtorno nos quais se manifesta urna

amnésia.

Tratamentos
Geralmente a memória é recuperada após um período' variável de tempo.
Quando foi possível identificar uma causa concreta para a amnésia, existem
probabilidades que seja revertida com a eliminação do agente ativado r (por
exemplo, o álcool).

387
.289· SI. 01
do Sul- se

�1/��1�?1
100ME-ogenosflhloslTIuswlores •

I Scúide-eBeleza' III GElASTAIE· oliva sínl�e de !��íno a cológenD i

�PENTAú\RE.efenotenlarIObreo\mar(Qsdlexpre· ! Shampoos, cosméticos, I� AHA . �imi/1() mo . .,
.

fU(OGEL.du lohidra!a<âo
! sucos naturais de Babosa I

(Aloe vera)
!

- l\ltJl!H'OII t:'()Ina vvt:'c,�

Centro de aPOjo aos diSlrfbUidores

371-5176

Dr. Luciano Maiochi
Pereira BELA VIDA

Oftalmologista
371-7801 J 370-0409 Rua: Av. Getúlio Vargas. n" 49 -Sala 105

Ed, Herter I defronte a Igreja Evangélica
(Em cima do Uníbauco)Rua Guilherme Weege, 327
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PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS
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SUPRIMENTOS PARA SUA EMPR'ESA'

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
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IANIVERSÁRIO: A STÚDIO FM COMEMORA COM CLIENTES, FUNCIONÁRIQS fi OUVINTES

.;'

Unica rádio ·FM damicrorregião
completa 14 anos de atividades

Jaraguá do Sul - A

Stúdio FM, única ernis

s o r a de rádio FM da

microrregião do Vale do

Itapocu, completa hoje
14 anos de atividades.

Fundada no dia seis de

dezembro de 1989 em
�

caráter experimental, a

rádio ganharia a conces

são do Ministério das

Comunicações em 28 de
dezembro do mesmo

ano autorizando, com

isso, o funcionamento da
emissora de acordo com

a legislação brasileira.

Inicialmente a sede da

Stúdio FM ficava locali

zada na Rua Reinoldo

Rau, onde permaneceu
por quatro anos. O Só

cio-proprietário da rá

dio, Aryberto Léo

Bartuscheck, explica que
desde que se mudou de

Joinville para Jaraguá do
Sul esteve envolvido com

,

o meio, primeiramente
com a Rádio AM

Jaraguá, da qual era só

cio-proprietário, e de

pois com a aquisição da
Stúdio FM. Por cerca de

quatro anos, Bartuscheck

administrou os dois ne

gócios, até vender' a Rá

dio Jaraguá para o em

presário Wander Weege.
Atualmente a Stúdio

FM está localizada na

Rua Domingos da Nova,
252 e possui outros dois

prop rie tário s, além de

Bartuscheck: Valdemir

Luiz Fraiberg e José
Wodzinski.

Desde o início, a rá

dio mantém praticamen
te as mesmas caracterís

ticas, com uma progra
mação 24 horas que ofe-

Cesar Junkes

Café da manhã oferecido aos clientes e funcionários nos 14 anos da emissora

pop, e o programa jor
nalístico Stúdio Atualida

des, apresentado por
Albino Flores e Fabiana

Machado, de segunda a

sábado, às 7h30.
'

De acordo com o co

ordenador artístico,
Luciano Zerbinatti, inú
meros projetos estão'

• " !.

prev1stos para o prox1-
mo ano, como o Projeto
de Verão que está em

fase de finalização. "Mui
tas coisas virão por aí,
novos horários, novos
programas. Devemos es

tar mud an do sempre,
tentando ser diferente e

inovando" ,

Zerbinatti.

Neste mês, a rádio
está realizando a 3a edi

ção da promoção Natal
Mais Solidário, onde os

ouvintes enviam' cartas

destaca

carreata com a presença
do Papai Noel e das em

presas patrocinadoras:
Elite Móveis, Aquapool
Piscinas, Zanotti Elásti
cos e Bretzke Alimentos.

"O objetivo é fazer al

guém feliz", explica
Zerbinatti.

E para comemorar o

140 aniversário da emis

sora, está sendo realiza

do entre os dias 1 e 15

deste mês um café da
manhã para os 13 funci

onários e clientes. "Com
a correria do dia-a-dia,
muitas vezes mal temos

tempo para atender bem
0S clientes, pois isso re

solverríos fazer este café.
Fica bem mais aconche

gante", afirma o coor

denador.

Atualmente a Stúdio

,

FM possui 96 mil ouvin
tes só em Jaraguá do Sul,
além de abranger 50

municípios com uma au

diência estimada em 1

milhão de pessoas. "O
sucesso da emissora de

pende de nossos ouvin

tes e clientes, por isso

queremos agradecer a

participação de todos",
destaca Bartuscheck.

(CAROLINA TOMASELLI)

Concerto de Natal é 1
,

atração em Jaraguá do Sul
}ARAGUÁ DO SUL - A

Sociedade Cultura Artística

de Jaraguá do Sul (SCAR)
apresenta hoje e amanhã o

Concerto Multimídia de
Natal. O espetáculo vai reu
nir no palco a Orquestra Fi
larmônica de Jaraguá do

Sul e os corais .da SCAR e

da Unerj, que estarão ao

lado dos bailarinos da

SCAR apresentando uma

coreografia onde se desta

cam obras como Rapsody
in Blues e Bolero de Ravel.

Com duração de uma
hora e dez minutos, o con
certo se inicia às 20h30, no
Grande Teatro do Centro
Cultural. No repertório, se
rão apresentadas ainda can
ções natalinas e músicas de

ternos de reis, entre outras

atrações, conforme o dire-

tor do concerto e vice-pn
sidente de artes cênicas �eitur
SCAR, Gilmar Moretti.' mar
um espetáculo tradicionraze
que preparamos para crflll0 �
munidade de Jaraguá ijque n

Sul, Porém,' este ano, a nrma'
vidade é que serão dufend
noites de apresentações eEeJ
concerto terá a participaç;cena
do corpo de balé da se ,Sa

pro�orcionando ain�a m�
e a'

qualidade ao espetaculo o-n

explica Gilmar. event

O Co�certo de NaFat
tem o apoio do GoverJUem
do Estado, através da lJISsad
de Incentivo a Cultura.P s

ingressos podem ser adg
ridos na secretaria da se
ao preço de R$ 5,00 pr

pessoa. Estudantes qu

apresentarem identificaçi
pagam R$ 2,50.

'

I

silC

Reformas em escola beneficiam 1600 alunos.
Com recursos da Secretaria da Educação e com o apoio da Secretaria

Regional de Xanxerê, o Governo do Estado reformou e ampliou a Escola
PresidenteArthur da Costa e Silva. Cerca de 1600 alunosforam beneficiados
com a obra, na qual foram investidos mais de R$ 1,7 milhão. Além de

modernização das salas de aula, a biblioteca, o ginásio de esportes e os

laboratórios de ciências e fisica foram ampliados e reequipados.

ciac
nane

pedindo o que gostariam
de ganhar nesse Natal.

As 30 pessoas escolhi

das recebem uma cesta

de alimentos, com brin

quedos, árvore de natal,
balas, entre outros itens.

Para fazer a entrega, a

equipe da Stúdio faz uma

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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é manhã acontece última

ul ição doJaraguá seEncontra'
pfl ]ARAGUAOO'SUL-Apre

S leitura jaraguaense promove

i.'Fanhã, �� Praç� �ngelo
J�era, a última ec:liçao deste

c a do Jaraguá se Encontra,

'que inicia às 10h3Ornin, com

n� celebração religiosaenvol
lu,vendo o Coral Infantil da

; e�efAnnaT6weNagel e en
lÇ;cerra com um shaw do Gru-

:A! SantoChão
apartirdas 19h.

n' e acordo com os organiza
lo o-res, a programação do

enta conta ainda com mais

a�
.

s atraçõesno decorrerdo c:lia,
rJtlém de um almoço - costela

IflSsada em fogo de chão - que

�erá servido das 11h30rnin às

13h30min, ao preço de R$
2,00, com renda revertida para
o Corpo de Bombeiros Vo
luntáriosdeJaraguádoSulPara
as criançashaverápiscinadebo
linhas, cama-elástica e c:liversas
outras brincadeiras. Durante o
evento haverávendade espeti
nhos, lanches, cachorro-quente
e bebidas a Associação Hún
gara estará vendendo strudel
e outras guloseimas, aAssocia
ção dos Artesãos de Jaraguá
do Sul, que comercializará pe
ças produzidas por seus asso

ciados, e a Secretaria de Saúde,
realizando exames de pressão
arterial e teste de glicose.

1
Nova estrutura no Marista São Luís

p( Praça de alimentação e área de convivência

lU são os destaques das reformas

çi
A ProvínciaMarista Bra- serviço de lanches e buffet

sil Centro-Sul, man-tenedora
co Colegio Marista São Luís,
já está realizando a implanta
ção de uma NOVA ÁREA
de CONVIVÊNCIA no

i$�olégio Marista São L;ns. A
construçãovisa oferecermais
conforto aos alunos e suas

famílias e oferecerá uma am

plapraçade alimentação, uma
modema área de convivên
cià eo'absoluto conforto atra
vés deumanovapassarelaque
unirá aatualguarita com oGi-

"

násia de Esportes e o novo

setor que está sendo
construído.A idéia básicades
te investimento é a convicção
que temos de que é preciso
propiciar espáços privilegia
dos de encontro e convivên
cia com os educandos tor-,

nando todos os locais do

,"olégio Marista áreas
educativas e pedagógicas.

A nova praça de alimen
tação apresenta um design
moderno e disponibilizará

para a comunidade educativa
e seus farrúliares.Merece des-

ariad
/

taqueosv os espaços que
irão' favorecer a convivência

dos educando. Haverá uma

série de bancos, ummini an

fiteatro, floreiras e total tran

qüilidade para acesso ao pá
tio interno do Colégio sem

precisar sofrer as influências
das intempéries.

A obra, projetada pelas
arguiteras SimoneMattedi e
Cibéle Ristow Wodzinsky
será realizada pela Constru
tora PROMA e prevê-se
sua �onclusão para o início
do ano letivo de 2004.

''Tudo foi amplamente es

tudado para o melhor e

mais racional aproveitamen
to dos espaços. O resulta

do será percebido em con

forto e funcionalidade para
os alunos, que terão espa
ços privilegiados", avalia o

diretor geral, Irmão

Evilázio Tambosi.

GERÃi. CORREIODOPOvo9
! ·---rêd-a-c-a-o-@-j-o-r·n-a-I-co-l-'r-�i-o-dopovõ·. com :br

-----------, -

IAPAE: PROFESS0RES DESENVOLVEM PROJETOS PARA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Professores de Massaranduba
investem na educação especial

MAssARANnUBA - Pro

fessores da Escola de Especi
al Anjo Gabriel, de

Massaranduba, (Apae) partici
param durante o ano de um
concurso para escolhadepro
jetos gue incentivassem tanto

seus 36 alunos guanto os sete

professores. ''A escola acrec:li
ta nestaposturametodológica
aplicada, equervalorizar o tra
balho desenvolvido pelo pro
fessorem sala de aula, por isso

lançamos estaproposta de um
concurso interno, de melho

res projetos, a fim de c:livul

garmos nossos trabalhos e

mostrar gue este projeto, de
uma educação transforma

dora, é possível", diz a assis

tente socialdaescolaMarli Car

doso Bayer.
Na terça-feira a escola fez

uma premiação simbólica aos
professores ganhadores do

Divulgação
Professora Tânia com seus alunos no projeto Horta Escolar

concurso.A professoraTânia
Ranghetri Sasse ficou com o

primeiro lugar por0desenvol
ver com cinco alunos de 25 a

40 anos com grau de defici

ência moderada o projeto de
atividades laborativas ocupa
cionais em hortas escolares,
onde além do cultivo de ver-

,

duras foi estudado todo seu

valornutricional. Em segundo

ficou o projeto da professora
DanielleMorchKickh6fel,do
Ensino Fundamental. O tema

trabalhado, com cinco alunos

de sete a 12 anos, foi a literatu

ra infantil e a dramatização,
utilização do computador e

criação de um livrinho de
maneira a incentivar o apren
dizado. "Este tema foi desen

volvido com alunos gue já fre-

qüentam o ensino regularmas
que têm acompanhamento
clínico agui na escola", conta
Marli. E em terceiro ficou o

projeto da professora Schirley
Bandoch com oito alunos de

17 a 32 anos sobre as noções
de trabalho, direcionado a in

clusão no mercado de traba

lho. ''Em cima deste projeto
foi desenvolvido o auto-co

nhecimento, sabendo o gue se

rguer fazer e onde trabalhar",
explica a assistente social.

Para os professores o

prêmio maior foi o de

poder mostrar os traba

lhos. "Os projetos servi

ram para incentivar os

professores e fazer com

gue os alunos tenham a

oportunidade d� melho
res condições de aprendi
zado", finaliza a assisten

te social. (CG)

AEstileCosméticos apresentanovidades na linhaverão 2003/4

) ,

]ARAGuA DO SUL - Há

pouco mais de duas semanas

para o início do verão, a casa

especializada em cosméticos,
Estile Cosméticos, está

c:lisponibilizando para seus cli

entes novidades em protetores
solares,produtosparalinha tem,
maquiagern com cores especí
ficas parao verão, entre outros,
com preços acessíveis e pro
moções em todos os segmen
tos oferecidos.

A grande novidade, ressal
ta a gerente comercial Aline

Sampaio, são os produtos
hipoalergênicos, ou seja, uma
linha de maguiagem completa
para pessoas com alergia aos

produtos conven
cionais. _Segundo

,

Aline, o diferenci-

Cesar Junkes

A Estile oferece uma variedade de marcas e preços \

al destes produtos da marca

Bee Bell, trazidos da

Cosmoprof (Feira Internacio
nal de Cosméticos), é o preço
bemmais acessível. "Coma casa
é especializada, conseguimos
um diferencial em preço e varie

edade", explica a gerente.
A Estile Cosméticos tam

bém está com uma promo
ção de Natal, com sorteio de

brindes para os clientes, além
dos preços promocionais.

E para aqueles gue quise-

rem experimentar os produ
tos antes de comprá-los, a casa
traz promotoras das marcas

que eventualmente ficam a c:lis

posição dos clientes para fazer
gratuitamente higienização
facial e c:liagnóstico depele,por
exemplo. Na próxima sema-

,\

na, a promotora da marca

Nívea estará na loja da Rua

ReinaldoRau, 86, apresentan-
, doalinhaBeaute (maguiagem)
eVisage (facial).

A loja promove, ainda, um
curso de maquiagem, que será

realizado entre os c:lias 15 e 17

de dezembro para pessoas inte
ressadas em aprender técnicas e
tendências. O curso será minis

trado emumambiente próprio,
que fica anexo à loja do Calça
dão, 345. (CAROLINA TOMASELLI)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICADASTRO': INTERESSADOS DEVEM COMPARECER AO PelOTÃO DA PM \PAR1VEFETUAR O REGISTRO

Operação Viagem Segura visa
reduzir a incidência de furto

]A,RAGuA DO SUL - o
14o Batalhão da Polícia
Militar do Município pro
moveu solenidade na tar

de de quinta-feira para re

forçar a questão da Ope
ração Viagem Segura, ho
menagear os policiais des

taques e promover o po
licial Gilmar Egídio
Bussarello a cabo. A reu

nião contou com a pre
sença dos comandantes
do batalhão, autoridades e

imprensa.
A partir da próxima

semana, as residências das

pessoas que já efetuaram
cadastro no quartel rece
berão atenção diferencia
da durante rondas. A in

tenção do serviço é redu
zir a incidência de furtos
nesta época do ano que a

maioria entra em férias e

sai da cidade. "Os arrom

badores se aproveitam
.
desse momento, então,
para evitar a ação dos

marginais, vamos efetuar

Vicky Bartel

Policiais tiveram trabalho reconhecido.e destacado

esse trabalho", explica o

tenente-coronel Fernando

Rodrigues de Menezes.
No ano passado, aproxi
madarnente 700 casas fo
ram registradas. Destas,
apenas uma apresentou
problema. "Mas na hora

que os agentes estavam

tentando entrar na propri
edade, os policiais esta-

vam fazendo ronda e con

seguiram detê-los em tem

po", salienta.
A novidade deste ano

é que as pessoas que resi
dem em Guaramirim tam

bém vão contar com esse

serviço. Os interessados
devem comparecer na

guarnição das respectivas
cidades, preencher o ca-

dastro e informar o perí
odo que estarão fora. A

operação terá continuida
de até o início de março.

"Independente disso,
vale ressaltar que todo
cuidado é pouco. É inte

ressante avisar uma pes
soa de confiança para
que ela possa eventual
mente dar uma olhada na

casa e ver se está tudo cer

to", orienta.
HOMENAGEM - Os

policiais Jucemar Angeli,
Vendelino Pasquali,
Arildo Persch e Sergio
Blachechen foram consi
derados os destaques do
mês de novembro pela
atuação na radio patru
lha do pelotão de
Guaramirim. O reconhe
cimento é proveniente
do trabalho responsável,
que culminou na prisão
dos assaltantes do caixa
eletrônico do Besc, em

São João do Ltap er iú.
(FABIANE RIBAS)

PM prende assaltantes co� o auxílio da comunidade
]ARAGuA DO SUL - O funcionários e seis clientes. que os assaltantes deixaram nente-coronel Fernando

auxílio da comunidade no Em seguida, retiraram o a moto atrás do cemitério Rodrigues de Menezes.
trabalho de investigação da dinheiro do caixa e, para e alguém da comunidade Janderson Saturnino, 28
polícia é providencial para fugir do local, roubaram viu. Nós recebemos uma anos; Renivaldo Ribeiro
facilitar e agilizar a captura amoto de uma pessoa que ligação anônima, onde Costa, 23, e Fábio Lima
de bandidos. Esta semana, havia recém estacionado uma pessoa nos avisou que Rodrigues, 28, foram au-

por exemplo, a Lotérica da em frente à lotérica. os dois seguiram a fuga tuados em flagrante e con-

Barra, localizada no Bairro Os dois fugiram até as num Fiat. Assim, comuni- duzidos à Delegacia de
Barra do Rio Cerro, foi proximidades do cemité- camas os policiais lá em Polícia Civil de Pomerode.

J
rio daquela localidade, Pomerode, que os encon- Em seguida, foram enca-palco de assalto à mão ar-

mada. Dois homens arma- onde se encontraram com traram antes mesmo de minhados ao presídio de
dos com pistola e revólver outro envolvido no crime. chegarem na cidade. A in- Blumenau.
entraram no estabelecimen- Deixaram a moto e deram formação dessa pessoa foi Para efetuar denúncia,

.

to, conduzindo-se à fila. continuidade à fuga num extremamente importante a comunidade pode ligar
Minutos depois, deram Fiat Tipo, com placa fria, para descobrirmos o os para a PM no telefone
voz de assalto.rendendo os de Curitiba. "A sorte foi marginais", destaca o te- 190. (FR)

Projeto VisitAção
encerrou na quarta-fei T

]ARAGuA DO SUL -

O Projeto Ajab
Visi tAção encerrou na

tarde de quarta-feira o

quarto ano de atividade,
na Aadav (Associação
Assistencial dos Defici

entes Auditivos e Visu

ais). Na oportunidade,
estiveram presentes to

dos os atletas da equipe
Juvenil da Ajab (Asso
ciação J araguaense de

Basquete), além dos

atletas Chitas, Joel,
Olavo e Alessandro, da
equipe Adulta. Idealiza
do pelo técnico Milton

Césàr Mateus, que tam

bém gerencia seu funci

onamento, o Projeto
Visi tAção consis te em

visitas semanais dos
atletas da associação es

portiva a oito entidades

assistencialistas do Mu

nicípio, onde desenvol

vem.atividades de recre

ação elaboradas em con

formidade com as ne

cessidades de cada uma

das entidades.

O encerramento

contou com a participa
ção do 'Papai Noel',

. para todas as crian

presentes, dentre e

duas que merecem d

taque especial, pois, a

sar das dificuldades

comunicação, pratic
a modalidade nos Pó
de Basquete mantid

pela Ajab. O Proj
VisitAção tem apoio
nanceiro da WEG

logístico da Fundaç
Municipal de Esport

PENElRÃO - A Aj Pj
realterou a data e o lo

do Peneirão para o

10 de dezembro (gu

z

.�ta-feira), a partir das
)11

horas, no Colégio Di\ .�
na Providência.
'Peneirão é destinado

atletas de outras cidad

ou que recentemente

mudaram para Jara�
do Sul, que desejem I

zer parte das equipes
rendimento da enticla

Atletas a partir de

anos poderão particip
da peneira, sendo g
não há limite máximo

idade. (FR)

NÃO FIQUE SEM DINHEIRO
NESTE NATAL!
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NOTA----
TRAVESSIA INTERNACIONAL
Nadadores da Academia Impulso vão representar

o M�nicípio na 21 a Travessia Internacional Lagoa
da Conceição, neste final de sema�a. Considerada

uma das maiores provas de natação brasileira em

águas abertas, a prova conta com percurso de

dois mil metros, entre o Canto das Araras até os
I

fundos· do Praia Mole Hotel Park. Todas as

edições desta disputa atraíram atletas de todo o

País, especialmente das regiões Sul e Sudeste,
além do exterior, os quais são destaques da

natação de piscina e de águas abertas. Paralelo à

travessia, a Fesporte (Federação Catarinense do

Desporto) vai realizar um projeto de cunho

social, que consiste em cada' atleta inscrito na

prova contribuir com um quilo de alimento não

perecível. Os donativos a r re c a d a d o s serão

repassados aos Correios para o Projeto Fome

Zero do Governo Federal.

EDlTALDEÇONVOCAÇÃO ,

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

o Presidente da Cooperativa Juriti , no uso das atribuições que lhe confere o artigo 18
do Estatuto Social, convoca os Senhores Associados para a Assembléia Geral Extraordi
nária, a realizar-se no Centro Esportivo Municipal de Massaranduba, situado na Rua
11 de Novembro, na cidade de Massaranduba, no próximo dia 20 de dezembro de 2003,
às 07horas, em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos
associados. Caso não seja atingido este quorum, a Assembléia será realizada na mesma
data e local, às 08horas em segunda convocação, com no mínimo metade mais um do
número dos Associados. Persistindo a falta de quorum será realizada em terceira e

última convocação, às 09horas, com a presença de no mínimo dez assÔ'ciados com direito
a voto, a fim de ser discutida a segNinte

.

ORDEM DODIA

L Retrospectiva da safra 2002/2003.
2. Nonmas para a safra 2003/2004.
3. Autorização para o Conselho de Administração contratar financiamentos em nome da
Cooperativa.
4. Alteração do Estatuto Social
5. Entrega do "Prêmio Qualidade Juriti"
6. Assuntos de interesse da Cooperativa

OBS: Para efeito de cálculo do "quorum", a Cooperativa conta, nesta data, com 696
associados com direito a voto.

Massaranduba, 24 de novembro de 2003.

ANTENOR BORGONHA
Presidente

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BREITHAUPT
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Presidente da Associação Atlética Breithaupt, no uso de suas atribuições
estatuárias, convoca todos os associados, quites com a tesouraria para a

Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 17 de dezembro de
2003 às 7h30 em primeira convocação, se nesta comparecer no mínimo
50% (cinqüenta por cento) mais um dos associados, e, em segunda
convocação, às 8 horas, com qualquer número de participantes, na sede
da associação, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia:

1: Apresentação da composição dats) chapais), para eleição da nova
diretoria' o,

2- Vota�ão dats) chapais) apresentadats);
3 - Outros assuntos.

A urna permanecerá na sede da associação, até às 8h30, e a partir deste
horário será encaminhada aos setores do Comércio e Indústria Breithaupt
S/A para que todos tenham oportunidade de votar, retornando a urna à
sede da associação, às 20 horas, para que seja feito o escrutínio dos votos.
Jarag'Uá do Sul, 02 de dezembro de 2003

DORLI FARIAS
Presidente
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IEMPENHO: ATl:ET� DO,PÓlO ERICH GRUETZMACHER CONQUISTARAM CINCO TíTULOS EM NOVEMBRO

Falta de estrutura não repele
a determinação nos treinos

]ARAGUÁ DO SUL -

Nem lama, nem brita, nem
banhado. Nada repele o

empenho e a determina

ção dos estudantes da Es
cola Estadual Erich

Gruetzmacher, que trei

nam vôlei num dos pólos
da FME (Fundação Mu

nicipal de Esportes).
Numa área precária, com
piso de terra e pedras, 10-,
calizada ao lado de Um

banhado, os professores da

instituição de ensino impro-
visaram a rede para Equipe da escola espera contar com quadra coberta no próximo ano

oportunizar os treinamentos
dos adeptos destamodalida- competição entre pólos. sentem-se estimulados,. berra no local para que pos-
de esportiva. Há dois anos, "Temos dificuldades em motivados com a prática sam acontecer treinos tam-

aproximadamente 40 crian- termos de estrutura, mas esportiva", destaca o téc- bém na .modalidade de

ças entre 8 a 15 anos estão em compensação em ter- nico Juarez Sergio Silvano. futsal e xadrez. "Essas ati-

envolvidas no projeto. mos de desempenho e ta- Ele enfatiza que os resulta- vidades são excelentes não

Apesar das adversida- lento temos de sobra. dos positivos são preveni- apenas para o desenvolvi-

des, no mês passado os es- Com chuva, com sol, du- entes persistência e discipli- menta da criança, mas tam-
tudantes foram campeões rante a semana, finais de na dos alunos. bém para revelarmos talen-

do Campeonato Escolar semana e eventuais feria- A escola está pleiteando tos que possam defender a

Pré-Mirim, Festival Esco- dos, os alunos vêm à es- junto à Secretaria de Desen- cidade em competições
lar e de duas categorias (até cola para treinar porque volvimento Regional a ins- dentro e fora do Estado"
12 anos e até 15 anos) da gostam muito dó, vôlei, talação de uma quadra co- salienta. (FABIANE RIBAS), "

Equipe do São Luis completou 10 anos de hístóJi���i;��
'.

� >" '" � '1,-',

]ARAGUÁ DO SUL - A

. equipe de basquete do Colé

gioMarista São Luís que trou-
,

xe para o Município o pri
meiro título de um campeo
nato estadual, nível de federa
ção, completou dez anos de

história no dia de ontem. Sob
o comando técnico do pro
fessor Airton Schiochet e do

assistente Milton Mateus, o
grupo treinava toda semana

e aos poucos foi conquistan
do resultados expressivos
para a cidade.

O time 'era composto
pelos aãetasPauloPereira, Luis
Schmidt, ThiagO Papp, Raul'
dos Santos (que foi o cestinha

.

na época, com 273 pontos),

Luiz Ballock, -Eduardo

Doubrawa, Luiz de Assis Pe
reira,GustavoNardeli e Ger
son Lemke.

- Hoje, amaioria estuda
fora, outros estão aqui, mas
não praticam mais esta mo

dalidade esportiva. Mas vale

mencionar a importância do

grupo, pois há dez anos nos-

Cesar Junkes

sa estrutura era restrita. C()m '

a a�çã; da' Fundação Mu�
nicipal de Esportes �;esporte
da cidade começou a:evoluir
consideravelmente. O incen-

"

tivo às categorias de �ase
motivou os atletas desdecedo
e hoje contamos;'�qn: gç�li;
des talentos - �enê:Í�'ni"
Schiochet, o Ito, (FR)',:

'.:'

Handebol feminino é campeão da Taça Santa Catarina
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe mirim feminina da

ADHJ /Vê Mais/Pasold
Lab/FME sagrou-se cam

peão da Ta.ç.a Santa

Catarina de Handebol, dis
putada na semana passada
(de 27 a 30/11), em Lagu
na. Para conquistar o títu

lo, as jaraguaenses vence

ram seus seis.adversários na
competição: a vice Ideal/
Forquilhinha (22 x 13); a

terceira colocada SATC/
Criciúma (15 x 8); Tuba
rão (17 x 11), que ficou
com a quarta posição; Rio

do Sul EC (16 x 9),
Criciúma EC (14 x 7) e

Barra Velha (20 x 8). Além
do primeiro lugar, o time

de Jaraguá do Sul ainda'
teve como destaques a co-

,missão técnica, formada

pelos treinadores Emerson
Pereira César e Rosilete de

Sousa, e as jogadoras Pa

trícia (goleira), Ketlin (pon
ta direita), Débora

(armadora direita) e Grace
Kelly (armadora esquerda)
como as melhores do tor

neio em suas funções.
Cláudia, Raquel, Taís, Ali-

ne,Juliana, Isabelle, Aliana,
Bruna, Sara e Joice tam

.bérn contribuíram para o

excelente desempenho do

grupo.
MASCULINO - Já pelo

naipemasculino desta mes
ma competição o time mi

rim 'da ADHJ/Vê Mais/
Pasold Lab/FME ficou

com o quarto lugar: venceu
Rio do Sul EC (16 x 9) e

Colegial/Florianópolis (17
x 16), mas perdeu para os

outros três adversários: a

campeã Laguna (23 x 17);
o vice Tubarão (17 x 10); e,

o terceiro colocado
Criciúma EC (20 x 15). O
ponta direita Dino e o ar

mador esquerdo Edson
foram os destaques
jaraguaenses considerados
os melhores do torneio
ern suas posições. Para

esta campanha, os treina

dores Everton Sales e

Ademir Vieira de Olivei
ra contaram ainda com os

atletas Alan, R;afad,'
Natanael, Luàn Gl.lstavo,
Ricái�ro;"" Al��'andre;
William, Israel, Jackson,
Jeison e Elder.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DECISÃO: EQUIPE JARAGUAENSE E ANJO QUíMICA ENTRAM EM QUADRA�HQJÊ' À' NOITE, ÀS 20H30
"

Malwee contará com apoio da
torcida na final do Estadual

]ARAGuA DO SUL - De

pois da vitória por 3 a O na

última terça-feiracontraaAnjo
Química,emCriciúrna, a equi
pe da Malwee, joga pelo em

pate na segunda partida da fi
nal da Divisão Especial do
Campeonato Catarinense de

FutsaI. A finalíssima acontece

hoje, às 20h30, n� ginásio.
WolfgangWeege, em Jaraguá
do Sul, para conquistar o
tetracampeonato. O técnico

Fernando Ferreti diz que não ,

há qualquer problema médi
co ou disciplinar para o jogo e

deve manter o esquema de

rodízio a cada cinco minutos

para manter o ritmo veloz ao

longo de toda a partida.
Mesmo que percano tem

ponormal, aMalwee teránova

vantagem. do empate na pror
rogação. O clima na cidade é

de euforia entre os torcedores

esar Jun es

Atletas treinam hoje pela manhã e seguem para concentração

e os ingressos antecipados es

tão quase esgotados, "Mas
estamos evitando o clima de já
ganhou Temos um compro
misso sériopela frente eaAnjo
Química jámostroupordiver
sas vezes que possui jogadores
qualificados para chegar ao tí

tulo", explicou.
Nas oito vezes que se en

,

frentara1h este ano (duas pela

Taça Brasil, duas pelos Jogos
Abertos de Santa Catarina e

quatro pelo Campeonato
Catarinense), a:Malweevenceu
cinco, empatou uma e perdeu
duas. "São dois adversários tra
dicionais no estado que fize

ram a final no início deste ano

daTaçaBrasil. Emborao time
deles estejamodificado daque
le que disputou a'competição

nacional, trata-se de um clássi

co catarinense.Portanto, é jogo
duro", qualificou..

Hoje, às 11 horas, a equipe
realiza um trabalho tático, de-

. pois vão para concentração,
assistirão algumas fitas de jo
gos dos adversários para ana

lisar o esquema de jogo deles.

Às 18h30 eles se reúnem no

parque para aguardar o início
da partida.

REFORÇO - A novida

de para a próxima tempora
da é a contratação do técnico

da Anjo Química, Marcos
Moraes, para atuar na equipe
Malwee como auxiliai: técni- '

co. Como Fernando Ferreti

comanda a seleção brasileira,
estará ausente devido às com

petições internacionais de2004.
Para acompanhar o grupo na

falta do técnico, aMalwee con
tará com Moraes.

férifJSSim!!!
/R(JIIJ ,lIe (J 'MPO!SO dfJ nfJ(ifJ "lIfJ sej"
d(liJ, C'1n MflJikl ,,,,,,,ia e InfJtiwJçiIJ.

Todos nós somos responsáveis pelo ar que se respira, pela água que sebebe e pela oomida que se come neste planeta.
Todos nós geramos resíduos, em pequena ou grande escala,direta ou indiretamente. A preservação da natureza é obrigação
de todos. Estamos falando de qualidade de vida e é nosso dever saber se o que consumimos é produto de uma empresa
ecologicamente consciente. Fiscalizando, podemos evitar os danos e garantir a sobrevivência de várias espécies, inclusive
a nossa, O Aterro Industrial e Sanitário de Blumenau é a opção totalmente segura para o tratamento e acondicionamento
destes resíduos industriais. Sem danos para o meio ambiente. Desde 1999, o Aterro Industrial e Sanitário de Blumenau

contribuindo com a preservação do meio ambiente. Sempre pensando em quemvai estar aqui amanhã .

.5�$
J
Cuidando do amanhã.
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