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Encontro sobre aleitamento
matemo reúne profissionais

Conforto com muita �
www.mannes.com.br

'A
Marisol S.A.
Vestindo ° corpoe alma das pessoas.

www.marisol.com.b

'�I'-Delas Rodas
,

n. Industrial

www.duasrodas.com

• Cesar Junkes

Profissionais de saúde de diversas partes do estado compareceram ao segundo encontro
de incentivo ao aleitamento materno que aconteceu dias 11 e 12 de dezembro; Página 5

Comércio de Jaraguá do Sul
otimista com vendas de Natal

Cesar Junkes

Lojistas de Jaraguá do Sul esperam um incremente de· até 10% no vulume de vendas. Página 4

Polícia Militar está trabalhando
na Operação Natal Seguro desde
o início da semana. A intenção
é reduzir a incidência de
batedores de carteiras nessa

época em que o comércio
funciona até mais tarde. Página 9

Rotary promove o

Natal da Criança Feliz

em escolas municipais
PÁGINA 8

Tecnologia.em telefonia
ce1u1ar expande mercado
em Santa Catarina

PÁGINA 7

Câmara de JS elege
nova mesa .diretora
na segunda-feira

PÁGINA 3

900/0
de preferência
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A utiIização de recursos

tecnológicos no cotidiano' escolar
Observando a preocupação dos pais e o adágio que se estabelece

como uma logomarca sinistra, da relação filho/computador ("O
computador é o problema do meu filhol") permeia o extremismo de

ações: "deixa que pelo menos ele está ocupado" ou "vou desligar esse

negócio, fazer uma doação, qualquer coisa que te afaste deste monstro."
No entanto, a escola,provedora de espaço para crescimento intelectual

se vê diretamente ligada aos avanços tecnológicos enquanto subsídios

para um desenvolvimento pleno, expressivo e' coativo. Como não

estigmatizar este processo e como lançar mão dele aferindo percentuais
,

positivos sem antagonizar-se com a situação familiar?
Sem': dúvida, o acima exposto consiste em um desafio que pais/

escola experimentam e para o qual sugerimos uma apreciação ponderada
dos aspectos que passamos a elencar:

·É importante que os pais não só valorizem a tecnologia que se

instàura nos lares, mas que demonstrem interesse por ela, realizandoum

diálogo com o filho, que certamente poderá tornar-se um aprendizado.
· Levantar objetivos para a utilização: o que você está fazendo Gagos;

bate-papo, pesquisa. .. )
.

,

· Estabelecer limites para utilização (tempo, horário, mais barato no
,

caso da INTERNE1)
· Acompanhou o produto da utilização (o que você constatou,

localizou o assunto para a pesquisa, não fez cópia?)
Na escola o acompanhamento, a otientação, a clareza de objetivos,

o limite de tempo, e o ensino para melhor utilização engendram
articulações entre o saber já constituído e o instigante percurso queconduz
ao novo. Se estabelece uma cadeia de raciocínios que denotam um

superávit no potencial criativo em expoeqtes na habilidade de solucionar

problemas. Ao contrário do que pensamos, o computador, se bem

utilizado, vai muito além de uma fonte inexprimível de respostas, ele
induz a um desenvolvimento lógico em busca do domínio e de criações
novas.

Obviamente, no concernente ao ambiente escolar, à luz de muitas

avaliações promovidas em, nível técnico cerceado pela orientação
pedagógica, reitera-se a necessidade de um planejamento criterioso e

constante avaliação do processo, especialmente se considerarmos a

evolução do ser. Tais apurações nos remetem a uma análise que se

configura entre a constante evolução, o manancial informativo e o papel
da escola. Há uma leitura referenciada com propriedade nas diversas
áreas do conhecimento que norteiam a prática pró-desenvolvimento
cognitivo. Levar a termo colocações breves sugere conhecimento restrito,
não aprofundamento, no entanto, a estimativa de lições que se perdem
em nome de um fazer construtivo é que sentenciam o estado claudicante
da educação no país. Estabelecer-se, a partir de antigas referências

paradigmáticas irrompe em uma falta d� diretrizes, quando não um

retrocesso maculado pelo estanquismo educacional. "Queremos fazer
a diferença, e temos feito!". Ressalta a coordenadora de Educação Infantil
e la a 4a série, Denise Donath Bublitz, que, juntamente com o professor
de Informática, Felipe Gabriel Baniski, reestruturam o conteúdo

programático do Laboratório de Informática, que, no Instituto
Educacional Jangada, é utilizado, com louvor, a partir do maternal.
"Foram desenvolvidos diversos projetos durante este ano letivo, no

laboratório de informática, podemos dizer, com segurança e satisfação,
que logramos êxito em todos, é só avaliar através do Portal Educacional.

.

Inclusive neste mês de novembro, dois alunos foram a,graciad6s com
certificados que os apresentaram como expoentes: Eduardo C. T.
Tavares (Concurso de Poesias) e Richard Heller Baeümle (80 lugar em

um concurso de Home Pages em -nível nacional)
''Direcionamento conciso com propósitos educativos", esta fala

parece elucidar esta relação estabelecida muitas vezes à custa de urna

neurose da relação familiar. Aqui no Jangada trabalhamos juntos e

efetivamos um futuro melhor, enfatiza Felipe.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveiral 246, Centro,
ou pelo e-mail: redacaa@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.

O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Amamentar é fundamental

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal,
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Finalmente a sociedade, de

.

um modo geral, está despertan
do para a importância da'

amamentação tanto para a saú

de do bebê como para o bem

estar e tranqüilidade da mãe.

Médicos e outros profissionais
da área da saúde há muitos

anos têm orientado as mamães

nesse sentido, já que o leite

materno é considerado o ali

mento ideal para os bebês, que
devem ser nutridos unicarnen-

\
te com leite materno no míni

mo até o sexto mês, sem, in

clusive necessidade sequer de

água.
Depois de décadas de des

caso com o aleitamento mater

no, o hábito está sendo retoma

do e atualmente é raro ver uma "

mãe que abra mão, do seu dire
to de amamentar. A lei garante·
a todas as mulheres com filhos

recém nascidos essa prertoga-.,
..

1

tiva, mas infelizmente, as obri-

gações profissionais, muitas

vezes, impedem as �ulheres de
continuarem amamentando
além do período da licença ma

ternidade.
Em jaraguádo Sul o inte

ec .resse pelo assunto é cada vez

r A amamentação
deixou de ser um

incômodo e

passou a ser

encarada como

uma grande
satisfação para

as mamães

mais visível, tanto que o Hos

pital e Maternidade ]araguá in

clusive recebeu, há alguns
anos, o título de Hospital Ami

go da Criança, concedido pela
Unicef às instituições que de
senvolvem programas de in

centivo ao aleitamento mater

no.

Atualmente, todas as futu

ras mamães, ao realizarem o

.

seu pré-natal, são orientadas a

amamentarem e recebem ori

entaçôes e dicas de profissio
nais sobre corno .estimular a

produção do leite materno e es

pecialmente sobre os benefíci
os do mesmo para a saúde -do

bebê, Sabe-se que o leite ma

tem,o evita doenças, funcionan
do como um antibiótico natu

ral ê; alémdisso, é determinante
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também para a saúde emocio
nal das crianças. O bom relaco

namento entre mãe e filho co'

meça, sem dúvida, com o ato de

amamentar, uma situação onde

a criança sente-se protegida e

amada.
A amamentação deixou de

ser um incômodo e passou a ser

encarada como uma grande sa·

tisfação para as mamães, de

manchando o tabu existente hi

algumas décadas passadas de

que amamentar deixaria os sei·

os flácidos. Outro tabu é sobre
a qualidade do leite. Hoje em dia

todo mundo já sabe que não

existe leite fraco. Esses concei·
tos errôneos foram largamente
difundidos em uma época que
interessava para as mul
tinacionais fabricantes de leite

em pó venderam seus produtoS
em larga escala em países do ter,

ceiro mundo, inclusive o Brasil.
Finalmente os profissionais da

área da saúde compreenderam
'

a necessidade de proteger nos'

sas crianças e trataram de incen

tivar e conscientizar as mulhe
res de que o leite matemo é o

.

, alimento ideal para a saúde do

bebê.
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IDECISÃO: CÂMARA DE VEREADORES DE JS ELEGE NOVA MESA DIRETORA NA SESSÃO DE SEGUNDA-FEIRÀ

Eugênio Garcia deve ser o
,

novo presidente do Legislativo

o deputado federal Carlito Merss (pTISC) agendou
audiência com o Ministro da Saúde, Humberto

Costa, para entrega do projeto da Secretaria da Saúde

do Governo do Estado de Santa Catarina, que pleiteia
R$ 12,5 milhões para equipar o Hospital Materno

Infantil de Joinville. A secretária-adjunta Carmen

Zanotto apresentou o projeto e informou que o

governo estadual realizará nova licitação para o

término das obras civis orçadas em R$ 8 milhões.

Humberto Costa informou que o projeto será

analisado com prioridade e aproveitou para
informar sobre o lançamento do programa Quali
SUS, em 2004, uma nova fonte de investimentos do

Governo Federal para a manutenção ( equipamentos)
de unidades de saúde. O Ministério da Saúde

também divulgou relatório demonstrando que, para
Santa Catarina, o investimento de 2003, até outubro,
foi superior em R$ 110 milhões em relação a todo

o ano de 2002, em áreas de atendimento como

atenção básica, média e alta complexidade, controle

de endemias, saúde' bucal e programa de saúde da

família.

]ARAGUÁ DO SUL - P
vereador do PSDB Eugê
nio Garcia pode ser o pró
ximo presidente do

Legislativo, isso se todos os

vereadores que se compro
meteram com ele cum

pram a palavra. Garcia

contabiliza 10 votos (qua
tro do PSDB, três do PFL
e mais três do PP) número

suficiente para conseguir a

liderança. "Por hora está

tudo acertado. Espero que
os colegas cumpram o

acordo feito anteriormen

te e votem na minha pes
soa", comenta Garcia, que
ainda espera contar com o

apoio de Roque Bachmann,
que édo PSDB mas tam

bém é candidato.
A vereadora do PFL

Maristela Menel também é

partido para votarem em

quem quiserem, desde que

seja em um nome que não

pertença ao PSDB. O vere

ador Marcos Scarpato afir

mou que ainda não está de

cidido em quem o bloco da

oposição vai votar e acena

que, além dos candidatos já
assumidos como tal, pode
rá haver outros nomes. ''Va

mos decidir na segunda-fei
ra"; desconversa o vereador.

O atual presidente da Câma

ra de Vereadores, Carione

Pavanello não foi encontra

do pela reportagem do CP.

De acordo com a assesso

ria da Câmara, ele estava fora

da cidade. Em entrevistas re

alizadas anteriormente,
Pavanello afirmou que espe
ra que a bancada da situa

ção cumpra o acordo e ele

ja Garcia, já que Sílvio Ce

leste, abriu mão do cargo
em nome do colega de ban

cada. (MARIA HELENA DE

MORAES)

)

)

)-

E TRE ASPAS _

'Vicky Bartel

Garcia espera que seus pares cumpram com o que foi combinado
"Até O momento está tudo acertado. Certeza

mesmo, somente na hora". A afirmação é do
vereador do PSDB Eugênio Garcia, candidato
ao cargo de presidente da Câmara de
Vereadores e nome de consenso dentro do PSDB.

candidata e talvez receba os

votos do bloco da oposi
ção. Roque e Maristela não

aceitaram o acordo firma

do ano passado de eleger
um vereador do PSDB

para a presidência do

Legislativo e decidiram
colocar o nome à disposi
ção e também estão em

busca de apoio.
.Semana passada a ban

cado do PT elaborou um

documento sobre o assun

to para ser apreciado pela
executiva do partido. De

acordo com o vereador

petista José Pendiuk dos
Sintas a éxecutiva do PT li

berou os dois vereadores do8 ANOS EM. SOLUÇOES
'ELÉTRICAS INDUSTRIAIS Projetoque regula a exploração devideoloterias

videoloterias de diversões
eletrônicas e assemelhados,
sem contato algum com

outro ramo de atividade,
o espaçamento entre os

equipamentos não deverá

ser inferior a dois metros

e a capacidade do ambi

ente, apropriada para re

ceber, no mínimo, 50

apostadores, identificação
numérica dos equipamen
tos por parte do órgão
competente do Estado de
Santa Catarina - Codesc
- e a devida liberação
pelo mesmo, mesas, cadei
ras e áreas próprias à per
manência de, no rnínimo,
dois agentes do Fisco es

tadual, quando necessário,
incumbidos de fiscalização
dos referidos equipamen
tos.

Também as instalações
sanitárias deverão ser su

ficientes para o atendi
mento aos participantes;
ventilação, iluminação e

FLORIANÓPOLIS - A

Comissão de Direitos e

Garantias Fundamentais,
presidida pela deputada
Odete de Jesus (PL) apro
vou projeto de lei, de au

toria do deputado Dionei

Walter da Silva (PT), que

regula a exploração e uti

lização de videoloteria, jo
gos de diversão e asseme

lhados. O relator, João
Paulo Kleinubing (PFL),
foi favorável e o projeto
está pronto para ir a ple
nário para discussão e vo

tação.
A proposta regula

menta a autorização para
o funcionamento das má

quinas de jogos, videolo

teria, de diversões eletrô

nicas e assemelhados, que

dependerá das condições
ambientais, como ambi
ente apropriado e reser

vado, destinado somente

para a finalidade de apos
tas em máquinas de jogos,

equipamentos contra in

cêndio adequados, à segu
rança do recinto e certifi

cada a regularidade pela
autoridade competente do

Corpo de Bombeiros.
"Podemos considerar as

semelhado todo e qual
quer equipamento de

aposta e ou sorteio manu

al, mecânico ou eletrôni

co de números, palavras,
símbolos e loterias de

qualquer natureza com dis

tribuição de prêmios aos

acertadores mediante ra

teio, prêmios pré-defini
dos ou prêmios banca

dos", observa Dionei.

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 I mr·igs@tena.com.br
.
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IOTIMISMO: PRESIDENTE DA CDL ESPERA INCREMENTO NAS VENDAS EM FUNÇÃO DO NATAL

Comércio espera
de até 10% nas

]ARAGUÁ DO SUL -

As vendas no comércio

local devem ter um incre

mento de 5 a 10%. Essa
é a expectativa do presi
dente da CDL (Câmara
de Dirigentes Lojistas de

Jaraguá do Sul), Sandro

Moretti. Segundo ele,
ano passado a situação
não foi das melhores,
com um crescimento

médio de apenas 4%.
"Temos boas' promo
ções e acreditamos que as

vendas tendem a aumen

tar", afirma Moretti, que
fundamenta sua estimati
va em virtude do bom

desempenho registrado
na primeira semana de

dezembro. "Observamos

que houve um crescimen

to significativo nas ven

das já na primeira sema

na de dezembro e conta

mos que aumente mais

ainda", ressalta o presi
dente do CDL.

Ainda de acordei com

Moretti, o carro chefe

este ano é o celular, se
.

guido pela venda de CDs
e perfumes. "Até agora,
foram comercializados

os produtos mais bara

tos, vendidos para' o pes
soal que faz amigo secre

to. De agora em diante,
entramos em uma nova

fase, que é a da venda
dos presentes de Natal

para família, filhos e ou

tros parentes mais chega
dos", revela.

Antecipar as compras
natalinas, segundo o pre
sidente do CDL, é uma

boa alternativa para

quem gosta de pesquisar
preços e não abre mão

de variedade de ofertas.

aumento

vendas

Paulino veio da Paraíba para vender redes

Cesar Junkes

Adelire sua mãe Elrita pesquisam preços e anteciparam as compras

"Nosso conselho é de troo "Achei os preços

que as pessoas tentem muito altos em relação
antecipar as comprar
para evitar o atropelo.
Estamos com horários

I diferenciados justamente
para dar mais oportuni
dade aos consumidores",
acrescenta Morerti.

A dona-de-casa Elrita

Winkles, 49 anos, não

deixou ,para fazer as

compras na última hora.

Ele e o filho Adelir, 17

anos, já compraram tudo

o que queriam, mas

pesquisaram os preços.
em todas as lojas do cen-

ao ano passado. Está

cada vez mais difícil pre
sentear. Tudo está muito

caro", afirma Adelir.

O gerente de uma

loja de eletrodomésticos,
Irio Piske, localizada no

Calçadão afirma que a

diretoria da empresa está
.

"
trabalhando para alcan-

çar um crescimento nas

vendas de 20% em rela

ção ao ano passado . .De
acordo com ele, o celu

lar é o campeão de ven

das, "Em apenas dois

dias conseguimos cum

pra a meta estipulada
para o mês todo", co

memora Piske.

Os artesãos da Pra

ça Ângelo Piazera tam

bém esperam um incre

mento nas vendas. A

artesão Maria Salete

Vicenzi comenta que as

vendas estão boas, mas

poderiam ser bem me

lhores em virtude de ser

período nataliano. Ela

faz pequenas árvores de

Natal usando nylon. O

resultado, diz ela, tem

agradado os comprado
res. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Longe de Casa
O paraibano Paulino

Geraldo de Almeida

Andrade, 30 anos, está há

cinco dias em Jaraguá do

Sul e há três meses longe
de casa. Ele mora na' ci

dade de São Bento, há 300
. km de João Pessoa e veio

para Santa Catarina ven

der redes. Andrade está fi

xado em Guaramirim.,
onde mora com mais 14

companheiros de traba-

Tudo em cama,
'mesa e banho

lho, todos nordestinos, e

que há vários anos se des
locam para o sul em bus

ca de melhores condições
de trabalho e renda.

Andrade é casado e ainda

não conhece o filho, que
nasceu há um mês. De

acordo com ele, o sul re

presenta uma boa oportu
nidade para a venda de

redes, especialmente du

rante o verão. (MHM)

REFORMA 'TRIBUTÁRIA
POR GUILHERME MARQUES FOGAÇA

A Proposta de Emenda à Constituição que promove a chamada
Reforma Tributária foi aprovada na noite de quinta-feira, em

primeiro turno, no Senado Federal. De acordo com o que prevê
a Constituição para o processo legislativo, a proposta de emenda
deve ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacion�
(Câmara dos Deputados e Senado Federal), em dois turnos. Se

obtiver, em ambos', três quintos dos votos dos respectivos
membros, considera-se aprovada. A PEC que trata do sistema
tributário foi aprovada com 64 votos a favor e 4 votos contra, e

na próxima semana deve ser levada à votação em segundo turm
para que seja promulgada ainda em 2003.

Conforme as negociações já haviam sinalizado, a reforma deveci
ser implantada em três fases. Na primeira, com efeitos a parti!
do próximo ano, há a prorrogação da CPMF, com a mesma,

aliquota de 0,38%, a prorrogação da desvinculação de receitas da
União (DRU), dispositivos sobre o Fundo de Desenvolvimento

Regional, com repasse já a partir de 2004, e a divisão da arrecadação
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) com Estados e Municípios. Há também dispositivo
que busca acabar com a "guerra fiscal", estabelecendo que a parti!
da promulgação da PEC ficam proibidos novos incentivos

fiscais; uma lei complementar deverá disciplinar o assunto.

Na chamada segunda fase da Reforma, o' Conselho de Política
Fazendária (Confaz) deverá estabelecer para o ICMS cinco

alíquotas nacionais, que deverão ser ratificadas pelo Senado;
essas aliquotas devem entrar em vigor em 2005. Noticia-se,
ainda..a implantação, em 2006, de um Cadastro Único de

Contribuintes, da União, dos estados e dos municípios, visando

a instituição, em 2007, do Imposto sobre ValorAgregado (IVA).
Consta do texto aprovado no Senado uma nova' modalidade

de desvinculação de receitas. Trata-se da Desvinculação das

Receitas dos estados, municípios e do Distrito Federal (DREM).
A última fase da reforma, chamada de "estruturante", prevista
para vigorar em 2007, determinará o fim do ICMS, do IPI edo

ISS, que serão reunidos no Imposto sobre Valor Agregado
(IVA),com o objetivo de simplificar o sistema tributário nacional

. Resumindo, um senador afirmou, acerca das 3 fases da reforma:

uma, de "ajuste de caixa"; a segunda, de transição e rerrocess

da carga fiscal; e a terceira, "estrururante", que altera efetivamente

o sistema tributário.

Em face da grande negociação de interesses havida, foram

retirados do texto pontos relevantes que nele constavam

quando de sua chegada ao Senado, Algumas destas questão
são a progressividade do imposto sobre herança, a antecipação
da diminuição de impostos dos produtos da cesta básica ea

tributação de barcosde luxo e aviões.

Também foi anunciada, durante a semana que, passou, a

possibilidade de edição de uma Medida Provisória para
desonerar a folha de pagamento e compensar o aumento da

alíquota da COFINS. Alguns afirmam que foi descartada a

dedução dos custos com salários da COFINS, mas ainda não

se sabe a sistemática a ser adotada, O grande problema é que
os prestadores de serviço, como não têm .cadeia produtiva,
recolhe a contribuição uma única vez; portanto, a majoraçãO
da alíquota representa efetivo e enorme aumento da incidência
dessa contribuição. Até ° final do anEl a Emenda
Constitucional que trata da Reforma Tributária deve ser

•

'promulgada; 'contudo, várias questões ainda serão tratadas
através de legislação ordinária.

GUILHERME MARQUES FOGAÇA
Advogado especialista em Direito Tributário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GUARAMIRIM
No dia 23 de dezembro, às 20 horas, a ACIAG

(Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim),' será realizada a solenidade de

encerramento da programação de Natal, no

Ginásio de Esportes Rodolfo J ahn, com diversas

apresentações e o sorteio da promoção
"Raspadinha Premiada".

BANDAS
Dia 20 de dezembro acontece a apresentação de

três bandas na Cachaçaria Sons e Vinhetas, a partir
das 22 horas. Apresentam-se as bandas AI Diaz,

Lopez, de Araquari e Reino Fungi de Joinville, com
músicas dos anos 60, principalmente Beatles. O

preço do�;ingresso é de R$ 5,00.

SORTEIO
A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Jaraguá

.

do Sul convida todos os Associadós, Imprensa e a

Comunidade em geral, para participar hoje, às 19

horas do 10 Sorteio da Promoção Natal Compra
Tudo! Neste primeiro sorteio a CDL irá

contemplar 25 ganhadores, através de 25 (vinte e

cinco) vale compras, no valor de R$ 200,00.

ACIJs/ APEVI
Empresários. do segmento de Postos de

Combustíveis contam agora com o site oficialdo

Núcleo Postos de Combustíveis da Acijs/Apevi.
O lançamento aconteceu no salão de eventos do

Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul(CEJAS).
N a inesma ocasião, foi

Fotógrafo
REINalDO BaITA

ar s i na do um protocolo
u c L<I()pcr'�\"�') entre

Núcleo e O Serviço dc

Proteção ao Crédito de

Santa Catarina.

.Festas, casamentos,
batizados

Tel: 9975-9925

LOGOSOFI.A
Seja ativo permanente, como tudo o que Deus criou,
como a própria Natureza, que está em constante
atividade.

(Da ciência loçoséflca)

Informações em Jaraguá do Sul:
Fone: (47) 275-1867 ou e-mail: logosofi�js@uol.com.br

Árie
cJ[
co�
Aprovei

i passar o dia
de que os

m. Colmo!

v
� � ixão, o sintonia

será totai. Cor: Azui.
Câncer - Lembre-se de que,

r seu amor.

ar: Bronco.

pital e Maternidade

J araguá recebeu a notí

cia de que terá dentro

em breve um banco de

leite materno destinado

às mães que possuam
leite em abundância e às

crianças que têm difi
culdade de receber o

alimento. A doação dos

equipamentos está sen

do feita pela Malwee

Malhas, através do in

dustrial Wandér Weege
e serão instalados na

Maternidade Laurita

Karsten Weege.
O Diretor Adminis

trativo do Hospital e

Maternidade J araguá,
Hilário Dalmann, disse

que.o banco de leite será

o único no Vale do

I tapocu mas poderá
abranger a municípios
de outras regiões do
Estado. (CELICE GIRARDI)

GERAL CORREIODOPOVOS
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

ISAÚDE: PROFISSIONAIS DA SAÚDE SE R�UNIRAM NO SEGUNDO ENCONTRO SOBRE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO

}ARAGuA DO SUL -

Cerca de 70 profissio
nais da saúde da região
participaram do segun
do encontro sobre alei

tamento materno que
aconteceu nos dia 11 e

12 deste mês na Acijs.
Os profissionais rece

beram informações
para garantir à popula
ção a implementação de

uma política adequada
de aleitamento. No to

tal' foram 14 palestras
ministradas por pedia
tras, obstetras e enfer

meiros.

Diante da grande
aceitação e demanda no

primeiro encontro rea

lizado há cerca de dois <

meses a direção do

Hospital e Maternidade

J araguá em parceria
com o Senac regional,
promoveu o segundo.
"O objetivo foi o de

discutir como está sen

do realizado o manejo
e a promoção ao alei

tamento materno no

Vale do Itapocu. A idéia

era ele promover um

aperfeiçoamento aos

profissionais de saúde

que trabalham direta ou

indiretamente com as

gestantes e puérperas
para poder dar orienta

ções corretas sobre
como amamentar", ex

plica Andréa Kist, en

fermeira do Hospital
J araguá e uma das

palestrantes. A médica

não tivemos nenhum.

Aprende-se muito num

encon tro como es te",
destaca. A auxiliar de

enfermagem Eliane

Maciel que também

v et o de Balneário

Camboriú acha que o

encontro é a confirma

ção do que já se aplica.
"O mais interessante é

ver que o que estamos

fazendo lá na nossa ci

dade é o mesmo que se

faz aqui. Mas um encon

tro com diversos pales
trantes é sempre bom

para enriquecermos
nosso conhecimento e a

maneira de lidar com as

mamães e principal
mente com as situações
que aparecem", avalia.

Ao mesmo tempo
em que estava realizan

do a segunda edição do

curso a direção do Hos-

Jaraguá do: Sul promoveu o

2° encontro de aleitamento

ão crie fantasias
soas que rodeiam

o decepcionar. Seu.
rá fortes emoções
e! Cor: Tons

escuros.

Virgem - Nõo se deixe vencer

p ismo. Ajo com

d e conseguirá o

q proveite para ficar
com o goto. Cor:

Cesar Junkes

Profissionais palestraram sobre diversos temas relacionados a amamentação

- acredite em tudo
m ou entrará numa

iue dor mais

dia. A

cõmprr�Taã�é'��arcará o amor.

Cor: Marrom.

'v i. Tudo sairá como

aixão. Cor: Preto.

Sagitário - Não é criando um

����� /a��Ü-1�a��e ;��;d�t
cSi. m'lrana.
Tr ões podem agitar
s o. Cor: Bronco.'

Capricórnio - Não goste
ue ganho ou receberá
de orelha de alguém

. O mistério vai
a paixão. Cor:

Aquário -,Não se deixe
o pessimismo de

s. Evite moi-
a e. O romance

vai continuar' em clima de
harmonia. Cor: Vinho.
Peixes - Ouço o seu coração

que for melhor
mprevistos podem
om o galera deve
frutos poro seu

: Vermelho.

obstetra Adriana Co

melli apresentou aos

profissionais questões
referentes aos proble
mas tardios na ama

mentação, como mas

tite, fissura e engurgi
tamento. "É comum

aparecerem estes pro
blemas, mas o que não

pode acontecer é a mãe

desistir de amamentar

em função destes per
calços, tem que insistir",
diz a obstetra.

A enfermeira Ma

riana Venske, trabalha

na UTI Neo Natal de
um hospital em Balneá

rio Camboriú. Para ela

participar deste encon

tro é importante para
trocar informações. "J á

aconteceram alguns en

contros mas com outro

direcionamento, relaci

onado a amamentação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICULTURA: ONZE ESTUDANTES PASSARÃO QUATRO MESES NOS EUA ATRAVÉS DE PROGRAMA DE INTERCÂMBIO

Programa de trabalho envia
11· universitários para os EUA

JARAGuA DO SUL -

Onze estudantes universi

tários de Jaraguá do Sul

estão viajando para os Es

tados Unidos para o pro

grama Work and Travel,
através da SIS intercâmbio.

O programa é um recru

tamento de universitários

que fazem estágio remune

rado num período de qua
tro meses nos Estados

Unidos. A agente oficial de

intercâmbio na cidade,
Lair da Silva Laudelino

explica que este é o segun
do ano que jaraguaenses
estão participando deste

programa. ''Ano passado
enviamos sete universitári

os para trabalhar, o que

representa um número ex

pressivo de participações.
O objetivo é a troca de

cultura, o aperfeiçoamen
to da língua' inglesa e o

contato com pessoasde
todo o mundo", explica
Lair.

Além do período de

quatro meses, o universitá

rio pode ficar ainda mais
28 dias para realizar um

tour se quiser. Passado esse

tempo é obrigatório o re

torno. É o caso da estudan

te Mariana de Oliveira, de

18 anos. Estudante de di
reito na Unerj, Mariana
embarca na segunda-feira
para New Hampshire,
onde trabalhará como au

xiliar de serviços gerais. A

expectativa de morar num

lugar estranho com uma

cultura diferente foi o que
a motivou a enfrentar este

desafio: "No começo es

tava um pouco temerosa,
mas entrei em contato com

Divulgalã)
Carne preparada na última edição do Jaraguá se Encontra

Lucros doJaraguá se Encontn
são revertidos aos Bombeiros

de. "Esta é uma prova Cjüd
só untar um grupo de pessoas

-que queiram fazer algo pelo
social e isso acontece. Agrade·
cemos o apoio da prefeitura
municipal que possibilita a reaJi.

zação destes eventos e no que

depender da gente estarem

sempre dispostos a continuar
com estes encontros", deciarJ.
A auxiliar administrativa do

Corpo de Bombeiros Luciam

Possamai foi receber os reor

sos. ''Ficamos agradecidos com

alembrança, Esta renda seráe

vertida para a compra do ma·

terial das cestas de natal para()l
180 bombeiros", disse.

No ano passado a verba
foi destinada a Rede Ferniniro
de Combate ao Câncer. Segun'
do o secretário de deseovca
mento DieterJanssen em aIgu'
mas edição o Jaraguá se En·

contra contou com parcerias
'1\gradecemos ao Sesc, Funda

ção Cultural, Secretaria Munici·

pal de Saúde, Fundação de

Esportes e' pelas companhias
do pastor Wiliam, do Padre
Sildo e do Patrão CiloJunckes

que estiveram presentes em tlJ

dos os encontros", agradece I

Janssen. (CELlCE GIRARDI)

.
JARAGUA DO SUL-A Se

cretaria de produção entregou
pata o Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul
um cheque no valor de

R$1.092,OO referente a última

edição do programaJaraguá se

Encontra. O programa tem

por objetivo proporcionar às

famílias umDomingo diferente,
com atividades culturais e de

lazerpara todas asidades. Odes

taque do encontro é a costela

"fogo de chão" preparada por
um especialista que assanapró
pria praça, o que atrai e muito a

atenção das pessoas que pas
sam pelo local. A primeira edi-

.

ção do programa aconteceu em
.

maio de 2002 e até agora fo
ram realizadas 11 encontros, o

último aconteceu no dia 7 des
te mês, encerrando o ano. No

último Domingo foram ven

didos mais de 500 tickets de

costela preparada pelo CTG
Do Trote ao Galope, o que

possibilitou a entrega deste be
neficio ao Corpo de Bombei
ros na manhã de Quinta-feira.
O patrão do CTGCiloJunckes
diz que é umaalegriapoder reu

nir a comunidade, confratemi
zar e ainda ajudar uma entida-

Cesar Junkes

As estudantes Francila, Mariana e Franciele grande expectativa de conhecer outra cultura

alguns colegas que já estão todos os documentos ne- ta a oportunidade de uma

lá e eles me tranqüilizaram. cessários para transitar li- bagagem muito boa para
Acho que vai ser uma ex- vremente, sem proble- o futuro. "Poderei conhe-

periência •.,marcante poder mas", informa Lair. cer um pouco da cultura,
praticar meu inglês, conhe- A estudante de adrni- das pessoas e principal-
cer pessoas e lugares dife- nistração com especializa- mente entender melhor
rentes e principalmente ga- ção em comércio exterior, nosso país", avalia a estu-

nhar dinheiro", conta a es- Francila Gonçalves, de 23 dante.
tudante. Após a experiên- anos, embarcou na quinta- Os embarques inicia-
cia de quatro meses traba- feira para Flórida, onde irá ram este mês, o último

lhando, Mariana passará trabalhar como atendente acontece em janeiro. Tam-
mais 28 dias viajando e em um resort. Para ela a bém fizeram parte deste
conhecendo a América. expectativa é muito gran- programa os estudantes

A agente conta que os de e positiva. "Sempre tive Christopher Henchel, Toni

serviços são os básicos. vontade de viajar e depois Tomaselli, Daniela Garcia,
Estudantes de várias par- que uma amiga me contou Graciana Tureck, Luis Mar-
tes do mundo são recruta- da experiência dela através cela Hannemann, Siegfried
dos por conta das férias de da SIS resolvi me insere- Kreutzfeldt Neto, Andréia
muitos americanos, deixan- ver, agora o desafio foi lan- Sobreira e Nicole da Silva
do o mercado carente de çado", diz a estudante que 'Laudelino,

pessoas que ocupem estes não quer perder esta apar- A agente Lair conta que
cargos. "São atendentes, tunidade para conhecer a como a procura foi inten-

recepcionistas, camareiras, Disney. Franciele Bertoli, sa a expectativa é de que o

manobristas, garçonetes ou de 21 anos, também em- número triplique para o

funções dentro de fábri- barcou na quinta-feira. Foi próximo ano. ''As inseri-

cas", explica. Mas o paga- para New Hamphire onde ções estarão abertas a par-
menta a agente garante ficará como atendente em tir de março e o embar-

que vale a pena. "Eles pa- uma estação de esqui. Para que será para dezembro de

gam muito bem por esses ela que estuda Turismo e 2004", finaliza. (CELICE

serviços. A pessoa recebe Lazer, a viagem represen- GIRARDI)

LUIZÁO & UNO'S PIZZARIA
RESTAURANTE PETISCOS E LANHES

Reabertura
A parti r de 15/11/2003

PROCURA-SE PROGRAMADOR DELPHI, COM

CONHECIMENTO EM BANCOS DE DADOS, COM

EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 2 ANOS EM

DESENVOLVIMENTO.

Rua: Nereu Ramos nO 2632, próximo ao

8ali Hai - Piçarras
Tel: 345-2827

REUNiÕES:
al'irê,,:,M,;ltílQiiQ1f[4.
4" Feira • 19h:��· E�sL�omliii�m_H.

PARTICIPEI

"Ele dá generosamente
aos pobres, e a Sua

bondade dura

para sempre."

Sob o comando de Luizão e Danilo de Jaraguá
do Sul.

ENVIAR CURRÍCULO PARA JOSÉ NO E-MAIL:

DESSIS@DESSIS.COM.BR
Rua: Max Wilhclm, 289

Baependi I Jaraguá do Sul - se
Fone: (47) 370-6180

www.casadeoracao.com
VENHA CONFERIR2 Coríntios 9:9

�---------------_._--------
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Foto de Vera Triches

Foto de Luís Martins Gonçalves Júnior

Foto de Eduardo da Rocha (centro de JS)

A arte de fotografar deixou de ser
um mistério para os alunos do primeiro
curso de fotografia oferecido pela Oficina
de Arte, encerrado na terça-feira desta
semana mas que deve acontecer
novamente ano que vem. A idéia da

realização do curso partiu da

proprietária da Oficina de Arte, Mara
Oppermann. "Há algum tempo vinha
alimentando a idéia de oferecer esse

curso. Era o que faltava na Oficina da

Arte", afirma Mara. Segundo ela, o

curso, além de ensinar a fotografar,
estimulou a criatividade e fez com que os

alunos aprendessem a usar os recursos

do equipamento fotográfico. "A partir do

que aprendemos temos condições de usar

o equipamento em sua totalidade sem

correr o risco de perdermos a foto por
falta de conhecimento", analisa Mara,
que também foi aluna.

O curso foi ministrado pelo fotógrafo
Lúcio Sassi. Segundo ele, oito alunos

acompanharam as aulas, que tiveram
início no dia 11 e agosto. No total,
foram 60 horas de aula, sendo 40 horas
de prática e 20 horas de teoria. "O

grande diferencial desse curso foi a

ênfase na parte prática, normalmente

ignorada em outros cursos de

fotografia", afirma Sassi. Ele explica
que as aulas práticas aconteceram em

vários pontos da cidade e também no

vizinho município de Corupá. "Fomos a

campo em horários diferentes,
aproveitamos a luz em vários momentos.

Fotografamos no Parque Malwee, que
oferece vários cenários diferentes e o

cotidiano da cidade, durante o dia e a

noite", comenta o fotógrafo.
O resultado do- curso é uma exposição

das fotos produzidas pelos alunos, à

disposição do público na Colorama, no

centro da cidade. Na avaliação do

professor, o resultado foi surpreendente.
"Fiquei surpreso com a qualidade das
fotos. Os alunos se superaram e

conseguiram realizar um trabalho- de
muita qualidade", analisa Sassi. Ele
destaca o apoio da Colorama, que cedeu
os filmes e deu desconto na revelação do
material para a exposição.

Para o próximo ano a intenção
prosseguir com o curso e oferecer aulas
de laboratório para revelação em preto e

branco. Essas aulas devem ser

ministradas pelo fotógrafo Amarildo
Forte, que tem vasta experiência em

laboratório pib. Outra idéia é a criação
de um Clube de Fotografia, um sonho

antigo de Sassi que tem tudo para se

concretizar ano que vem. Os interessados
em fazer o curso ano que vem deve

procurar a Oficina de Arte em fevereiro
de 2004, quando abrem as inscrições. A
mensalidade é de R$ 65,00 por mês.
Além do curso de fotografia, a Oficina .de
Arte oferece curso de Desenho, Pintura,
Cerâmica, História da Arte, História em

Quadrinhos e Oficina de Arte Infantil.
O curso foi feito por Eduardo da

Rocha, Eloísa Gieseler, Luiz Martins

Gonçalves Júnior, Mariângela
Guimarães, Ma.ra Oppermann, Vera

Triches, Rosani Breithaupt ê'Márcia
Tamanini Mayer.
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Alunos e professor do curso, na noite de encerramento, na Oficina de Arte

Foto de Márcia
Tamanini Mayer

Seminário de Corupá,
por Rosani Breithaupt
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a ! 8 Foto de Mariângela Guimarães

Matrículas Abertas

www.divina.g12.br
Telefone: 371-0779 COLÉGIO DIVINA PROVIDÊNCIA
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Para refletir
Outro dia, em seu programa dominical, Faustão

soltou asequlnte pérola: "O Brasil chegou ao

fundo do poço. Agora roubaram até o poço". Vale
a pena refletir, na frase do guru.

Sucesso Total
Eliana é, sucesso total em seu programa infantil na

Record. Agora existem apenas duas. loiras no

tomando de atrações para a criançada: ela e

Xuxa. Vamos ver quem sobreviverá, já que a

atração da Rainha dos Baixinhos, na Globo, está
\. mau das pernas.

Facilidade
Tudo indica que em 2004 Fausto Silva passará a

, comandar o seu programa dominical do estúdio

que a Globo tem em São Paulo, o mesmo em que
são gravados os programas 'de Jô Soares e

Sérqinho Groisman. Era tudo o que Faustão

queria uma vez que mora na capital paulista.

�:�:��:��:!erto Barrolpreparou uma surpresa para I
comemorar o aniversário do

-

Iapresentador. Leão, que

completou 45 anos, foi

surpreendido por um caloroso
1\ Parabéns pra você", com

direito a bolo de chocolate e

muitas bexigas.

Demissão
Monique Evans pediu demissão da Rede TV!. A

partir de maio do ano que vem a musa não

apresentará mais o programa "Noite Afora". Sua

justificativa é que quer ter mais tempo para cuidar
do marido e de seus dois filhos.

.

Feliz
Fofoqueiros de plantão andaram espalhando
que Gugu estaria deprimido por causa dos
recentes acontecimentos em seu programa. No

entanto, o apresentador desmentiu qualquer
boato desta natureza, dizendo que está feliz da
vida com' a chegada das gêmeas. E está dito.

Maria Clara na cadeia
Laura (Cláudia Abreu) finalmente consegue
destruir Maria Clara (Malu Mader). A megera
vai colocar drogas na mala de viagem da

produtora, que será flagrada e presa no

aeroporto. Até provar sua inocência, Maria
Clara vai ,sofrer muito e ter sua carreira

profissional detonada. Estas serão as próximas
emoções de \\ Ce lebri dade".

�/�
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JARAG UA DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

1 AQUARIA C
15hOO - 17h30 - 19hOO - 21hOO

,2 SIMPLESMENTE AMOR
R

14hélo - '16h30 - 19hOO - 21h30

3 AMERICAN PIE - O CASAMENTO
C15h15 - l1h15 - 19h15 - 21h15

A-AVENTURft/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANIIVIAIXY
F - RrJ;Ãcj R - ROMANCE!P - FUUCIAL/Dc - [XJCUMENTÁRIO

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO
SALA FILME/HORÁRIO

1

R

IA-AVENTURft/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHO�NIMAIXYF-RCçNJ! R -ROMANCE!P-FUUCIAL/Dc-[XJCUMENTARIO

cAQUARIA
14hOO - 16h30 - 19hOO - 21h30

2
IRMÃO URSO
13h30 - 15h15 - 17hOO - 21hOO

An

CASSETA E PLANETA - A TAÇA DoM UNDO É NOSSA

13h40
c

3 .

.AMERICAN PIE - O CASAMENTO
15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h45

c

UM DUENDE EM NOVA YORI<
14h15 - 16h15

c

4
SWAT
19h15 - 21h50 P

LOONEY TUNES: DE VOLTA A AçÃO

5

13h30 - 15h30

SOBRE MENINOS E LOBOS
18hO.Q (Sábado)

18 h O O - 21 h 15 (Sexta, segunda à quinta)

p

An

As INVASÕES BÁRBARAS
21h50 (Pré-estréia)

o

SIMPLESMENTE AMOR
6

13h45 - 16n30 - 19.hOO - 22hOO

SALA FILME/HORÁRIO

1

c

. , ,

"

AQUARIA·
14hOO - 16h30 - 19hOO - 21h30

14hOO

c

2

SIMPLEMENTE AMOR
14h30 -17hOO -19h30 - 22hOO

14h30

R

3

IRMÃO URSO
13h30 - 15h15 - 17hOO - 18h45 - 20h30

13h30 - 15h15

AMERICAN PIE - O CASAMENTO
22hlO

Devido a confraternização dos funcionários do GNC Cinemas
de Joinville, segunda-feira haverá somente as primeiras
sessões dos filmes, conforme programação.

O melhor da região! Ligue 371-1919 e confira.
'W-_"."""X".'W"<"'.'."''"''�--
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I
DOLORES AVILLON

Compras
Faça sempre uma I ista de compras pensando
na quantidade de comida 'realmente

consumida pela família. A idéia é comprar

sempre o estritamente necessário.

Com sabor de alho

Quando for preparar refogados, preste aten

ção na hora que for dourar o alho. Ele não

pode queimar na fritura, senão seus pratos
vão ficar com um gostinho amargo.

Agrião fresquinho
Cuidado na hora de comprar agrião. Esco

lha os mais frescos e nutritivos, observando

se as folhas estão com tonalidade verde bem

escura, brilhantes, firmes e tenras. Elas não

deverão ter manchas nem marcas de picadas
de inseto.

Batata contra cebola
A cebola dá um excelente gostinho nas recei

tas, mas fora delas seu perfume forte lm

pregnanos utensílios. Para eliminareste chei
ro desagradável, esfregue batata crua nos

pratos, panelas e talheres.

Chicletes
Para tirar chicletes da roupa, ponha um pa

pei branco e passe com o ferro bem quente.

Roupas delicadas

Manchas
Para alguns tipos de manchas nas roupas,
utilizar sabonete branco sobre a mancha para
ela sumi r ou suavizar.

Esponjas
Quando 'as esponjas ficarem feias e ásperas,
Submirja uma noite inteira em água salgada.

Como lavar roupas de sedas
- Não podem sujar-se em demasia, senão seus

filamentos se rompem.
'

· Alguns artigos de seda podem ser lavados
com água e sabão, outros só a seco,
- Para saber se a peça vai desbotar numa

lavagem tradicional, faça o seguinte teste:

umedeça uma pequena ponta do artigo em

água fria e coloque essa ponta em um tecido
branco, Passe com ferro elétrico morno e, se

o tecido branco não apresentar resíduo de
corda seda, vá em frente e use apenas água
morna, com sabão ou detergente neutro.
· Não use máquina de lavar ou secar para
este tecido.
o Após a lavagem, enxágüe bem, envolva a

peça numa toalha de banho para retirar o

excesso de água e facilitar a secagem, que
deve ser à sombra. Passe a ferro pelo lado do
avesso, enquanto o pano estiver levemente
úmido,
o Nunca friccione um tecido de seda para
retirar manchas.

'

· Só para lembrar: não ferva, não deixe de
molho e não use alvejante ou água de lavadei
ra.

o Shantung, tafetá, chiffon, brocado, georgette
e organza, assim como tecidos de seda, de
vem ser obrigatoriamente lavados a seco.
o Ao costurar um tecido de seda use alfinetes
eagulhas bastante finos o os normais podem
deixar furos nos tecidos. Para costurar use

linhas de seda.

VARIEDADES!TV CORREIO DO POVO 3E

I SUPER APETITE GB EDiÇÕES POR AGNÊZ HASSE

xícaras (chá) de açúcar cristal;
gramas de morangos limpos e bem lavados;

1 xícara (chá) de água.

IN G REDIENTES:

Além de deliciosa, a Geléia de

Morangos é uma excelente opção para
presentear neste Natal

Preparo: Faça uma calda com a água fria e o açúcar,
cozinhando por aproximadamente 10 minutos. Junte
os morangos e deixe em fogo baixo, mexendo de vez

em quando, até obter ponto de geléia. Despeje ainda

quente em vidros esterelizados. Espere esfriar

completamente e depois tampe.

Geléia de Morangos

,Bolo de Milho
Preparo: Retire os grãos de milho da espiga. Bata no liqüidificador com a

água e depois passe na peneira. Recoloque o creme de milho no

liqüidificador, junte o óleo, o leite, o açúcar e os ovos. Bata bem. Despeje
essa mistura numa vasilha e acrescente a farinha de trigo, misturando
bem. Por último, adicione o fermento. Unte enfarinhe uma fôrma redonda
de buraco no meio, despeje a massa do bolo e leve ao forno préaquecido
por aproximadamente 30 minutos.

INGREDIENTES:
4 espigas de milho;
meia xícara (chá) de óleo;
1 xícara (chá) de leite;
1 xícara (chá) de açúcar;

I 3 ovos;
1 colher (sopa) de fermento em pó;
1 xícara (chá) de farinha 'de trigo;
meia xícara (chá) de água.

Para lavar roupas mais delicadas na máqui-
na de lavar, coloque-as numa fronha, feche
com fio plástico, e lave junto com o resto. I

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

Hidratar é importante
Hidratar a

pele do cor

po e do ros

to não é sim

plesmente
um ritual de

beleza, e

sim uma

questão de

saúde. Al

guns fatores

como má ali

mentação,
predisposi
ção genéti-

,ca, altera

ções do me

tabolismo e

estresse po
dem contri

buir para

que a pele
perca o bri
lho e a visco

sidade natu

ral, com má aparência. Além disso, existem os nossos ve

lhos vilões que são o sol em excesso, vento, uso exagerados
de sabonetes, banhos prolongados e água muito quente.
Sem os cuidados diários de hidrataçâo, a pele pode tornar
se cada vez mais opoca e sem vida, comprometendo a sua

função principal que é formar uma barreira protetora em

Hidratar a pele do corpo deve fazer parte do
,

ritual e higiene diário. A hidratação é antes
de tudo, uma questão de saúde

nosso corpo.
O hidratante ideal deve possuir ingredientes emolientes e

umectantes que formam uma película protetora, ajudando a

evitar a perda de água. O hidratante também contribui para

que a pele desempenhe plenamente a sua função de barreira

protetora do organismo contra, osfatores externos, como rai-

os solares, vento, chuva e até bactérias e vírus.
i>

No verão, estes cuidados devem ser redobrados. O usude
um bom hidratante contribui para melhorar o aspecto ge
rai da pele, deixando-a mais macia e mantendo sua 'elasti

cidade.
E o rosto? Existe diferença entre o hidratanteindicado para
a pele do corpo e aquele usado no rosto. A pele do rosto é
muito mais sensível e fica exposta diariamente, sujeita às

agressões do sol e de outros agentes externos. Por isso, pre
cisa de um produto com fator de proteção solar e que tenha
em sua formulação ingredientes ativos que previnam e com

batam o envelhecimento precoce.

Especialistas explicam que é muito importante mudar
periódicamente o tipo de hidratante. Com o passar do tem

po, a renovação celular se torna mais lenta e é preciso que
o produto acompanhe as mudanças que estão ocorrendo na

pele.
Sempre é bom lembrar que, de maneira geral, na a pele
oleosa o ideal é usar produtos sem óleo na fórmulação (são
os chamados oil free), geralmente em forma de gelou
emulsão; as peles secas pedem hidratantes mais ole'osos que
formam uma película protetora sobre a pele, impedindo o

ressecamento; para as peles normais, fórmulas equilibra
das para repor apenas a quantidade de óleo perdida na

limpeza diária ou por agressões externas.

j
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(Ilírculo
Italiano

Cantar e Cantar...

Fratelli D'Italia

Fratelli d'ltalia,
léltalia s'ê desta,
Dell'elmo si Scipio,
S'ê cinta Ia testa.

Dov'ê Ia vittoria?
Le porga Ia chioma,

.

Ché schiava di Rnma
lddio Ia creõ

Stringiamci a coorte
S iam pronti alia morte
S iam pronti alia morte
Ié'ltalia chiamo

Stringiamci a coorte
S iam pronti alia morte
Siam pronti alia morte
l/Italia chiamo! Si!

Tanti Auguri. ..

Tanti auguri a te,
Tanti auguri a te,
Tanti auguri a .

Tanti auguri per te. FLORIANI
ADVOGADOS

Tanti auguri a papà,
Tanti auguri a mamma,
Tanti auguri a .....

Tanti auguri per te.

Férias

Grazie!

Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

A secretaria do Círculo Italiano estará fechada do dia 22 de dezembro
de 2003, retornando as suas atividades no dia 12 de janeiro de 2004.

VALDIR JDSE BRESSAN
Presidente

"O povó que andava em trevas viu grande ...

" Is. 9.2

Luz que muda histórias ...

Maria espera o seu esposo para irem ao aniversário da
avó. Mas, como tantas outras vezes, as horas se passam
e Maurício não chega. Cresce a angústia de Maria que já
imagina o que aconteceu.
" Maurício deu uma passadinha rápida no bar" onde sem

pre estão os seu amigos, e lá esqueceu-se da esposa, da
avó, do aniversário. De repente lembra de Maria. No en

tanto, agora, com sentimento de culpa, não sabe como

enfrentar a situação. Adia ainda mais a sua volta para casa,
bebendo ainda mais ...

Todos sabemos de histórias deste tipo e de sua continuidade. Até o dia em que uma

das partes destas histórias desiste. Mas enquanto isto não acontecer vive-se de um

dia para o outro, entre o balançar do pêndulo que vai de um extremo ao outro. Do "me

desculpe mais uma vez" para o" está bem, mas que não se repita ... ": da alegria para
a tristeza, da esperança para a dor.
Às vezes o nascimento de Jesus e a sua luz parece ser algo mais ou menos assim:
nossas culpas são apresentadas diante dele: "perdoa-nos mais uma vez". Deus na

sua longanimidade mais uma vez o faz. Parece estabelecermos uma relação confor
mista doentia entre o amor de Deus e a nossa existência com realidades tão escuras.

Nascimento do Rlho de Deus não aconteceu apenas para aliviar nosso sentimento de

culpa diante de Deus, algo como alcançarmos uma trégua, mas Jesus veio para dese
quilibrar e mexer nas estruturas. Tirar-nos de nossa acomodação, de nossos "vícios
piedosos", de nossas "neuroses religiosas"; jogar luz para dentro dos nossos confor
mismos históricos.
Jesus veio como luz para apontar a nossa desordem, nossa culpa, nossa escuridão.
Não apenas para revelá-Ias, isto seria muito desanimador. Mas também, removê-Ias.
A iluminação permite reconhecermos cada objeto existente num recinto. Natal é luz

que traz a tona tudo aquilo que é bom e bonito em nossa vida, mas também aquilo que
está fora do lugar. Esta luz, possibilita reorganizar aquilo que está fora do lugar. A

mensagem dos anjos em meio a um clarão foi "Eis que vos trago mensagem de

alegria que é para todo o povo, hoje vos nasceu o Salvador"- Lucas 2,10. Como é bom

experimentar esta mensagem do Salvador que nasceu gente. Esta é palavra luz criado
ra de ordem, sentido e vida.

" Natal, que só aponta para as milhares de luzes, é mensagem desvirtuada. Natal de
Jesus revela tudo o que está fora do lugar e tem forças para operar mudanças!

P.William Bretzke

CI.:'J /
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'DICAS DE LEITURA
Coleção Sherlock Holmes
Uma caixa com todos os romances e contos de Sherlock Holmes! O mestre do gênero policial sir Arthur
Conan Doyle revolucionou o gênero áo criar o sisudo e extravagante detetive que resolve a maioria de seus
casos por meio da dedução, e está quase sempre acompanhado do seu fiel escudeiro, Dr. Watson. No volume
um o leitor encontrará as tramas: "Um estudo em vermelho"
"O sinal dos quatro" e "As aventuras de Sherlock Holmes". já no volume dois estão as aventuras:
"Memórias de Sherlock Holrnes", "A volta de Sherlock Holmes" e "O cão de baskervilles", E no volume
três os leitores encontramos I ivros: "O vale do medo", "Os últimos casos de Sherlock Holmes" e"H istórias
de Sherlock Holrnes". A caixa foi lançada em 2002, pela editora Ediouro-Tecnoprint; composta por três
volumes, está na primeira edição e têm 1560 páginas.

Guerra e Paz
A narração deste clássico da literatura russa se passa durante a campanha de Napoleão na Áustria, a

invasão da Rússia e a retirada das tropas francesas, abarcando de 1805 a 1813. Tosto i combina romance,
epopéia militar e filosofia nesta obra. Edição em três volumes, acompanhada de uma caixa exclusiva.
Esta coleção foi lançada em 2002, pela editora Ediouro-Tecnoprint. Escrita por Leon Tolstoi, a edição tem
1340 páginas. Vale a pena conferir!

Coleção Pai Rico
Na "Coleção Pai Rico", o leitor encontrará seis livros: "Pai Rico, Pai Pobre","Independência Financeira:
o Guia do Pai Rico", "Profecias do Pai Rico", "Pai Rico: o Guia de Investimentos", "Pai Rico: o Guiade

Aposentado Jovem" e "Rico e Filho Rico, Filho Vencedor"; escritos por Robert T. I<iyosaki, que infância
seguiu os conselhos de seu "pai rico" que na verdade é o pai de seu melhor amigo, uma pessoa inculta e sem

formação acadêmica. Porém, tinha o dom dos negócios enquanto seu verdadeiro pai, o pai biológico, ou

melhor, "pai pobre" era um professor universitário que queria que o filho seguisse uma linha determinista:

estudar, tirar boas notas, formar-se, entrar "seguramente" para o mercado de trabalho, casar-se, ter

filhos, etc. justamente como manda o figurino. I<iyosaki, muito' esperto quando criança, decidiu seguir o

caminho do pai rico já que percebeu que seria difícil encontrar a luz no final do túnel proposta pelo pai
"pobre" . Lançamento da editora Campus, a coleção é composta por seis volumes e têm 1893 páginas.

Os Miseráveis

Edição comemorativa do bicentenário de Victor Hugo (1802-1885) em uma caixa com dois volumes. Um

panorama completo e irretocável de Paris e da França em meados do século XIX, � obra é um patrimônio
cultural da humanidade, narrada numa linguagem que significa "a Revolução Francesa na literatura"

(segundo Sérgio Paulo Rouanet), O fio condutor é o personagem de Jean Valjean. Por ter roubado um pão
para alimentar a família, ele é preso e passa 19 anos na prisão. Solto e tomado de ódio por causa da

rejeição social que experimenta, é acolhido por uma noite por um bispo. O encontro transforma radicalmente
sua vida e, após mudar de nome, Valjean prospera como negociante de vidrilhos, até que nova reviravolta
o reconduz à prisão. ��çado pelo editora Cosac &.�Naify, a �:a é composta por dois volumes e_têm �_

Missas NCSSA MENStlGEM

Sábado
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz
17h30 - São Luiz Gonsaga
19hOO - São Benedito
17h30 - São João
19hOO - Santa Luzia

"Alegrai-vos! O senhor está próximo!"

Irmão e irmãs, preparemo-nos para celebrar bem a Festa do

Santo Natal que se aproxima. No Evangelho João Batista
convida o povo a uma grande partilha: "Quem tiver duas

túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça
a mesma coisa". Somos chamados à solidariedade e à prática
da justiça. Que a força do Espírito Santo aumente em nós o

desejo e a capacidade de formarmos uma sociedade mais
humana e mais justa, onde todos possam viver com dignidade.

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

Contínuação.....

TERCEIRA FASE OAIMIGRAÇÃO POLONESA 1895 1908
A terceira fase é marcada pela lrnlqração de poloneses da regíao da GaHcia e da região dominada pelos
russos.

• ,

'

Em 1895 vieram 350 pessoas para a colônia Alberto de Abreu (próxima a Porto União)
N.o ano seguinte, em 1896 o governo paranaense assentou .2500 pessoas na colônia de Água Amarela (hóje
Antônio Ollnto PR), destas, 60%eram d� procedência russa e os outros da região da Galícia.
Também nessa época estabeleceram-se em torno de 1000 famílias nas colônias 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: Prudentópotls com

aproximadamente 10 000 pessoas. Destes também 70% eram provenientes da região de domínio russo.

QUARTA FASE 19081912 ,

Nesta fase o maior conUngente de irriigrantes foi para o Paraná, engrossando o número de pessoas das
colônias já existentes e abrindo novas em vários locais do estado, num total de 23 406 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
imigrantes poloneses.

HORA POLONESA com o Sr. Ignácio Arendt, todos os

domingos das 14:00 as 15:00 hs na Radio Jaraguá ..

PATROCíNIO,--------------------------------1
VEJA

AUTOMÓVEIS
370·2044,1310-2385

PAULISTA
VEÍCULOS

370-&086/370·902)
37H577 K�ski

31()·4757/37()-4909
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SEGUNDA - Beta e Gérson se abraçam, Vilma

observa que Gérson é mais elegante que o

genro. Paulo acorda decidido a percorrer as

redações. Pasqualete insiste que Vilma deve

e adaptar aos novos tempos. Murilo dorme

�urante a prova, pois treinou até tarde. Mariana

pede que ele saia da sala e conversa com

Heitor. Ele manda Mariana parar de se meter

na vida dele e do filho. Drica tem uma crise de

ciúmes ao ver Kiko conversando com Paulinha

e depois morre de vergonha. Carmelo abraça
Gérson e comenta sobre a sua elegância, para

irritação de Beta. Miyuki empresta para Drica

um CD de uma terapeuta de casais. Heitor não

deixa Murilo estudar para a segunda chamada.

Sandta paga o condomínio. Drica se convence

que conversar é a melhor solução para sua

relação com Kiko. Carla ouve Gabriel falar ao

telefone que a fita deu a maior confusão.

SEGUNDA - Danilo conta para Guilherme que
houve uma conspiração para impedir que a

"fábrica fosse fechada e que Sebástian foi o

mentor do seqüestro de Tonico. Olga disputa
com Jezebel quem cuida melhor de Estelinha e

acabam quebrando aboneca da menina. Margot
briga com Gigi e Raulina, que se insinuam para
Vivaldo. Estelinha chora quando Olga avisa que
voltará no dia seguinte. Margot revela que não

pode alertar Aninha contra Sebástian porque
ele conhece um grande segredo dela. Graça
sorri feliz quando o conde entrega a tiara de
diamantes para Celina e exige marcar a data
do casamento. Ela pede para esperar até o

casamento de Ana Francisca, pois pedirá o

vestido emprestado. Danilo agradece o empenho
de Olga ao cuidar de Estelinha. Uma nova
caricatura do prefeito aparece no muro. Danilo
conversa com o detetive Horácio para que ele
descubra tudo contra ·Sebástian.

SEGUNDA - Fernando faz juras de amor para
Maria Clara. Ela pede. que ele não lhe prometa
nada. Joel consola Iara, que 'não encontra'

Marcos em casa. Renato manda Joel arrancar

tudo sobre Marcos. Lineu passa mal ao ver

que o motorista de Beatriz é Ubaldo. Fernando
manda Ubaldo nunca mais importunar Lineu,
senão terão que chamar a polícia, e sugere
que ele recomece a vida com a ajuda de
Salvador. Ana Paula está magoada com Maria
Clara e Corina, porque não a ajudam a subir
na vida. Zeca matuta um jeito de ajudar Vladimir
a ser bombeiro de novo. Joel e Ivan se

encontram na Melo Diniz. Ivan tem certeza que
já viu Marcos. Lineu dá um fora em Yolanda,
que deseja vender as suas memórias. Ubaldo

vai a Melo Diniz procurar Maria Clara. Ivan se

lembra que Marcos esteve em sua casa e até
usou o nome de Joel. Renato conclui que Laura
e Marcos são cúmplices e perigosos armadores.

SEGUNDA - Benito tenta tranqüilizar Julian e diz

que Danilo sabe se defender dos perigos da

rua. Afonso diz a Renê, Alex e Inês que a polícia
está atrás do Danilo pois faz dois dias que ele

desapareceu. Julian é surpreendido por Gato,
Cabeludo e China que entram em sua casa

perguntando pelo Danilo e depois o agridem.

SEGUNDA - Fausto discute com Clara por causa

de Guilherme. Clara insinua que Fausto já traia

Débora com Raquel, antes de sua mãe morrer.

Raquel e Fausto ficam nervosos e indignados.
Padre vai a Usina conversar com Margareth e

fica sabendo do acidente com Regina. Fausto

incentiva João de Deus a batalhar. pelo amor de

Clara. Padre Antônio interrompe beijo entre

Regina e Paulo. Fausto confessa a Raquel que

Clara tem motivos para desconfiar da fidelidade

dele. João de Deus escuta Margareth falar para
o Padre Antônio que ela é sua mãe. João de
Deus fica transtornado. Carlos e Teresa

conversam sobre a solidão de ambos.

QUARTA· Carla jura que ouviu Gabriel marcando
com o velho na praça, mas Victor vai embora
irritado. Beta conta que marcou encontro com o

pai no Giga. Cabeção coloca anúncio no jornal
para encontrar seu companheiro de quarto. Drica
combina um 'jantar romântico em casa cornKlko.
Eli se apresenta como o viúvo da mãe de Beta
e o surpreende ao dizer que não é o pai dele e

de Gérson. Carmelo chega, Eli conta que ele é
o pai verdadeiro dos gêmeos. Beta e Carmelo
se abraçam emocionados. Gabriel flagra Carla
'mexendo em sua mochila. Ela disfarça fingindo
não saber que era dele. Kiko e Murilo escrevem

bilhetes como se ·fossem de Heitor para
Mariana. Pasqualete acha que Vilma está agitada
e precisa descansar. Carla pega o celular de
Gabriel. Uma multidão aparece para ocupar a

vaga na República. Carla pesquisa os números
de telefone no celular de Gabriel.

SEXTA. Gabriel avisa' que vai acabar com Paulo
,

O
que isso pode ajudar Carla a ficar com Victor.

S dois selam um acordo. Mariana e Heitor
conversam _.

K"k
sem parar. Cabeçao devolve para

.

I o a caderneta de telefones mas ele nem se
Interessa P I f'

'

pedid
. au o rca perturbado ao saber do

o de casamento que Sandra recebeu. Vilma
compra um
Um ui'

presente para Pasqualete. Kiko dá
.

tlmato em Drica: ou ele ou o CD de auto-
aluda. Ela I -

.

.

se b ..
arga mao dos conselhos e os dOIS

poss�uam. Pasqualete manda Vilma pensar na

Cab b;lldade de viajar num final de semana.

a
eçao explica para os candidatos que vai

co.ntecer uma espécie de Big Brother na
e que. todo dia vai ter um paredão.

QUARTA - Danilo afirma que Sebástian p�de
estar envolvido no seqüestro de Tonico: Ana
Francisca acusa-o de não ter conseguido
defender o filho e manda que ele reconheça
que a perdeu. Ele retruca que jamais a quis.
Danilo vai embora prometendo descobrir tudo

por causa de Tonico. Horácio manda um

telegrama avisando que está para chegar. Na

costureira, Bernàrdete não tira o vestido na

frente de Cássia, mas pede que ela o faça sem

,cerimônia. Depois confessa à mãe que sentiu
um calor estranho, mas Jezebel desconversa.
Márcia corta o cabelo de Estelinha, contra a

vontade da menina. Danilo arranca a prima do
salão. Olga vibra quando Danilo concorda em

ser seu acompanhante no casamento.

Sebástian nega qualquer acusação e Ana
Francisca acredita na sinceridade dele. Todos

SEXTA - Tonico aponta Juvenal como o homem

que o seqüestrou. Sebástian tenta fugir, mas

é agarrado por .Timóteo. Ana Francisca dá um

tapa em Sebástian e agradece a Danilo, que

garante ter feito tudo por Tonico, já que ela
nunca acreditou nele. Guilherme acusa Celina
de ter se vendido para o conde. Marieta se

horroriza quando Olga afirma que Terêncio está
envolvido no seqüestro. Juvenal acusa

Sebástian. Sebástian confessa para Ana
Francisca que a idéia do seqüestro foi de

Jezebel, e ,garante que a ama. Ana Francisca

não revela nada para Danilo e nem para a

polícia, e avisa que precisa pensar. Danilo jura
só gostar de Tonico e não de Aninha.

QUARTA - Marcos conta que a mãe de Laura
foi prejudicada em um concurso de cantoras

por Maria Clara e morreu seis meses depois.
Nelito gela ao' ver Darlene vestida de baiana,
mas ela mente para Ana Paula dizendo que faz

parte do shaw. Joel avisa que Laura não pode
saber que Marcos abriu o bico, senão será

pior para ele. Paulo César confessa que jamais
quis ser médico e Sandra aconselha-Q a

conversar com a mãe. Adernar arranca Oarlene
do Espaço Fama. Laura esconde "o dinheiro'

que ganhou com a venda das fotos da modelo.

Ubaldo agradece a amizade de Salvador e pede
para trabalhar na barbearia. Corina se emociona

quando Lineu confessa que eles estão
retomando a velha paixão'. Os dois se abraçam
e se beijam. Maria Clara estranha quando Bruno

conta que não fez as fotos.

SEXTA - Marcos manda Nelito ajudar Laura, já
que está interessado nela. Ele mente que deu
a pulseira para Laura, uma simples bijuteria.
Renato COmemora sua aliança com Marcos.
Nelito cobra o que fez por Laura e os dois

passam a noite juntos. Darlene e Jaqueline
pensam em apelar para a nurnerologla. Ivan
mostra as fotos que fez no Espaço Fama para
Nelito. Vladimir visita Inácio e Beatriz é bem

grosseira com ele. Zeca entra em um poço só

para ser salvo por Vladimir. Vladimir mobiliza
os vizinhos para tirar o menino. Ana Paula
decide armar para Lineu 'dar um apartamento
para Corina de "antversárto. Cristiano chama

pelo filho, que não responde, e se. desespera.

QUARTA - lbraln pergunta a Danilo porque se

escondeu ao ver o policial. Cabeludo ameaça
Adriano com uma navalha. Este reage e desarma
o garoto. Danilo diz a Efrain que o. policial é seu

pai. Afonso conta a Miréia que Vitor era o

administrador dos bens do Sr. Julian. Efrain

pede a Danilo que arrume as "marmitex" como

ele lhe ensinou. Nesse momento chegam alguns
clientes e reclamam da má qualidade da refeição.
Danilo faz a troca das 'marmitex".

Os seguranças vêem Alex pedindo ajuda rnes

ela diz que só estava ensaiando para uma peça
de teatro. Alex e Danilo amarram Max. O padre
José diz a Adriano que Leonora está apaixonada
por ele. Alex pede a Danilo que volte para a

casa do Sr. Julian. Afonso se hospeda em um

hotel. Max conta a Lourenço o que Alex e Danilo

fizeram com ele e pede que avise a polícia. Alex
e Inês levam Danilo até a casa do Sr. Julian e

os dois se abraçam emocionados. Danilo conta

ao Sr. Julian que Orlando e sua turma assaltaram

a casa dos pais de Alex.

QUARTA - Depois. do encontro 'na Garçoniere,
Raquel diz a Guilherme para serem discretos.

Mirela conta a Paulo sobre a paixão que Clara

sente por ele. Regina vai até a casa de Clara

para se despedir. Carlos pede dinheiro

emprestado para Teresa. Márcio encontra

Regina no estábulo. Paulo tlagra beijo entre

Márcio e Regina, ela tenta se explicar. Paulo

não aceita suas explicações e Regina chora.
Carlos ao saber do beijo dá razão a Paulo.

Paulo desiste de viajar e acusa Teresa de ser

cúmplice de Regina.

SEXTA - Regina e Guilherme se recusam a ir
embora para São Paulo com Carlos. Raquel
relembra os momentos que teve com Guilherme.
Carlos informa Teresa que está de partida para
São Paulo junto com Regina. Ele insiste em

devolver o dinheiro, mas Teresa diz que o

empréstimo não tem nada a ver com o término
do noivado e espera que a amizade entre eles
continue. Márcio procura Paulo na Usina e pede
demíssão. Os dois conversam sobre os

sentimentos por Regina.

OS RESUMOS OOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS
A MUDANÇAS Ef'v1 FUNÇÃQ DA EDIÇÃ.O DAS NOVELAS
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NASCIMENTOS
III

30/09
João Víctor Pires de
Moraes

26/11
Lucas Rhuan Fodi

Analine Aparecida
Fagundes J unkes

29/11
Fernando Rafael de Souza

30/11
Thomas Daniel Manske

01/12
Jean Feller Oestreich

,

03/12
Lucas I<auan Odorcik de
Brito

Ana Manoela Cardoso

Matheus Felippi Mello

04/12
Pablo Henrique Soares
Victor Henrique de Castro
Pereira

05/12
Anderson Antenor da Silva
Mendes

Mateus Lenzi

Felipe Lenzi

Gustavo da Silva Oliveira
Julia Luisa Strelow

Eliziane Santos da Silva
Victor Hugo Clementino

06/12
Gabryella de Freitas da

Silva

Edu Demarchi Gomes

07/12
Kethlyn Pereira de Almeida

08/12
Gabriel Balena

Carlos Manoel Wendorff

09/12
Eduardo Schneider

Alex de Carvalho Araújo
I

• A sorridente Jéssika Kamila Schwartz
completou 9 anos no dia 10/12/03. Parabéns
de seus pais Luis Carlos e Marli e de seu

irmãozinho Luis Felipe

f'

• A línda gatinha Michele Teve vai
competar 9 anos no dia 13/12.
Felicidades dos seus pais Elio e

Andreia e do seu irmão Maicon

• Embelezando nossa página a fofa Rafaela
Merine, filha de Elizabeth e Ramires

•Matheus Roberto de Lima completa
1 ano no dia 17/12. Quem deseja
felicidades são seus pais Fernando
e Eliane

• Eduardo Henrique Bõder completou
ontem nove anos. Os seus familiares
e amigos desejam felicidades

Marcello e Leandro
Socreppa e Marcela S.

Alexi são os

ganhadores deste mês
da promoção

OIKIDS(Confecções
Nicolodelli)/CORREIO
DO POVO. Eles foram

presenteados com uma

linda bermuda

ROUPA DE CRIANÇA
L_Co_nf_ec_çõ_es_N_ic_olo_d_el_liL_td_a_-_Ru_a_Jo_aq_ui_m_Fr_an_ci_sc_o_de_P_au_la_,2_9_S_-F_on_e_(4_7_l_37_1-_11_4_7_-J_ar_a9_ua_'d_o_Su_I_-S_C-_e_-m_a_il:_ni_co_lo_de_lIi_@_ne_tu_no_.c_om_._br � � �

www.nicolodelli.com.br
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vanessactg@jg.com.br

Nem só de tandanucs deve
viver a tradição

Já é corrente a 'opi
nião entre os muitos

tradi,cionalistas e

apreciadores da cul

tura gaúcha na região
da grande
Florianópolis, do

quanto seria bem vin

do um espaço cultural

para espetáculos de

piadas, declamação, danças, palestras e mesmo para
artistas nativistas que necessitam de um espaço menor

para suas apresentações, Um espaço mais intimista, com

boa acústica e que permitisse umaaproximação maior do

público com os artistas.

Certamente ganhariam todos com essa proposta. Esse tipo
de espetáculo não ficaria restrito ao ambiente de CTG's
ou churrascarias, que são os mais comuns.

Vamos torcer para que venha logo um ambiente assim. A

cultura tradicional ista e seus apreciadores agradecerão.

CORREIO DO POVO 7E

www.ctgjifom._b_.f"_........cfJdi@netuno.com.q!.

.
O Primeiro CTG Fundado Fora do RS

o Centro Cultural Ga
úcho "General Bento

Gonçalves", com sede
em Los Ang,eles,
Cal lf'o rnia, Estados
Unidos da América do

Norte, é uma entida
de social não lucrati

va e está afiliada ao

Movimento Tradiclo
nallsta Gaúcho, com

sede em Porto Alegre,
Rio Grande do Sul,
B rasi I.
Esse movimento tem o

apoio da Secretaria
de Educação e Cultura e do Governq__do
Estado do Rio Grande do Sul.
O Centro Cultural Gaúcho, também conhe
cido por Centro de Tradições Gaúchas

(C.T.G.l, essa Entidade foi a primeira fora

do Brasil a afiliar-se ao (M.T.G.) Movimerí

to Tradicionalista Gaúcho, tendo como pa
drinho o ("35" C.T.G.) 35 Centro de Tradi

ções Gaúchas com sede em Porto Alegre.
A finalidade dessa entidade é conservar e

promover a cultura os costumes e as tradi

ções do Estado do Rio Grande do Sul, e ao

, mesmo tempo promovendo os valores da fa

mília, unindo a família e as famílias, sem

discriminação de nacionalidade, raça, cor,

crença ou ideologia.
A maioria das famílias sócias são imigran
tes do Estado do Rio Grande do Sul, tem de

outros estados do Brasil e de outros paises
como os Estados Unidos e Peru.

Em qualquer lugar que a patronaqern e os

associados dessa entidade se reúnem, como

parques públ icos, na casa dos associados ou

em galpões, sempre estarão hasteadas, a ban
deiras dos Estados Unidas,país sede, a ban

deira do Brasil, país de origem desse movi

mento, a bandeira do Rio Grande do Sul,
Estado onde surgiu o Movimento Tradicio-

nalista Gaúcho, e a bandeira do Centro
Cultural Gaúcho "General Bento Gon

çalves", símbolo que identifica essa

entidade. Nestas reuniões sempre se

rão obedecidas as leis municipais es

taduais e federais locais.
O Centro Cultural Gaúcho "General
Bento Gonçalves"! não tem sede pró
pria, a sede é o "Rancho Desgarrado
do Pago" que é a casa do patrão (presi
dente) Sr. Jatir Cosme Delazeri, com en

dereço: 4946 .Meridian Street, Los

Angeles - 90042, Califórnia, Estados

Unidos.
Fone / Fax

(323) 256-'
6548. Nosso
Lema: Gaú
cho, sinôni-'
mo de cultu
ra e tradição.
Patrãó (pre
s i dente)
Jatir Cosme
Delazeri em

Los Angeles,
CAi Estados
Unidos.

DEMARCHI CARN ES � 15 ANOS

C,ONVITE

.

.

.

_',
.

Em comemoração a passagem dós 15 anos de nossa empresa, viemos por meio desta convidar você,
cliente, funcionários, fornecedores e amigos no dia 13/12/2003i 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.

DEMARCHI

REFLEXÃO•••

"Como seria

satisfatório viver

sem remorsos,

poder a cada
instante

enfrentar a

própria mente e

trazer à memória

o bem que se fez
-

aos semelhantes,
não achando na

própria conduta
senão objetos
agradáveis e

plausíveis". Paul

Henri Dietrich

HOLBAHC, filósofo

francês.

Bombas e �I:r'
BIcos Injetores '

DIreção HIdráulica

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

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

,

l � > )

I', I I ,1,1,,' i,.'I,j 1...

im'd�!ª:
I I i ' i

Indústria e comércio de madeiras

312-0280

,CA'RNE

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
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4a SOMMERFEST
A Sociedade Esportiva e

Recreativa Guarany está

realizando neste fim de

semana a 4a Sommerfest.

A abertura aconteceu na

noite de ontem com o

baile do grupo Os

Vibrantes. Hoje a festa

reinicia às 15 horas, com

desfile, café e

apresentação de bandas,
além das competições de

tiro. No domingo, a festa

reinicia às 9h30 com as

competições de tiro e o

desfile das Majestades e

Sociedades Convidadas.

SHOW
Show nacional com a banda

Nenhum de Nós na qu inta

feira, dia 18, a partir das

23 horas na Festa do

Casarão e Invasão, encer

rando o ano de 2003.

NOTRE
Pirofagistas, Malabares e

performer's, além de dj's
convidados, vão estar agi
tando a festa do BeL neste

sábado, na Notre. Mulhe-

·res free até às 23h30.

BIG
Hoje tem festa de for

matura do Colégio Jangada
no Big Bowlling, com início

às 23 horas.

CONCERTO
O Coral Evanqél ico realiza

grande concerto de Natal

aman hã, às 9 h o ras, na

Igreja Evangélica do Cen

tro.

CAROLINA TOMASELLI

SÁBADO,.13 de dezembro de 200

• O diretor presidente da Wiest, Reiner Modro (E), o vice
presidente do Conselho Consultivo, Jamiro Wiest e o diretor

superintendente Ricardo Pimentel Carioni, dia 25, -na

entrega do Prêmio Expressão de Ecologia, em Joinville
.

fi'

• As acadêmicas do curso de Moda da
Unerj, Tayse Schmitz e Diane Freiberg
Marinho

Julian Alexander Knaesel cola grau
em Medicina pela Univali dia 18. Está

aprovado para fazer residência na

especialidade de anestesiologia.
Parabéns!

Contato:
comere i a I@jornalcor rei odopovo.com.�
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258

O assessor de imprensa Albino Flores, o Papai Noel e o

prefeito Mário Sérgio Peixer, durante a inauguração da
decoração natalina em Guaramirim, dia 5

1',- .
.. _

�:!.'T1J.l "

II A mamãe Letícia dos Santos comemorou

22 anos ontem e seu lindo bebê Kevin
Kauã Hanemann completou 5 meses no

último dia 30. Seus pais, irmãs e o noivo
Fábio lhes desejam felicidades!

O casal de cabelereiros Rosi e IIson
José Heiser receberam dia 10, em

Florianópolis, ó prêmio Mérito
Empresarial e Profissional no

segmento salão de cabelereiros

Espumantes e vinhos finos para eventos,
rindes de final de ano e consumo pessoal

Caixa com 6 garrafas:
· Espumante tipo Astl 750ml R$ 100,00
· Espumante Brut 750ml R$133,OO
· Gran Reserva Chardonna y

(em Unda caixa de madeira) R$ 123,00
· Preços enquanto durarem 05 estoques.

Consulte preços para outras variedades
ou malares quantidades.

I
melhores restaurantes ou no

I'

ELE-ENTREGA GRATIS
7) 473-9273/9971-4284

,"là e, he- Mínimo R$lOO,oo - dem:rrsdlle'linJwS@liJ'ra.combr
;.._-�;;. Represeuente exdusivo na região

!

Organização {ie Festas

Eventos em Gerar

•

•

•

Os noivos Fabiana Garcia da Silva e Leno
Alessandro Nagel realizarão a cerimônia
matrimonial no próximo dia 19, no

Parque Malwee

•

•

•

: I

Os noivos Luciana e Adriano Nogueira
realizaram a cerimônia matrimonial
no último dia 6, no restaurante Gredal

ESPECIALISTA EM
ORTODONDA

E ORTOPEDIA FACIAL •

275-2006
R: João Plcalll, 153 - Centro. J uá"do SUl
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SÁBADO, 13 de dezembro de 2003.

www.parcimoveis.com.br
meíe Ô �

énto cotm.1TIuita

•

•

•

•

•

•
..

•
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liirassol
IMÓVEIS

371-7931irPABX
CRECI1741-J

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

Cód. 1173 - Santa Luzia - Casa qe alvenaria -

154m2, 01 suíte + 02 quartos e

demais dependências. R$ 48.000,00

Cód. 1182 - Sobrado alv. com 300 m2 -01
Suíte cj hidro. + 03 quartos e demais dependo

- Terreno cj 570 m2 . Czerniewicz - R$
250.000,00 - Ficam alguns móveis

Cód. 3119 - Terreno - 13.651 m2 - Amizade.
R$ 60.000,00

Residencial HORNBURG
Bairro AMIZADE

Condições de Venda

A vista "

Sem Asfalto - R$ 30.000,00
Com Asfalto - R$ 33.000,00

Parcelado
Entrada Mínima - 50 %
Saldo em até - 12 X
(correção pelo IGP-M)

Girassollm6veis
glrassol@parcímoveis.com.br
371-7931 9973-9669

• IMOBILIÁRIA
• ARQUITETURA
• DESIGN
• ADM. DE OBRAS

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

- R$ 80.000,00

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

3155 - Lot. Versallles II - Terreno cj
483rn2 14x34,60, R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Barra- uI
A imebili2Íri I!. dI!. E IUTI!.

"

• 376-0015
barrasul_@netuno.com.brRUA ANGELO RUBINI, 1046

BARRA RIO CERRO - casa alv c/láje, semi-acabada

c/166,OOm2, terreno c/ 383,15m2
(15, 5x24,75),4qtos .sala.copa COZo BWC,
lavanderia, garagem, salão c/25,OOm2, Rua

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

�té R$ 10.000,00

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

2BWC, lavanderia, garagem p/dois carros

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

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

até R$ 15.000,00 ou R$ 35.000,00
entrada saldo em 6 vezes

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. com 202,OOm2,
sendo 99,OOm2 averbada, terreno c/ 594,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

R$ 90.000,00, negociável, ou 70% entrada �ald�
a combinar, ou ainda aceita terreno ou casa em

Pomerode.

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, lnstaleção a gás Junkers,
água quente nas tomeiras e chuveiros e com pressurizador
de água automático, canil, portão eletrônico, 40 pés de
árvores frutíferas" acerola pêssego, laranja, abacate,
tangerina, limão, goiaba, manga, caqui, guaraná, fruta<je

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

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

JARAGUÁ 99 - galpão alvenaria semi-acabado
com 90,OOm2', terreno com 377,OOm2
(13,10x29), Rua Emilio Oscar Oldenburg, lote nO
01 - R$ 28.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ed. Royal Barg - Rua Marechal
Deodoro da Fonseca, apto 1102,
cf suíte + 2 qtos. R$ 140.000,00

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

Tulipa. R$108.000,OO ou troca-se

por apartamento em Balneário
Camboriú

Ed. Petúnia Rua José

Emmendoerfer, 1533 - Apto cf 2

qtos e demais dep. Área total de
112m2 R$ 65.000,00.

•

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

Apto 301.

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

•

•

•

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

.chall_ - Aptos. nº 101 e 106, cf
123m2 - suite + 1 qto. e demais

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

Imóvel Coemrcial / Residencial -

em construção, terreno cf 900m2
e construção cf 300m2. Rua
Francisco Ruscka, 614. R$
'110.000,00

Ed. Jaraguá - Apto cf suíte + 2

qtos e demais dep.
Semimobiliado, reformado. R$
110.000,00

Centro - Residência pj fim
reomereial- Rua Max Wilhen, 901,

c/260m2 e terreno c/680m2•
R$170.000,00

• • • .: ...

VILA BAEPENDI -

Casa (Gonzaga)
cf 286m2 ••

Rua Luiz

Bartel, 830.

R$ 170.000,00.

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

ai, cozlnha/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 cf
suíte master + 2 qtos, dep. de

empregada e demais dep., 2

vagas de garagem.
Aluguel R$ 1.100,00

Venda: apto no 1º andar

R$ 233,000,00
apto no .22 andar

R$ 245.000,00

ED. MARINA'
- Rua Marina
Frutuoso. apto
403, c/ suíte
+ 2 qtos. R$
115.000,00

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

••

•

r---.'--------

I LOCAÇÃO RESIDENCIAL
.,

• Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) _I
I Rua Adolfo Saeani, 36, apto cf 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 Guilherme
Wackerhagem, cf 03 qtos e demais dep.,1

leoz 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 Epitáeio Pessoa, 421

I

I (próx. Shopping Breithaupt) - apto cf 2 qtos I
I e demai dep. R$ 380,00 I
I. Quitinete (Centro) Rua Guilherme Heringl
94 si 02. R$ 140,00
I. Ed. Marangoni - Rua 25 de Julho, 1701
I(próx. Posto Mime) - 2 quartos e demaisl
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

I LOCAÇÃO COMERCIAL I
I. Loja - cf 400m2• Rua Pref. Waldemarl
I
Grubba, 5070, (próx. Portal) R$ 1.000,00

I• Terreno na Walter Marquardt cf 450m2,
I para garagem ou loja de carros. R$ 600,00 I
I. Terreno na Rua Feliciano Bortolini (fundos I
I Breithaupt Barra), cf 450m2: R$ 300,00 I

I

I• Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo
de futebol). R$ 220,00 I
I. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532-1
Isalas, cf 40m2, 12 andar- R$ 400,00 I
I. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532-1rsalas, cf 40m2, 22 andar - R$ 350,00
I. Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer, I
11549 - 1 sala térrea - 36m2 - R$ 200,00 I
I. Ed. Tower Center - salas de 101m2 ai
1138m2, cf garagem. R$ 400,00 a R$
600,00 I
I. Centro Comereial- R. Mal. Deodoro, 15941
1- salas diversas, c/32m2 cada. R$ 280,001 I
250,00
I. Sala comI., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, I
Ide 30 a 48m2. R$ 300,00 a R$ 470,00 I I

•

I. Ed. Marina Cristini - Rua Bem,ando I
I Dombuseh, 590. R$ 280,00 I
I VENDAS RESIDENCIAIS I
'I. Centro - Casa cf 164m2• Terreno c/ I
1900m2- R. Mal. Deodoro - R$ 211.000,001
I
(próp. pI comercial). Aceito parte pgto, 11apto central, 3 qtos I

I. Casa em alv. -Champagnat- R. Celestino I
I Depine, 394 - el 200m2 de área eonst. c/I
I
suíte + 2 qtos e demais dep. - R$I130.000,00
I. Apto, 1 quarto, sala, eoz., área de I
[serviço. R: Jorge La6erda, 169. R$I
132.000,00 'I
• Vila Lenzi - sobrado em alv., el 250m2

I (suíte + 3 qtos) - R. Francisco Piermann. R$I
1200.000,00 I
I. Casa em alv., cf 2 qtos e demais dep.v]
Três Rios do Sul. R$ 35.000,0<;l II. Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep.,

I piscina, salão de festas, terreno el 800m2. I
I Rua Adilio Esbardelathi, 97. R$175.000,00 I
I. Casa cl suíte + 3 qtos e demais dep.. I
Iterreno el 680m2• Rua Max Wilhelm, 901'1R$ 170.000,00
I I
I VENDAS TERRENOS I

,

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

. I '

I. Terreno c/786m2 no Cond. Azaléia - R$I
58.000,00 II. Terreno - Rua Wille Bartel- Baependi, c/

1420m2 - R$ 40.000,00 I
I. Terreno em Ubatuba - Praia Grande, c/I
490m2 - R$ 8,000,00 II. Terrenó bairro Chico de Paula el aprox

'11.000m2• R$ 28.000,00
' I •

L ·_J

•

•

"

•

•

•

"

•

"

•
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•

Imobiliária Menegotti Lida.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br CRECI W 550-J

'{?�
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul •

I M o 8 , l I A R I A (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro
MENEGOTTI •ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

==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== 5470 CASA- VILA LALAU - R. GERMANO HANSCH, 173 - CASA COM
03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA E GARAGEM.
Área do terreno 875.00 m2 Área Benfeitorias 125.00 m2 Preço venda: 75,000.00

==VENDA== 5474 PREDIO-CENTRO- RUA 36-JOSE DEQUECH. PREDIO COM 15
KITENETES. DIVISA0 INTERNA DAS KITENETES=QUARTO; COZINHA;BWC. O.B.S=
CIDADE DE GUARAMIRIM.
Área do terreno 687.00 m2 Área Benfeitorias 500.00 m2 Preço venda: 135,000.00

==VENDA== 5476 SOBRADO - CENTRO - FREDERICO BARTEL; 200. SOBRADO
DE ALVENARIA 540,00 M2 ;TERRENO 900,00 M2. SALA DE ESTAR; SALA DE

JANTAR; COPA;COZINHA; LAVANDERIA; DEPENDENCIAS DE EMPREGADA; SALA

TV; 03 QUARTOS; 01 SUITE; 02 BW; 01 BWC; CHURRASQUEIRA; SALA DE

JOGOS; ADEGA; DEPOSITO; GARAGEM PARA 04 AUlOMÓVEIS.
Área do terreno 900.00 m2 Área Benfeitorias 540.00 m2 Preço venda: 331,000.00

==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;Ol SUITE;02

BWC;DEPOSITO;GARAGEM PARA
03 AUTOMÓVEIS.

Área do terreno 336.00 m2 Área
Benfeitorias 437.00 m2 Preço

venda: 420,000.00

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

165,000.00 .

==VENDA== 5473 SOBRADO - CENTRO - RUA JERONIMO CORREA;159
GUARAMIRIM-SC. SOBRADO COM 202 M2. 01 GARAGEM; 01 BW; SALA;
COPA/COZINHA; DEPENDENCIA EMPREGADA; LAVANDERIA; DEPOSITO; 01

SUITE; 02 QUARTOS; 01 BWC; SALA TV.
Área do-terreno 720.00 m2 Área Benfeitorias 202.00 m2 Preço venda:

120,000.00

="=VENDA== 5495 SOBRADO
BARRA DO RIO CERRO - R.

PADRE ALUíSIO 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

•

• •• • •:.
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CADERNO PARCIMÓVEIS �.�����?�.�.�?�??

'lANÇAMENTO
I

Residencial

o Edifício:
* 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
* APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
* .02 SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
* AMPLA ÁREA AJARDINADA
* PLAY·GROUND .

* PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO
*'PROX, AO CLUBE A, BAEPENDI "yWOLFEPAR

Empreendimentos e Part.idpoçbes UcIa,
.

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, '207 - Jaraguá do Sul/ SC

vilson@parcimoveis.com.br

N
Corretor de Imóveis

CRECI4936

-

LOCAÇAO

CASA EM ALVENARIA - cf
2 quartos I e demais
dependências. Rua Félix

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

CASA DE MADEIRA - cf 3
quartos e demais
dependências. Ilha da

Figueira. R$ 280,00..

CASA DE MADEIRA - c/, 2

quartos e demais
dependências. Vila Lenzi.
R$ 200,00

. QUITINETE - Vila Lenzi. R$

200,00

Fone 371-2357

236·

ÁGUA VERDE
- terreno com

364m2

(14x26)
Rua 249-

Erich Sprungu

VILA LENZI

casa em

alvenaria cf
ponto

comercial cf
500m2

R$ 30.000,00

107 -

VILA LALAU

casa em

alvenaria com

197m2,
terreno cf
517,50m2•
Rua Carlos

Egert

LOTEAMENTO

SCHWARTZ

lotes cf
448m2•

Entrada R$
3.500,00 .

Um salário

por mês R$ 125.000,00 .

•
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8 CORREIO DO POVO
........................................................... CADERNO

Fone: (47) 373-0283
rancho@parcimoveis.com.br

Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro
'GUARAMIRIM - sc

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

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

Centro - R$40.000,00.

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

Salao Diana - Infra Estrutura completa - Rua asfaltada -

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

Cód. 1121 - Casa em alvenaria com 105,00m2 - 04 quartos
- 01 bwc - 01 garagem - cozinha -lavanderia - sala -Terreno
com 450,OOm2 - 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
Safartelli Tepasse - Lote 11 - Bairro Nova Esperança -

R$16.000,00.

Cód. 1130 - Casa de madeira com 48,DOm2 - 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.

Salas Comerciais no Centro
Comerciai 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$40g,00.
Casa em alvenaria com 02 quartos
- sala - cozinha - lavanderia -

varanda - Rua Angelo Eccel -

Bairro Amizade - Guaramirim -

R$300,00.

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 Zirnrnerrnann - Lateral - Bairro

Guamiranga - R$35.000,00.

Cód. 1132 - Casa mista com 100,QOm2 - 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,OO.

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

quartos - 01 bwc - cozinha -

sala - Terreno com

457,QOm2 - Rua Onélio
Nicoccelli Bairro

Figueirinha - R$15.000,OO
- Negociável com Imóvel
em Guararninm.

www.parc\.moveis.com.br '

Fone/Fax: 275-0051
Rua Fritz Bartel, 77 - SL 03 - Baependi -

Pióx. Recreativa Marisol

1111 1111
IIII 1111

IIII IIII
IIII IIII

II II II

PRESTAMOS ASSESSORIA PARA O SEU FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

r""'"
- -

-:-
-'-

_,

I
Schroeder I - Ret. 81 -

Casa em alvenaria com I
I 196,00m2, terreno com I

•

I 450,00m2. Valor R$I28.000,00
L ...J

r---""'---_,

I Barra do Rio Cerro -

I
I

Ret. 86- Casa Mista,
com 02 dormitórios e I

• I demais dependênci- I
•

I as. Valor R$ 24.000,00 I
• L ...J

r------.,

I João Pessoa- Ref. 831
I

- Casa de Alvenaria
Icom 65,00m2. Terreno

I com 2.453,00m2. Valor I
I R$ 25.000,00. I
L ...J

r.----------�-------,
I
I
I
I
I

Amizade - Ref. 90 - Casa de
Alvenaria com 130,00m2,
sendo 04 dormitórios e de
mais dependencias. Terre
no com 460,00m2. Valor R$
46.000,00. \

I Amizade - Ret. 87 - Casa I
I em alvenaria com I
I 70,00m2. Sendo 02 I
I dorimtórios, 01 suíte e I
I

demais dependências. IValor R$ 33.000,00
L ...J

APARTAMENTOS:

r-------_,

I Vila Lenzi - Ret. 48 - Com I
I área de 74,17m2, 03 dor-Imitórios e demais depen-
I dências. Valor R$I
150.000,00 I
L ...J

SOBRADOS:

r-------_,

I Guaramirim - Centro - Ret. I
134 � Com área de 700,00m2, I
sendo: Pavimento terreo

I com sala comercial e gara- I
I gem pi 6 vagas e; Pavimen- I
I to superior com 4 aparta- I
Imentos de 3 e 21
I dorimtórios. Terreno com I
1750,00m2. Valor R$I350.000,00
L __ ,;_ ...J

Uma casa em madeira
com 100,00m2, sendo 04
dormitórios e demais de

pendências. Terreno com

r.-----------------_, r------j
Barra do Rio Cerro - Ret. I I Barra do Rio Cer- ,
88 - Com área de I R f 36 -r: ,
217,00m2 com 03 dorml'-'

ro - e. -

Rer�,

I reno na ua ,tórios e demais I
I Bertra Weege com ,dependencias. Terreno I área total de

com 1.271,00m2. Valor I ,
R$ 100.000,00 I I

7.500,00m2. Valor,R$ 140.000,00.
I (Aceita-se imóvel ,
I cf parte de paga- ,
I mento). ,
L .J

I
I I
I ,I
, I
I I

TERRENOS:

r....,..------_,

I Chico de Paula - Ret. 821
I

- Com área de I'96.000,00m2. Valor R$
I 70.000,00. (Troca por I
I casa)' I
L ...J

r-�---'--_,

I Barra do Rio Molha - I
I Ret. 84 - Lateral da Rua I
I Ana Zacko, cl I
I 774,00m2, na Rua I
I Frederico G: Schimitz. I
I Valor R$ 18.000,00. I
I (Aceita-se automóvel I
I como parte de paga- I
I mento). I

r-------_,

I Schroeder 1- Terreno com I
I 600,00m2,. Valor R$

10.000,00 (Aceita-se I
I parcelamento)' I
L , ...J

r------j

I Aluguel ,
I
*Apartamento com,

I suite mais umdormi-,
I
tório e demais depeno,

, dências. Valor do Alu
I guel R$ 550,00 pi'
I mês. ,
L ,.J

r-------_,

Baependi - Ret. 50 I,
- Com área de.1
11.103m2, próx. a I
Metalurgica Trapp, I
a aproximadamen- I
te 800m da Rua I

I
I
I
I
I
I

L ...:......J

Pref. Waldemar

Gr u b b a . Pussui

casa e rancho de

madeira ; lagoas de

peixes. Valor R$
170.000,00
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BAEPENDI - Terreno com-

228m2 rua Domingos Sanson.
R$ 17.000,00

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

89.000,00 negocióveis

TERRENO
'ÁREA CENTRAL
GUARAMIRIM

com 350m2,
Gucrornirirn.

R$ 19.900,00 ou

5.000,00 + pare.

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

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

CENTENÁRIO - casa alv., 3 qtos,
sala, coz., bwc, c/197m2 construido.
R$ 49.0ÓO,00 +parcelas ou R$

58.000,00

BARRA DO RIO CERRO -

Terreno murado na Rua Abramo

Pradi, 117, 1 a
rua a esquerda após

entrada Parque Malwee, c/820m2.
R$ 30.000,00

VILA RAU -

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

1.102m2•
R$ 59.000,00

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

acabados. Terrenode ±6.000m2

PREÇO DE OCASIÃO: R$ 159.000,00

GUARAMIRIM - Área Central -

Casa, 3 qtos, sala, coz., bwc, lav,
garagem, nova. R$ 39.900,00 +

parco

CENTRO - casa

alto padrão, 1 suite
mester +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, bwe,
lavanderia,

garagem .. R$
18.000,00 +

parcelas R$
365,00

CENTRO
GUARAMI RIM - 1

suíte mester + 2

qtos, 2 salas,
escritório, eoz., lav.,
dep. de emrpegada
+ 2 bwc.churrosq.,
canil, energia solar e

a gás, portão elet.,
semi-mobiliada.

R$ 125.000,00

•

OFERTA

CENTRO - casa de
alvenaria, cf 3 qtos, 2

salas, coz., bwc, lav.,
garagem

R$ 43.060,00.

BARRA DO RIO CERRO -

Chócara com 65.000m2, 90% órea

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

CHAMPAGNA - casa alto padrão, ..

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

churrasq., piscina, cOZ., lav.- e demais

dep. R$ 420.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

'" 01 suíte, 02 dormitórios
'" Sacada com éhurrasqUeira
'" Olou 02 vagas de garagem
'" Solélo.de festàS
'" Play-ground
'" Localização: Vila Nova
* 7 andares

DÊ ESTA SEGURAnçA PARA SUA FAMíLIA.

VOCÊ PODE TER UMA
'BELA VISTA

A Wolfepar Empreendimentos e Participaçoes
Ltda com a "Imobiliária A Chave" apresentam

um empreendimento na Vila Nova com 07

andares, plcy-qround, salão de festas corn

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.
�MulTm
�N� �. P�IU{.ll WOl�

reformado, c/ 1 suíte, 2 dorm., e demais
dependências, 143m2, terreno cl 456m2•

RS 90.000,00

Rei. 450 Tila MartinslJguá Esquerda
com 03 dormítórios e demais dependências,

RS43.000,00

Vila Lenzi - Rei. 2403terreno próximo Escola
Giordini lenzi com 671 ,00m2. Valor RS

23.450,00 clentrada + parcelamenta.

VILA LENII- Reei. 2404terreno próximo Escola
Giardini Lenzi com 892,00m2. Valor RS 27.850 cl

estrada + parcelamenta.

REF. 2402 VILA LENII-Terreno com 500,00m2
Ruo: João André dos Reis. RS 21.250,00. Entrada +

parcelamenta

Rei. 5008 - 2 salas comerciais com 85,00m2 no

Edifício Chiodini/Av.Morechal Deodoro do Fonseca
RS40.500,00,

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

Pícolli. RS 20.000,00

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

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

....aa� E • aa �
•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AIJS - Associação dos Imobiliários de Jaraguá do Sul,

aereüece a todos que prestigiaram a festa de

encerramento, e deseja aos associados um

Feliz Natal e Prosperidaqe para 2004.

A festa econteceu no último dia 29/1.:1., às 1.2hs

na Sede da Recreativa do Posto Mime.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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construtivas

- Localizado à Rua Leopoldo Mahnke Próximo à UNIMED

", Edificação Residencial com 7 pavimentos
- 14 unidades residenciais

- Lofts planos e duplex, com spa
- Edifício com sauna úmida e seca

- Saláo de festas com churrasqueira
- Lavanderia coletiva

<'

Loft .. Área: 104, 15m2

Duplex .. Área: 123, 19m2

Pavimento Superior

PROJETO ARQUITETÔNICO
PROJETO GRÁFICO �

�
:J

(1)
O

RUA ANGELO SCHIÓCHET, 280.8.01 . �
CENTRO • JARAGUÁ DO SUL • se :J
FONE (047) 370.0893 1iI.�I2'
giorglo@fletuno.com.br O

Localização

., .. desenvolvido

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VOa Lalau - casa noalto com uma boa ventilação, entre

o BESC e a Weg 11- com área de 200,00m2, suíte + 02
dorm., 02salas, 02 banheiros, cozinha sob medída, área

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

combinar - aceíta apto de menor valor em Jaraguá.

Ilho Figueira -casa em alv. ri área 142,00m2-
suíte c/closet + 02 dorm., sala ampla, rozínha,
banheíro, área serviçorárea churrasqueira - teneno

esquina c/ 485,00m2 - Valor: RS 50.000,00
entrada + Parcelamento Cf.F= RS 308,00 mensais.

Centro:Ed. Dom lourenco (novo) - com área total de
120,00m2, suíte + 02 dorm., sala el sacada, cozinha,
área servkc, bwc-social, garagem Valor RS
107.000,00.

Vila Nova: ótima casa em íinal de
acabamento em uma região

privilegiada entre o Fórum e o

Detram - c/ área total de
21 0,00m2, suíte c/ closet e

banheiro + 02 dorm., sala ampla
em doís ambientes, lavabo,

bcnheirc-sedcl, cozinha, área

serviço, área churrasqueira, área

para piscina -terreno c/420,00m2
- VaIar: RS 155.000,00.

aceita imóvel até RS 70.000,00.

Vila Nova - PONTO COMERCIAL: sobrado na Rua 25 de Julho, com área de 360,OOm2, suíte +

03 dorm., 02 salas, 02 banheiros, cozinha, área serviço, área festa com piscina e uma excelente sala
,

comerciol- terreno de esquina - VaIar: RS 270.000,00 (neg.).

CORREIO DO POVO 3

Centro - casa em uma ótima localização residencial, antes
da Duas Rodas Industrial- com área de 115,00m2, 02 derm,
sala, banheiro com banheira, cozinha, área serviço, garagem
terreno 306,00m2 - Valor: RS 63.000,00.

Centro: Ed. Maraió'- com área total de 135,00m2, suíte
+ 02 dorm., sala ri sacada, cozinha sob medido, área

servíço, bwc-social, garagem Valor RS 65.000,00.

Centro - casa em um ótimo local residencial - com

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

banheiros, cozinha sob medida, área serviço, garagem
pi 04 Cimos, área de festa cl churrasqueira - terreno

1.000,00m2 - valor a combinar.

, .'" Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
n
;::IC

_"',"
m
n

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

e-moik imobiliaria@jardimjaragua.com.br U1
'"

HÁ NEGÓCIOS
1'0.)

22 A NOS, GARANTINDO BONS
I

c....

Vila Rau:boa casa com um ótimo terreno de esquina com área
de 520,OOm2, casa com IIO,OOm2 - ri 03 dorm. - RS
70.000,00 - (próx. Posto Cidade) -aceita apto menor vaIar:

Centro: Ed. Giovano - rom área total de 130,OOm2, suíte

risacada + 02 dorm. c/soeado, sala c/soeada, cozínho,
áreaserviço, bwc-sociol, garagem Valor RS 65.000,00.

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

Vila Rau: Cond. Águas Clara sobrado - com área total
de 68,00m2, 02 dorm., sola, cozinho, área serviço,
bwc-sociol, garagem, terreno 300,OOm2 - Valor RS
33.000,00 ou Fin. CE.F.

OPORTUNIDADES:

CASAS:
-Vila Lolou: caso com área 100m2, terreno

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

520,00m2 - RS 75.000,00 (próx. Posto de
Saúde).
-Vila Nova: easa com área 140m2, terreno ri
piscina 470,OOin2 - RS lB.OOO,OO.
-Jguá Esquerdo: easa com área 140m2, terrimo
esquina 450,OOm2 - RS 80.000,00 aceita
imóvel de menor valor - (próx. Cond. Azaléias).
-Vila Nova: casa nova com área 180m2, terreno

600,00m2 - RS 130.000,00 (próx. Circulo
Italiano).
-Baependi: sobrado com área 350m2, terreno

.

3BO,00m2 - RS 180.000,00 (aceita apto no

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

750,OOm2 - RS 100.000,00 (próx. Duas

Rodas).

APARTAMENTOS:
-Centro: (Ed .Maximun (enter) ri área 210,00m2,
suíte + 02 dorm. - RS 135.000,00.
-Centro: (Ed.Klein) c/ área 130,00m2, suíte + 02

dorm., apto novo - RS 106.000,00.
-Centro: (Ed.Talismã) c/ área 140,OOm2, suíte c/
banheira + 02 dorm., 02 sacadas - RS 130.000,00.

, -Centro: (Ed.(arvalho) c/ área 140,OOm2, suíte +

02 dorm., (azinha mobiliada - RS 100.000,00.
-Centro: (Ed.lmperiall ri área 267,OOm2, suíte c/
banheira, 02 vagas garagem - RS 170.000,00.
-Centro: (Ed.Florenca) c/ área 150,00m2, suíte +

02 dorm., cozinha mobiliada - RS 130.000,00.
-Barra Rià Molho: sobrado (piso superior) R: Walter
Marquardt com área 100m2 - RS 50.000,00.
-Centro: Res. Clarice Koch c/ área 85,OOm2, suíte +

OI iJorm., ri garagem e piscina - RS 89.000,00.
-Centro: Res. Talismã c/ área 85,OOm2, suíte + OI
dorm., ri garagem e píscino - RS 80.000,00.
-Centro: Ed. Leuprecht c/ área l5,OOm2, 02 dorm.,
c/ garagem - RS 67.000,00.
-Centro: Ed Maguilú c/ área 75,OOm2, 02 dorm., c/
garagem - RS 50.000,00.
-Centro: Ed Cristiane Monique riárea 145,OOm2, 02
dorm. + dep. - entrada RS 37.000 + financiamento
RS 280,00 mensais.

TER,RENOS:
-Vila Rau: (ao lado da UNERJ) - c/ área

530,OOm2 (/4x37) - RS 35.000,00.
-Vila Nova: (Próx.lgreja Rainha Paz) c/área

392,OOm2 (/4x28) - RS 50.000,00.
-Vila Nova� c/ área 456,OOm2 1l2x3B) .,

RS 50.000,00 (negociáveis).
-Baependi� terreno cam. R: Bernado
Darbusch c/ área 1.l98,OOm2 (30,50
frente) valor negociável.
-Guaramirim: terrena industrial, 117m
frente p/ BR - c/ área 57. 000, 00m2 -

aceita imóvel Jguá ou entrado mais

parcelamento. .

-Nova Brasília: c/ área 555,00m2 1l5x37)
- RS,35.000,OO.
-Centro: terreno comercial R: Procópio
Gomes-c/ área 562,50m2
(12,50x45,00)-(negociáveis).
-São Luis: terreno (próx. CAIC) Il 2x38) c/
área de 456,OOm2 - RS 23.000,00.
-(zerniewicz: terreno comercial R: Jorge
(zerniewicz cl área de 13.501,00m2
(valor a combinar)

-

LOCACAO:

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

Barra Rio Malba: casa alvenaria - 03 dorm. - RS 360,00 (ao lado Prefeitura MunicipalJ.

Centro: Ed. Itália - 02 dorm., sala c/ sacada e churrasqueira, garagem - RS 320,00.
,

Centro: Ed. Tribess - 02 dorm., solo, cozinha, banheiro, lavanderilÍ - RS 300,00.

Centro: Ed. Barão - suíte + 02 dorm., sala'c/ sacada - RS 440,00.

Vila Lalau: Ed. Sta. Terezinha - 02 dorm., sala c/ sacada, garagem - RS 280,00.
\

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

A IM,OBLlÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESTÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS

DE LOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.

entro - casa em ótimú loealização resídencial, antes da
Duas Rodas Industrial- com área de 300,00m2, suíte +

04 dorm., 03 salas, 03 banheiros, cozinha sob medida,
'

área serviço, dep. empregada, garagem p/ 02 carros,
área de festa c/ churrasqueira - terreno 100,00m2 -

valor a combinar - aceita imóveis em Florianópolis.

Baependi - easa em alv. - (próx. ao Clube BaependiJ
- c/área 161, 00m2 - suíte + 02 dorm., sala, cozinho,
banheiro, área serviço, área de festa com móveis,
churrasqueira e uma bonitapiscina, terreno ri580,OOm2
- Vlllor: RS 160.000,00. Obs: aceita apartamento no

centro até RS 100.000,00 na negociação.

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

02 dorm., dep.
empregada, sala ri
saeado, bwc-social,
rozinha mobíliada, área

serviça, garagem, piso
cerâmico em toda a

extensão do apto -

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 5392 - Vila Baependi
- Sobrado Comercial cl
448,OOm2 - 20 Piso:

Aparatamento cl 224,,00
m2 - Térreo: 03 Salas
Comerciais (Com ótima
rentabilidade) - Terreno cl
401,OOm2 -R$290.000,00

inacabado cl 155,00m2 + casade
madeira simples c/50,00m2 - 02 dorm -

bwc - Terreno cl 675,OOm2 - R$35.000,00

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

03 dorm - bwc - Terreno cl
364,00m2 - R$65.000,00 aceita

permuta por apto

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

Ref 5345 - Vila Baependi - Casa Alv.

cl 228,00m2 - suíte + 02 dorm -

cozinha e lavanderia cl móveis - bwc
social - lavabo - salão de festas cl
churrasqueira - terreno cl 310,00m2
- R$138.000,OO

.

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

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,OO + cond. para alugar
\ ,

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

R$178.000,00

-

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

Ref A-142 - Centro - Ed. Jaraguá - Apto-c/ 125,26m2 -

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

Ref 8-176 - Casa Alvenaria Comercial - Centro - c/
200,OOm2 - Valor negociável -(ótimo para clínica e

escritório)

Ref C-33 - Sala Comercial c/ +/- 300,OOm2 - Centro -

R$1.600,00 por mês

Ref C-36 - Sala comercial - Centro - c/ 93,OOm2 - 02 bwc -

R$ 1.650,00 pi mês

Ref. 8-168 - Casa Alv. - Rio da l.uz - 96,83m2 - suíte + 02
dorm - bwc - R$330,00

Ref. 8-183 - Casa mista - Nereu Ramos - 130,OOm2 - 04
dorm - bwc - R$250,OO

Ref. 8-186 - Casa Alv. - Vila Rau - 02 dorm - bwc c

R$220,00

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

Ref. 2548 - João Pessoa - Terreno

cl 11.757,30m2 (frente 150,70mf
fundos 168,50m/lado direito

90,00m/lado esquerdo 87,00m) .

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

partes menores

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

construção cl 182,33m2 - 01 suíte
+ 02 dorm - bwc social - área de
festa Terreno cl
450,00m2 - R$ 85.000,00

Ref 3062 - Nereu Ramos - Braço
Ribeirão Cavalo - Chácara cl
33.000,00m2 - cl nascente de

água e roseira - R$65.000,OO

Ref 5384 - Vila Lenzi - Sobrado Alto Padrão
-, cf 402,OOm2 . 01 suíte master cf
50,OOm2 + 03 suítes cf sacada - 01 bwc
- lavabo - cozinha cf móveis embutidos -

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

Ref 4349'
Centro - Ed.
Catarina

Ersching - Apto
Cobertura cl
302,90m2 -

04 suítes -

bwc - dep.
empregada cl
bwc - piscina
Negociável

Ref. 5365 - Rio da Luz - Casa alv. cl
96,83m2 - suite + 2 dorm., bwc social,
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. 2562 - Amizade - t.ot. Jardim
das Acácias - Terreno cl 333,50m2
-R$19.500,OO

tfit"}St"

Ref 5386 - Amizade - 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$287.0QO,00 entrada + SD

R$33.000iOO parcelado

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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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)

I
I Aluga:

Apartamento,
contendo 1
suite + 2
dorm. Ed.
Tower

Center

(Centro).
Aluguel:
R$ 650,00

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

ALUGA: Aptos novos; contendo
1 dormitório, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, sacada c/

churrasqueira e garagem. Rua

Preso Epitácio Pessoa (Centro)

, '! (

SABADO, 13 de dezembro de 2003
.

Aluga: Casa em alvenaria, 3 dorm.
e demais dep. Rua AdolfPuttjer, 112

(próx. Prefeitura). Aluguel:
$360,00

Vende: Casa em alvenaria (1 suíte
+ 2 dorm.) c/ área 245m2. (Vila
Lenzi)

Casa

dorm.), c/ área 170 m2, em terreno

de 325 m2. Lot. Olegário.

RESIDENCIAL
MARINA

Apartamentos novos,
contendo 03
dormitórios (sendo 1

suíte); sala, cozinha,
lavanderia, banheiro

social, sacada c!

churrasqueira e

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

Centro (Próx.
Angeloni)

� Casa "nova" em alvenaria, contendo 03 dormitórios, sala, copa/cozinha,
lavanderia, banheiro e garagem. Rua Arduino Pradi, 6�7. Aluguel: R$ 490,00
� Casa em alvenaria, contendo 03 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem. Rua Ângelo Schiochet, 321 (Centro). Aluguel: R$ 600,00
� 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

'.
.

. T < :i'íi4't1l�,,'1;
Rua João Picolli, 104 • CEP 89251-590 • Jaraguá d.c)·"Sul· .•. SC
E-mail: interimoveisnetuno.com.brl.imoveis..s��com.br

Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fone: 276a323I> Cei: 9133-9027
Email: splvendas@netuno.c�m.br
Rua Reinoldo Rau, nO 60 . sala 06
Galeria do ,-=difício Market Place e

.

C�mpra, Vende. Encontre aqui seu imóvel!

COO 017 - VILA NOVA
- Cobert.ura medindo
276,OOm2 - 2 suítes,
quarto, s ala em 3

ambientes" (pode se

fazer mais um quarto,
dois' b�nheiros,
cozinha, área. de

festas prlvatlva,
sacada, dependênele
de empregada, 'dois

vagas de garagem,
área com céu' áberto.
Rnanclamentoam.àté
36X sem entrada.

COO 043 - VILA

SALA,
COMERCIAL - Sala'

.'

comercial medindo
55,ÓOm' dom
garagem em

frente a facul.dade
Valor R$ 45;000,00

',/ l'

suíte, dois quàrtos, sala: cozinha, banheiro,' garagem -

,;. Próximo àfa�uldade- ValorR$ 95.000,00.
.

,

COO 044 - CENTRO - APARTAMENTO - medindo 14 i,OOm2
- 1 suíte com sacada, 2 quartos, sala, cozinha mobiliada,
lavanderia, banheiro, sacada com chúrrasqueira, garagem,
Prédio com piscina e ampla área de festas - Valor R$
120.000,00

.

COO 045 - RESIDENCIAL AZALEIA - TERRENO MEDINDO

700,00M2:- VALOR R$ 38.000,00
.

4006· TRÊS RIOS DO NORTE· Lanchonete,
bemloclaizad·a, toda equipada. constr.

150m', terreno 75.1m'. ·R$ 85.000,00

R$
R$
R$ 16.000,00
R$ 14.0'00,00
R$ 12.000,00
R$ 38.000,00
R$ 28.000,00

NOVA'- Terreno tot, Primavera, c/ 469,35""
1036· ILHA DA FIGUEIRA· R: Sergipe, terreno c/21.331,16m'
1040· ESTRADA NOVA - Terreno na Rua Leopoldo SIMe, 406,00m'

'1045 - NEREU RÀMOS - Lot. Zanguelini, áre� de 391,00m'.
1046 - NEREU 'RAMOS - tot. Zanguelini, área de 321,00m'.

r

1048 • NOVA .BRASILlA· Rua José Emmendoerfer, terreno C! 484,500,;.
1052 - CZERNIEWICt - Rua lido Formigari, metragem 450m'

Ue. I
.

.

2000. - VILA RAU ' casa de alv:c/117,00m' e terreno c/2.4Q7,00m', Próx. a Unerj, ótima ocaleação. R$ 145,000,00
2021 - JGUA ESQUERDO - R João Januário Ayroso, 282ü- em alv. c/202m' Terreno de 450m' R$ 116,�00,00
2031 - CZERNIEWICZ � 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
207.0 - NEREU RAMOS - R: Maria M. L Santana, sobrado c/ 186m' e terrenó c/ 350m'

. R$ 70.000,00
2071 - NEREU RAMOS - R Julio Tissi, c/210m' e terreno c/450m'. Aceilo apto menor valor. R$ 95,000,00
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin, c/10Óm' e terreno C/360,72m', aceito apto, R$ 25,000,00
2078 - OURO VERDE � R João Mass. Terreno c/345m' e contr. c/163,QOm'. R$ 43.000,00

, 2084 - CENTRO,- R Uruguai. Terreno c/360m' e constr. C/202,00m'. R$ 200,000,00
2087 - TIFA SCHUBER· R: Exp. Ewaldo Swartz, 1381, terreno c/560,00m' e casa c/240,00m'. . R$ 80.000,00

.

2092 - TIFA MARTINS' - R: Paulo Leoni, terreno c/325Mm', casa c/ 45,37m' R$ 30.000,00
2095 • NEREU RAMOS - R Angelo Floriani - tot, Zanguelini, Terreno c/ 378,00m' e casa c/70,00rri'. R$ 35,000,00
2101 - CENTRO· R: Guilherme Weege;ótima localização· imóvel resid., c/ comercial. Sobrado c/700m' e terreno c/570"". ,valor a combinar.
2124· ÁGUA VERDE· Rua Frederiqire b, Henque, terreno c/ 367,50m' e construção c/175m'. RS 110,000,00
2127 - RIO MOL�A • Rua Leocádio Cardoso jía Silva, casa c/'92m' .e terreno c/ 323,75m'. R$ 48.000,00
2129 - VILA LALAU - çasa de alv., c/142m' e terréno c/594m'.

• \ 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.
2147 -ILHA DA FIGUEIRA - casa de 'alvenaria em co.strução com 113m' eterreno com' 450m' '. R$ 3ÚOO,00

(vende ou troca por outro imóvel)
2150· JARAGUÁ ESQUERDO· R. João Carlos Stein, casa de alvenaria c/100m' e-terreno c/488m' R$ 45,000,00
2152 - VILA LALAU - R. Carlos Hegert, casa de alvenaria c/145m' e terreno c/456m' R$103.000,00
2154 - GUARAMI.RIM • R. Jaime Bordim, bairro 'A[nizade, casa c/90m' e terreno c/ 435m'. R$ 35.000,00
2160· NEREU RAMOS· SR 260,KM 75, área comercial ç/ vários imóveis. terreno c/20.000m' R$500.000,00
2163 - NEREU RAMOS - Rua Adolfo Menel' . Construção de 64m' e terreno de 503m'. R$ 38.000,00
2165 - ESTRADA NOVA· R. Felix Richert. Consuuçâo de 80m' e terreno de 435m'. R$ 25,00Q,00

,

2170· RIO CERRO: rua )\ugusto G.J. Hanemann, casa em alv., c/200m' e terreno c/345m'. R$ 55.000,00
.'.

. troca por imóverem Srusque ou Jaraguá do Sul
2173 - ILHA DA FIGUEIRA· R. Nereu Vasel, casa alvenaria ,,/160m' e terreno c/.SSOm' R$ '75.000,00.
2175· JARAGUÁ 99 • tot. Casa Nova, casa c/72m', e terreno c/360m'. R$ 37.000,00
2176 - TIFA MARTINS· Rua ValdirJosé Manlrini, construção c/63m' e terreno C/·420m'. R$ 35,000,00
2183· SANTO ANTONIO - Rua Hilda Frida Lavin, casa c/124m' e terreno c/360,72m' ..

2185 - VIL�,���ZI- Rua Francisco Piermann, casa alvenaria c/ ,160m' e terreno c/8oom'.

�ml_l .

3Ó24 - JARDIM DAS MERCEDES· Apto Vila Nova
3045· NOVA BRASíLIA· Condorrilnio Leutprecht
3048 • CENTRO - Cond. Phoenix.
3051 • CENTRO· Apartamento

, 3055 - VILA LALAU - Rua Pedro Avelino Fagundes
._CIiI"'liel�. .'

I
-

4003 - SANTO ANTONIO· Padaria com equipamentos, construção de 185m' e terreno com 634,50m'.

.�wnde.se Panificadora completa, com carteira de clientes, ólima localização

9009 • SC)iROEDER • R. Bom Pastor, ri área de 4.Q78m'
.

RS 25.000,00
9013 - CAMPINHA· Massaranduba, com área de 242.S00m' (com 02 casas de madeira, ranchos, nascente) RS 65.000,00
9014· NEREU RAMOS· Ohácàra c/ área de 156.BOOm' R$ 45.000,00
9017 - SCHROEDER • 'Rua 108 Bracnho, c/ área de 26.000"" R$ 25,000,00

alv. cf 150m' - terreno de 450m'. (em
const.), Aceita nego cf sala comI. no centro

da cidade. Valor a combinar

2144,. BAEPENDI· R. Afonso Bartel, casa

, de alvenaria com 243m' e terreno com

390m', R$100.000,00
'

R$ 27:000,00
R$ 110,000,00

�

'-._}
R$ 27,600,00+ linanc.

RS 60.000,00
R$110,QOO,00
R$100.000,OO

R�. 70.000,00

RS 65,000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A tHOEtLtÁRtA CAHPEÁ
Casa de Alvenaria cf 100,00 m2, contendo 03 quartos, sala, copa, cozinha, bwc.
Terreno cf 7.500,00 m2. Localizada na Rua Berta Weege, Bairro Barra do Rio. Cerro.

R$ 140.000,00 Negociáveis.

Casa de Alvenaria cf 48,16 m2, contendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc. Terreno

.cf 450,00 m2. Localizada na Rua Ângelo Demarchi, Bairro Santa Luzia. R$ 15.000,00
Aceita-se troca por casa na praia prõx, Blumenau.

Terreno plano c/ 322,00 m2, pronto 'para construír. Localizado na Rua Júlio ·G<,Idotti,
Loteamento Zanguelini, Bairro Nereu Ramos. R$ 13.000,00.

. .:..- Rua Expedicionario Antonio

Carlos Ferreira
R$ 265.000,00

Casa de Alvenaria cf '136,00 m2, contendo 03 quartos, 02 salas, 02 cozinhas,
lavanderia, garagem. Terreno cf 315,00 m2 todo murado. Loéalizada 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 cf 200,00 m2, contendo 01 suíte, 03 quartos, bwc, lavanderia,
churrasqueira, garagem pf 02 veículos. Terreno cf 440,00 m2. Localizada na Rua
Emmrich Ruysan (Rua do Detran), Bairro Vila Nova. R$ 130.000,00. Aceita-se terreno
ou veículo até R$ 40.000,00.

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

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

Ret. 0003 Três Rios do Norte - Casa. 15Q,00m2 com 4.dorm"

R$ 25.000,00
.

Schroeder - Casa em alvenaria, cf 90m2, terreno 450m2,'.

próx, e�ntro. R$ 38.000,00

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

E-mail: imobgarcta@brwnet.com.br

Nova Brasília - Jaraguá do Sul

Próx. Centro - Casa em' alvenaria cf 100m2, cf ;t suite e

demais dep, R$ 60:000,00 toda documentada.

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

.

Forno Elétrico
Tropical Incx

o Gravador cl CD
Origem' Escrivaninha

para Computador

Mesa cl 6 cadeiras
Padrão Pínus

Vitra

Conj. Estofado
3x2 lugares - Figueira

'_

Kit 6 pts
cl cristaleira

Bicicleta .'

Aro 26 - Lady July
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA I- 'VENDA ALUGA
Atendimento: 8h30 às 12h ..

,
13h30 às 18h30

Aos sábados: 8h30 às 12h
REF 3280 - SÃO LUIS - R: ALVINO
STEIN - TERRENÓ 338 M2. RS 25.000,00

REF 1001 - ED ANA CRISTINA - R: PffiRIT REF - .3271 - JGuÁ ESQUERDO AO LADO
GONZAGA - VILA NOVA - APTO COM l-10M2, 1 SUíTE, QUARTEL P. M. - TERRENO 6:832, II 1iF. RS
2 DORM, BANH, GARAGEM. RS 85.000,00 150.000,00

'

REF 3152 - JGuÁ 99 - R: BERTHA WEEGE - REF 3259 - SÃO LUIS - R: FRANCISCO

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

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

SOBRADO AlV 300 M2, PISO INFERIOR: GARAGEM 2 CARROS,
SALAJÓGOS,LAVAND, ÁRfA FESTA COM PISONA, COZINHA. PISO
SUPERIOR: i sunHOM HIDRa, 2 DORM, COZINHA COM MÓVEIS,

I SACADA. RS 200.000,00. ACElTA·SE CASA OU APTO

REF 1053 - ED IMPERIAL - R: FELEPI

SCHIMIDT, 234 - CENTRO - APTOl SUíTE, 2 DORM,
BANH, SACADA, GARAGEM. RS 160.000,00

REF 3247 - NOVA=BRASILlA - R: TOMAX REF2445 -AVAl-R: 144-GUARAMIRIM-CASA 149 REF 2393 - TIFA MARTINLR:.JDSE NARLOCH, 'REF-3263 - CENTENÁRIO � R: LTO. JARDIM REr 1109 - (O LUTPRECHT-: lt JOSÉ '"

FRANCISCO DE GÓES - TERRENO 478,35. RS M2, 1 SUíTE COM HIDROMASSAGEM, 2 DORM, BANH, ,1482 ;CASAALV139 M2, 1 suírt, 2 DORM, BANH SOCIA� FRANCISCO - VARIOS LOTES RS 26.000,00 CADA UM OU EMMENDORFER, 1380 - APTP COM 1 05 M2, 2 DORM,
38.000,00 GARAGEM, PISCINA. TERRENO 366 M2. RS 85.00'0,00 GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00 ACEITA PARCElAMENTO DIRETO COM IMOBILIÁRIA: BANH, SACADA, GARAGEM. RS 65.000,00

REF 2170 - VILA LENZI -'R: JAIME GADOTTl,
REF 2441- VILA UNZI-R: PADREAlBERTOJACOBS, 55-

REF 1126 - ED ESMERALDA - R: JOÃO PICOLlIPRHlIOCOMÁREATOTAlCONSlRUIDA700i.\2.2APfO,5SAlAS -CENTRO-A'PTO 105,73M2, 1 SU'ITE, 1 DORM, BANH,
REF 3255 - ILHA FIGUEIRA - R: 725 -

774 - SOBRADO ALV, 4 DORM, 2 BANH, GARAGEM. COMEROAS E DEMAiS DEPENDENCIA. TERRENO 500 M2. RS TERRENO 867 M2. RS 47.000,00
TERRENO 450 M2. RS 130.000,00 33O.�oo.AarrAwil.VElMENORVAlO�INQ1JSIVENAPRAIA. PISCINA, SACADA, GARAGEM. RS 80�000,00

REF2429-ILHAFIGUEIRA-R:ANTONIOBERNARDO REF 2451 - CHICO DE PAULA - R: 406 - CASA
'

REF - 3274 - R: FELICIANO BORTOllNO - BARRA . REF - 3276 - BARRA RIO CERRO - R: LTO.
SCHMIDT-CASAALV150M2, lSUÍTE,2DORM,SACADA, ALV176M2, 3 DORM,2BANH, GARAGEM. TERRENO RIO CERRO - TERRENO 3.632,00 M2. RS PRADI - LOTE 19 - TERRENO 416' M2. RS
GARAGEM. TERRENO 330 M2. RS 10.000,00 700 M2. RS 60.000,UO 200.000,00 .25.0UO,00

'REF 2452 - VILA NOVA - R: 25 DE JULHO -

PONTO COMERCIAL COM CASA E TERRENO 590 M2.

R,S 150.000,00

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

REF 3242 - JGuÁ ESQUERDO - R: 254 - ANGELO
REF2427-TlFAMARTlNS-CASAALV80M2,1 SPÉZIA -JERRENO COM 8.210,60 M2.IlS REF2435-RIOLUZ-PROX.SEARA-CASA

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

REF 1115 - CENTRO - R: PRES, �PITACIO PESSOA,
III . ED JARAGUÁ - APTO COM 123 M2, I SUíTE, 2

DORM, LAV, DEP, EMPREGADA E DEMAIS DEP.ENDENCIAS.
RS 110,000,00. FICAM MÓVEIS EMBUTIDOS, COZINHA,
LAVANDERIA E DQRMITÓ'RIOS

o,' • ,'. ,,':
'I' ". "�,,,,,,,,,"

REF2385-CHICO DEPAUlA-LTO. CORUPÁ- R: 462
SEM NOME - lOTE 13-CASi\ALV, 100M2, 3 DORM,
BANH, GARGEM. TERRENO 378 M2. RS 55.000 00

... 'lryi:�w@,�r� �'":':' .'t'��,�",'� ':. "-'�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO CLASSI

';

SÁBADO, 13 de dezembro de 200
- ri

LOTES FINANCIADOS
*Loteamento Grün Gsrten, bairro Amizade. Aprovado pela PM]S. Pronto para construir.
*Loteamento em fase ,de conclusão nos bairros: João Pessoa e Estrada No��.

'

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

I�� .Co: ,te» Dl
v JS

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

27.5 ..0606 Consulte-nos e reserve seu lote!

Ed. Aléssio
Berri -

Centro - 1 suíte
+ 2 dorm.

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

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

R$ 120.000,00 ,

"

Ret. 118 - RAU - casa
Ret; 104 - VILA LENZI -

ci . 76m2, terreno cf '2

476 2 3 t I
casa cl 173m, 3qtos, 2

m, q os, sa a, 'I b I
b I 'd' sa as, copa, coz., wc, av.,

coz., wc, q.v.( varan a.
h, R$ 68'000 00

R$ 36.000,00
c urrasq. .,

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 + '

,

tinan.

Ret. 1�4 - BARRA -

casa alvenaria, 96m2,
com 3 quàrtos e

demais dep.
R$ 45.000,00

,
.

Promoção' de N�taI
-

- \
\

ELET
..",.

O I
• Estofados
• Roupeiros

• �1esas
"

,

,'. Colchões em condições
*esI)eeiais para você nestcnatalr ..

,

' , �

, l° pagaÍnento em 20 de Dezembro
'

, ,

5 parcelas SCIn juros

Feliz •. Natal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



llCORRRIO DO POVO SÁBADO, 13 de d�zembro de 20

ESPACO RESER.VADO PA�
f?EAL'2A� SEU SONHO�

"

'

, Natu'reza privilegiada
, .' nrra-estrutura completa

"

,(ágUa, l��, '�s99tQ,� "

llumínaçâo pública)

"

'.1 ',' • .. ..�, � .

Locàílzadc em
,

Nereu Ramos
o,'

•
• (

, ,

,

,

,
" Lotes a partir

'de 325m2

'I"
.'

......

I '

.� j
,

J. .' i,

. .�

Segurança para i)} ,.

,I,
,) -r,

reatlzar-seus sonhos') "

I, '"
,

-" r

�."
1 .' _

'

,
"

' '_ Preços,�,_con'dlçoes, de

,pag�mento tacllltadàs
(parcelas a partir de
um salário rnínlrno)

Vendas:
'

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

, )

,Plantão (47) 9975-1500

,1,
\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 13 de dezembro de:2003

R. DOMINGOS DA NOVA, 449
,

)

Plantão: 9131-'0174

'Fone/Fax: 275-0174 371-3124 - 275-0722,Iro·a
IMÓVEIS, ,L T.DA www�girolla.com.br E-mail: girolla@nefuno.com.br

1114 - CASA DE ALVENARIA - PRÓX. DA MALWEE

c/2DDm2, em lerreno de 8DDm2 (20. x 40.)'- 3 qtcs,
,

rhurrnsqueiru, piscina. RS,120.000,00

1193 - CASA DE ALVENARIA - ILHA DA FIGUEIRA

c/16Dm2, tendo suíte, 3 quartos, churrasqueira, garagem p/
2 carros. RS 125.0'00,00

1315 - SOBRADO - VILA LENZI-I'ARTE ALTA -c/
,45Dm2, excelente acabamento, tendo 6 suítes, churmsqueirn,

garagem p/3 carros = Aceita imóv,el.

1441- CASA DE ALVEANRIA - SÃO LUIS - é/ 14Dm2 em

terreno de 9DDm2 (15 x 34)', tendo 0.3 quartos e garagem p/
02 carros. Valor RS 115.000,00

3011 - APTO - ED.
, JARAGUÁ -- EM BOM'

ESTADO -c/ 0.2 quartos,' .

dep, empreqcde,
, garagem - RS

65.000,00. Aceita,
imóvel até RS 50.0DD{DD.

3058 ;: APTO - RES. MAGUILU - c/D2 quartos, piso
cerâmico, garagem. RS 45.000,00

1051 - CASA DE ALVENARIA NOVA - ÂGUA VERDE- c/
160. m2{ terreno c/4DD m2{ lendo 1 suíte, 2 qíos, churrasqueira{

garagem p/2 carros. Aceita imóvel.= RS 75.000,00.

"

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

1111 - CASA DE AL VENARIA - ClERNIEWICl - cl
66,13 m2 em terreno de 357 m2têndo 1 qto, bwc, tcpc,
cozinhu, sele, despensa e lavanderia = RS 49.000,00

1352 - CASA DEALVENARIA - VILA NOVA -cl 15Dm2
emterrene de 448m2 (16 X 28) tendo 4 qtos = RS

10.000,00 - Aceita imóv.el.

1441 - SOBRADO - SANTA LUZIA - cl 30.0. m2 em íerréno '

de 75o.m2 (25 x 3D) tendo 3 qtos na parte de cima e na parte de'
baixo PONTO COMERCIAL.= RS 90.000,00. Aceita ;móve/�

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

,

,

1213 - SOBRADO RESIDENCIAL/COMERCIAL - JARAGUÁ
ESQUERDO - de frente pi rua principal ç/ 266,20. m2, tendo suíte '

+ 2 qlos{ sacada, sala comercia! = RS -'30.000,00.

3001 - APTO - ED. SIL VlO PRADI - Excelente
aca6amento, tendo suíte, 2 quartos, escritório, sacada cl

rhurrnsqueiru, 2 vagas de gcircígem. Área útil= 120. m2. Aceita
imóvel. RS 115.000,00

4203 - CHÁCARA - GARIBALDI na Tifo dos Húngaros.
Terreno cl 155.888 m2 e sobrado cl 30.0. m2, tendo suíte,+ 4

qtos, 2 salas, piscinal diurresquelrc, garagem pi 3 carros. Tem

água no terreno cl possibilidade de se fazer belos lagos. Aceita
comó pgto carro.e imóveis = RS 190.000,00.

"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

�

CORREIO DO PGVO 13

Realizando seu ,sónho'
•

� , -'o
'

'"''

imobiliári'Q,

, ,

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

CRECI001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM � JARAGUÁDO SUL - SC

COO 008 - TIFA MARTINS - 'frente para a rua Venâncio da Silva

RESIDENCI4 em alvenaria com 04 Porto -:- Valor R$ 180.000,00
quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem e churrasqueira
.... Valor R$ 45.000,00' + 64

parcelas R$ 358,00 reajustado pelo
IGPM

COO 157;.._, VILA NOVA - RESIDENCIA
em alvenaria medindo 191,OOm2 - 1 COO, 322 -- VILA, LENZI - coo 349 ';_VILA lENZI -TE.RRÊNO
suíte, 2 quartos, demais dependências, RESIDEN.'CIA em .alvenarla medindo medindo 3.000,00 m2 próximo ao

ficam moveis embutidos - Valc;»r R$ 220m2 - 1 suíte,,3 quartos, sala em via duto - V;alor R$,5S.000,00.
130.000,00 dois arnbj éntes, copa, cozinha neqociável.

mobiliada,' dependêncià de
e m pr e qad a , área de 's e rviço.,

',,'

COO 216 '"- FIGUEIRA - TERRENO escritório, garagem para 02 carros -" C'OD, 35.4 - NQVÁ B'RA'SlLIA ...

INDUSTRIAL - área de terra medindó Valor R$ 1,25:000,.00 ' TERRENO m,edú:)dQ,800,OOrn2 na rua

17.000,OOm2 idealparaqualquer tipo de
.,

"José çl11�éAdbe'�fer' - Valor R$
industr ia' ou cnmercic na' Rua ·].Q"s,é "

., , ,50.'00.0,.00 ',,,'.' ,:M, 'J'�".'
'.

",. ';.'
,

.1.. .
.• ',,..

'

. h'

•

�
�'. •

.r· . :��. �',Y:;;I;."" " ".trl"".:,o 'i ,', ',;':_ ••.\Teetí.ero Rioeiro - ;"Valor' R$ COO 324 - MOLHA .,..'CHACARA -
.

300.000,00
' medíndo 3.5'o'O,00m2i' '-À cinco": "

,

minutos do centro com ruas 10'0% _COD'369:;";- PRAIA DE,ITAJU'BA:'"-,,,
asfaltadas - área toda escriturada - 2 "TE"RRENO medi.ndo 30D,OQm2_'Valor

COD 230 - CENTRO - TERRENO lagoas com peixes - rancho - jardim R$ ,7.000,00
COMERCIAL no centro da cidade - portão eletrônico - residência com

.

medindo 1.300,OOmz Valor R$ 4 quartos, sala, cozinha, garagem ,-
� ( .

350.000,00 terreno murado - pomàr - portão COO 3.75 SCHROEDER;
eletrônico - Val�r R$ 120.000,00 -

.
TERRENO medindo 3.750,O-::Om2 -

Aceita-se outro imóvel de menor . �Úás 'de Marisol' _:_ Naldr R$
COD 280 - RAU - TERRENO medindo valor l�.OOO,OO'· ,

residencial médindo 1185,OOm2 - de 450,OOm2 - próxinio à faculdade -

esquina - condomínio fechado de pronto para construir - Valor R$
alto padrão - Valor R$ 60.000,00'" 32.000,00 COO 327 - NEREU ....;'RESIOENCIA

em alvenaria medindo 80j00"l112,-;- 3

quartos, sala, copa, co ztnha ,

COO 059 "- CENTRO ..... SOBRADO coo 297 - ARAQUARI, - FAZENDA lavanderia, banheiro, garagem- Valor
em alvenaria 2s'O,OO m2 com 01 PARA CRIA'ÇÃO DE GADO R$ 25.000,00
suíte, 03 quartos, sala TV, sala jantar, totalmente formada c0':1 to das as

"

COO 3.86. � 'BARRA - SOBRADO
cozinha rnchiliade; 02 banheiros, benfeitorias' prontas e pastaqern '-

.
medindo 200,OOm2 '-,-- 'Inacabado .; 3

ampla área de :restas com medindo 15.580.000,OOm2 totalmente COO 338 - NOVA BRASÜ�A quartos, 2 banheiro, 2 sala, cozinha,
churrasqueira medindo 100,00 m-, cercada> Valor R$ 7.000.000,00 APARTAMENTO. - Ed. Matl'!edi .. 3. ,lavàr'lderiéÍ,9aragem-'(alorR$75;000,00
piscina, é mai� uma residência ,em,:"

,

quartos, safa, cozlnha, lavanderiar
"

,

alvenar ia com aproximadámente
,

banhei:ro, garagem - "alor: R$
80,00. m2 com 03 quartos, sala, COO 305 - RAU' - Condomínio 50:000,00 "

cozinha, banheiro. lavanderia - Valor Renascença - RESIDENCIA nova de
:

R$ 230.000,00.

COO 019 FIGUEIRA '-

RESIDENCIA em alvenaria medindo

í41,OOm2 - 3 quartos, sala, copa,
c o z i n h a , I a van d er i a ; b a n h e i r o ,

garagem, área de 'festas - Valor R$
58.000,00- ,. -- .

�t 7'. �'·"""·"��'.'·:I··"" ;''''(t'J, �.',rl·� �

COO 027 - VILA LENZI ...

RESIDENCIA em alvenaria medindo
100m2 - 3 .quartos.. sala, cozinha, 2

banheiros, lavanderia' e garagem -

Valor R$ 60.000,00
'

COO 052 CON,DOMINIO
FlAMBOYANT - excelente terreno

COO 063 - NOVA BRASILIA -

RESIDENCIA em alvenaria, com 1

suíte, 2 quartos, 2 salas, copa,

cozinha, lavanderia, 2 banheiros,
terraço,' qaraqern, sala comercial

Va�o� R$ 100.000(00

COO 090 - VILA RAU - TERRENO.

medindo.434,OO m2 ao lado do
centro universitário UNERJ - Valor

R$ 30.000,00 .negociável

'Co.q 117 - LENZI - TERRENO

COMERCIAL de esquina medindo

2.716,OOm2 - cem 65 metros de

palmeiras real de 3 anos - 1.000

eucaliptos de 20 anos - rancho -

'g,alpão - Valor R$ 90.000,00

esquina em alven ari a medindo'
. l,64;00m2 - 1 suíte. 2 quartos, sala em

2 .amblentes , cozinha; lavanderià,
banheiro, 2 vagas de garagem, área de

festas, encanamento para aquecimento
- Valor R$ 9'8.000,00

.

I

\,.} .
.

C1ipa 342 ..... CHICO DE PAULO -

. RESIDÉNCIA 4 quartos, sala, copa,
coz

í

nh'a, 'lavanderia, bé n he lr o ,

garàg,e-m, área de festas, terreno
medindo 3.500,OOm2 - Valor ·R$

. 110.000,00
,.

COO 315 - JOÃO PESSOA - ÁREA
.

DE TERRA medindo 4.658.65m2 - com COO' 344 F1GUEIRA
37,50m de frente para o Rodovia - Ao
lado do Motel Mistérios =--Valor R$
150.000,00

RESIOENCIA em- alvenaria, 1 suíte, 3

quartos, 2 banheiros, 2 .salas, copa,
cozinha, lavanderia, garagem - Valor

R$ 96.000,00
�

'Co.D 319 - SERRA DE POMERODE -

CHACARA -, Medindo 86.000,OOm2 -

com residência com suíte rústica - 2

lagoas - rio çom cachoeiras -;- 4.000

COO 345 - JARAGUA ESQUERDO -.

SOBRADO novo, 1 suíte com closet
e hidro, sala Intima, sacada, 3 quartos,

2 banhetros , '2. salas, coz inh a ,

lavanderia, área de festas, qaraqem
- Vaior. R$ 120.000,00

.

'.

.ÇC;)D 385 - JARÀG.UA ESQUERDO ....

TERRENO na rua Bahia rnedindb .

1.000,00012 - Valor R$ 48.000,00, '

I

'(;(lO' 394 ',L /vitA
-1.,' 0,, ,-

•

'

RE51_DE'N.CI)\S
.

-

ZOO.OOO�OO

CO.O '3.99 - MASSARANDl:IBA
POUSADA - apartarnentôs mobiliados,
cozinhas, restaurante, canchas de

,
'. '

'l'

bocha, campo de futebol, lagoas,
estacionamento para 100 velculos,
piscinas, áreas de Churrasqueiras -

Valor R$ 400.000,00

NOVA
Vã.lor"

3

R$

COO 400 "';.FIGUEIRA - TERREI")IO
medindo aproximadamente

. 1.000;00m2 � Valor R$ 20.000,00

COO 408 - TERRENO no

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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pRREIO DO POVO SÁBADO, 13 de dezembro de 2003

AMETISTA�

(Q) J1@�ft·
.

J!@fff@� @l@ 3wI1

• Apartamentos com um

donnitório(suíte);
. • Cozinha com churrasqueira;

. lavanderia, estar e garagem;

Av. Marechal Deodoro da Fonseca.

"

• Não é Hotel;
• Espaço para sala de jogos

, /

(Lan House);

· 12 Paviínentos

,

• Area privativa aproximada
de 40,7�ln2; .

• Localizacão Central
>

• Salas comerciais no térreo; -

• Com aquela taxa de
condomínio que você

sempre sonhou.

(

Vendas exclusivas
�

, CRECI 643·J ,

Compra • Vende • Aluga • Administra

Te). 371-1500.
Plantão 9975-1500 '

"�U'�• ,"

,;,�"
r

t E�PREE�DIMEN:OS '1��OBILlÁRIO:
Tel. 372-0657'

"

. Plantão 9973-5304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



r SÁBADO, 13 de dezembro de 2003 CORREIO DO POVO 15

CRECI934-J

Engetec,
I

Fone/Fax': (047)
370�09191370-0819

.

E.-mai/:
engetec@engetecimoveis.com.br

)( AMIZADE
Terreno cl 7.211,00 m' frente pi oasfalto. R$
75.000,00

)(. BARRA
Lot. Papp - Casa de 500,OOm' cl terreno de

1,495,OOm'. R$' 360.000;00
Terreno na Rua Camila Andreatta, R$32.000,OO
Casa mista na Rua Ana Karsten, 184. R$ 45.000,00
Casa em alvenaria 126m2, copa, cozinha, 3qtos. bwc,
si a, garagem, churrasqueira. R$ 65.000,00 (próx.
Tritec)

)( .CENTRO
Apto. Ed. Juliana =Rua Gumercindo da Silva - cl I

suíte i+ 1 qto, - R$ 62.000,00
Apto. Ed. Leuprecht - Rua José Emmendoerfer, cl2

qtos e demais dep. - R$ 58.000,00
Casa em alvenaria, Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira,
cl 2.suítes , 2 qtos e demais dep. R$ 4oo.0Q9,QO
Apto cobertura Catarina Erching cl 300m', cl 2

. suítes. 2qtos, e demais dep. Valor a combinar.Aceita
se carro ou terreno até R$30.000;00.

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

)( GARIBALDI
Sítio, local Ribeirão Cacilda, Rua Vitor Schaldam,
área de terreno cl 85.8oom', cl 2 casas de madeira. R$

65.000,00. Aceita-se c�rro até 10.000,00. Próx. ao

Mercado Furlan

)( GUARAMIRIM
Terreno cl 979m2, cl construção em alv. R Luiz

Palistieri , próx. Farneg. R$ 400.000,00

.)( ILHA DA FIGUEIRA
Ref. 1025 - Casa em alvenaria, rua426 n° 172, próx.
Posto Saúde. R$ 70.000,00
Ref. 1027 - Casa de 70m' de madeira, terreno 25x1oo
= 2.500m', próx. Nossa Senhora Apllrecida. R$:
40.000,00
Ref 1028 - Casa em alvenaria, 3 qtos e demais dep.,
garagem pI 3 carros. Rua José Panstein. Terreno

450m2, área construída. 190m'. R$ 85.000,00 (próx.
Bonatti Mal. Constr.)

)( JARAGUÁ ESQUERDO
Apto, rua Bahia, próx. Madri. R$ 58.000,00
Ref 1002 - Terreno com 980 m' Valor R$
45.000,00

" LOT, CHAMPAGNAT
Casa de alv., cl suite + 2 qtos, cozo cl móveis sob

medida, lav., churrasq., garagem pI 2 carros. R$
180.000,00

)( SCHROEDER I

Casa alvenaria, 1961112, cl 3 qtos, copa, coz., sala, 2

bwc, garagem pI 3 carros, churrasq., murada. R$
30.000,00

.

, )( JOÃO PESSOA
Área com 2�OOOm2, frente para a rua principal, em 40m.

R$ 25.000,00, em condições � combinar
.

" RIO DA LUZ II

, Dois terrenos cl área de 20.000m2 cada um, sem

benfeitorias. Fazendo frente 325 m2 e fundos 315 m2.

R$ 28.000,00 cada.

)( TERRENOS
Terreno na Rua Vitoria Pradi, '27,50x 29,70 =

816,75m2. R$ 28.000,00
R: Arduino, Pradi, cl 450m2. R$ 32.000,00
Próx. Prefeitura, cl 417m2. R$ 40.000,00
R: João Carlos Stein - Jguá Esquerdo, c/480m'. R$
40.000,0'0

.

R: Adclorata Davi Pradi, cl 450m2. R$ 32.000,00

)( TRÊS. RIOS DO NORTE
-

Casa, bairro Santo Antonio. R$ 23.000,00
Casa alvenaria. R$ 18.000,00

-

Casa no Loteamento Santo Antônio no Valor de R$
28.000,00

)( TRÊS RIOS DO SUL
.

Casa alvenaria. R$ 38.000,ÔO
Casa em alv.(em frente Rodeio Criolo) .R$ 32.000,00

)( VILA LALAU
Casa em-alv. cl 172.00m' e terreno de 675.QOm2. R$
85.000,00

)( VILA LENZI

TERRENO com uma área de 442,28m2, na rua Epídio
Martins. R$ 18.000,00
Casa em alvenaria, 3 qtos é demais dep. Rua Eupídio
Martins. R$ 100.000,00
Apartamento Ed. Floresta, 2 qtos e demais dep, R$
40.000,00 Fundos Carinhoso

)( VILA NOVA
Casa em alvenaria, cl 3 qtos e demais dep. R$
45.000,00 + finan.

.

Ref. ID03 - Casa alv., cl 270m2, terreno 450m', cl

suíte + 2 qtos., sala conjugada, coz., lav, garagem pI
2 carros, piscina. R$ 96.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GM
Vermelho
Branco
Branco
Azul
Verde
Vermelho
Prata
Sordô
Verde
Cinza
Azul
Prata

VW
Cinza
Branco
Branco
Branco
Branco
Prata
Branco

FIAT
Cinza

FORD
Cinza

Celta
Moto CG 125 Titan KS 01. G Corsa Hatch
Gol·Gl1I4p 00 G Corsa Sedam
Corsa Wagon 00 cinza G Corsa Sedam
MS 710 turbinado 00 branco .D Astra GL' 2p
S-10 compl. 00 prata G Astra GL 2p
Ka , 99 prata G Corsa Super 4p
Courier Clx 98 vermelho G Corsa Super 2p
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G . Corsa GL 1.6 4p
Vectra CO couro 97 preto G Corsa Wind MPFI
Escort Hobby 96 azul G Monza GL cl trio
Chevette DL 91 branco G Chevette DL
F-4000 90 cinza D
MBGOa carroceria 82 vermelho D 'Gol Special
MS 1513 caçamba 79 amarelo D Gol Special
MS 1113 truck 75 azul D Gol Special
Goi MI Plus 97 prata G Gol Plus

Corsa Wind MPFI 97 vermelho G Gol Rolling Stones

Corsa Wind EFI 96 prata G
Gol Power com pio

Fiat Uno Eletronic 94 bordô G
Fusca

Gol LODO i
-

96 vermelho G Uno Mille Fire
'

Gol GIII completo' 00 vermelho G
Fiorino Working 96 verde G Escort GL

CHEVROLET
CORSAWIND VERDE 1999 i
CORSA 4P BRANGO 1999

'_ ASTRA GlS, COMPL. VERMELHO 1995
OMEGA GLS, COMPL + TETO CINZA 1993

. KADETT SL AZUL 1992
l"o:: FIAT

2Ci03UNO MILLE 4P BRANCO
PALIO ED CINZA 2001
PALIO EX, 4P, COMPL .. BRANCO 2000
UNO MILLE l:INl'A 1991
UNO CS .VERMELHO 1989

FORD
KA GL 1.0 PRETO 2000
KA GL 1.0 BRANCO 2000

. VERONA GL 16V, 4P VERDE 1998
ESCORT HOBBY 1.6 CINZA 1994

VOLKSWAGEM

Fiorin0147, 5marchas 85 . R$ 3.300,00
UnoELX 94 Branco R$ 7.700,00
Fiorino furgão 95 Branco R$ 8.500,00
Uno 90 Azul R$ 5.200,00
Palio v.e., le. 98 Azul R$10,50Ó,00

FORD Escort 1.6 álcool 94 Praia R$ 8.000:00
Fiesla4p 98 Prata R$10.600,00

VW Gol Star, rodas 89
•

Branco R$ 5.800,00
Golcomp!.-arGII14p 02._____ Vermelho R$19.500,00
GolSpecial 01 Branco R$11.500,00
Go11.8 ,85 Marrom R$ 3.800,00
Apollo .91 Cinza R$ 6.200,00
Apollocompl.i 92 Branco R$ 7.500,00
Santana4p, d.h. 98' Branco R$13.800,00

GM
.

Corsa 2p 98 Verde R$ 10.800,00
Monza Gl, comp!. -Ar 95 Azul rnet, R$ 8.800,00
CheveUe 86 Verde R$ 3.300;00
Besla GS comp; 99 Praia Rp4.000,00

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqncms
neste espaço!

373-0806
373-1881

R:.=�!���
verde 99· G Corsa Wind, 4p, 1.0; gasolina 99 branco
verde 00 G

Vectra GL, cornpl., 2.0. gasolina 98 cinza
branco 00 G

Palio 1.0
.

98
..

verde
vermelho 96 G
azul 99 G Mohza SLE, álcool 1,8 96' vermelho"

'

vermelho 97 G Escort L 1,6 gasolina 94 preto

vermelho 98 G Elba WeekÉmd 1.5 IE 4p, cl a.c., gasolina 93 verde musgo

cinza ,.89 D
Gol CL 1.6, gasolina 92 prata met.

verde ,01 G
Monza SLE,1,8, compl., 2p, gasolina 87 dourado

Chevette SL, 1.6, ,gasolina '87 prata
preto 02 G

Fusca 1300 78 branco
azul 94 G

Pampa 1.8 álcool 89 prata
bege 91 G·

, Chevette DL 1,6 93 verde musgo
vermelho 94 G'

Corsa Super 1,0 97 cinza rnet.
branco 98 G

prata, 02 G
Santana GL 4p, compl. GNV 96 azul per.

03
03
01
01
01
99
98
96
97
97
94
93

02 G
02 G
99 G
95 G
.95 G
03 G
83 G

02 G

90 G

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2-

Go_l G1114p, 16v

Goll.0 cl a.c,

Astra GL cornpl.
Palio ED 2p
Fiesta 1,0 4p
F-l000c�b, Dupla
f.'ol GIII cl a.c. d.h, 4p
Celta c/ kit

Uno ELX4p
GoICL1,6

Vectra CD

GolMI

Corsa Sedan Millenium

99 4p, 1.0, 16v, R$15.500,00
03 R$ 73.000,00

Twister 02 cl partida, 2' dono R$ 7,300,00
KaGL 00 motor zetec, R'$12.800,00
Kadett 97 cinza cl opc. R$10.700,OO
Gol1.6CLI 96 branco cl opc, R$10.700,00
s-to deluxe 96 branca cabo est., GNV, compl. R$ 22,500
Tempra 93 preto compl. R$ 8.700,00
MonzaGlS 92 cinza compl. R$8.700,00
Sélina GLX 89 bordô álc., d.h., 1.6 R$ 4.700,00
GolGTS 94 ' bordô cornpl. R$10.500,00
Unpmille 91 branco .1.0 R$ 5.700,00
D-20 ' 95 branco cornpl, Cabinada R$ 32.000,00
Pampa 1.6 93 branco gasolina R$ 6,700,00
Parati 94 bege 1.6, ci opõ:-R$ 8.400,00
Biz 02

'

azul único dono. R$ 3.400,00
Gol 94 branco 1.0 R$ 6,700,00
S-10 96 branco cabo Simples, 2.2. R$15,00,00
Peugeot .95 grafite . 2.0, couro, compl. R$12.000,00
GolMI 98 branco R$11.000,OO
EscortSW 98 cinza compl.H$16.500,00
Corsa 98 cinza 4p, a.q., 1.\.,,9,t. R$11.;100,OO
ClioLM 01

.
cinza compl. R$ 17,500,00

FIAT Tipo IE2p(-a.c.)' Preto 94 'R$ 7.800,00
Tempra ouro 16v Azul mel. 93 R$ 8.500,00
Tipo IE 4p comp!. Azul 95 R$ 9.500,00

FORD Escort Hobby 2p Praia 94 . R$ 7.300,00
EscortSWcompL+teló Bordô 97 R$14.300,00
Escort SW comp!. - v.e. Azul 97 R$13.600,00
EscortGl1.8ãlcool Preto

\ 94 R$ 7.900,00
GM S-1 0-2.2 cabo Dupla Praia 97 R$ 24.900,00

Corsa Wind 1.0 Bordô 98 R$10.800,00
corsa Sedan Millenium Prata J 01 R$16.500,00
Vectra GLS compL

\

Prata 97 R$18,300,00
VW Fusca 1.6 Branco 86 R$ 3.500,00

Kombi passageiros G/GNV 95' R$ 8.900,0.0
Gol CLl1.6, d.h., 1.1. Praia 96 R$10.500,00
Parali CL 1.6 Praia 88 R$ 5.300,00
Santana Quantum GLS Cinza 89 R$ 5,700,00
Fusca Azul 69 ' 'R$ 1.300,00
Jet Ski Fedoo 750 Senlado ' 94 R$ 6.30.0.,0.0
BMW325 Prata 93 R$ 28,900.,0.0

LD veíeulos 373-4047
BR 280 KM 60,329 -rGuaramirim (em frente a FAMEG).

I.

Rua João Januário Ayroso, 65
371�S343 - (47) 9903-2936

��I!g ���k��h�5\�:�v.e.,\larme
��I!g �&> f.'b°�,�:,oi,;���r�a�
Uno Mille SX

.

Palio EX 1.0, 4p, v.e., t.e., l.t., d.t.

�gl �.\/i�'v =jpp compl.

�gllv;? 16v 4p
Gol! 1.8 compl.
Gol! compl.

GM

vw

vermelho
Okm,

99 branco

r'
99 verde
98 .vermelho
97 branco
96 preto
01 preto
99 branco
99 branco
99 bordô
98 branco .,

98 cinza ,escuro'
01 Prata ),,�
95 cmza �

,91 azul met.N\ ...�'_',
'

97
98 prata

00 -

prata

Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t. v.e., t.e: -

Corsa Wind
Corsa'Wind 1.0
Vectra 2.0 GL ccrnpl. GNV
Vectra
Vectra Millenium compl.
Corsa GL 1.4 v.e., t.e., I.t., d.t, a.q,

�gr��as�LMi�o"ti:, �:i., a.q
Vectra GLS compl.

Es20rt SW 1.8 16v
FORD

MN AUTOMÓVEIS
FONE/FAX: 373-0131 ou 373-3382

, " {.,' f' ,
'

�

,
••

�

��,

VW Gol 16i':4p Verde G 1998

Go11.82p Verde G 1994

Go11.62p Branco G 1993

Go11.62p Verde G 1993

Sugy1.5 Amarelo G 1986
Fusca 1.32p Bege G 1985

FIAT Tempra 16v4p , Azul G 1996

Uno 1.0 eletr. 4p &ul G 1994

Fiorinó 1.D aberta 2p Branca G 1995'
FORD Escort Hobby 1.6 2p' Azul A 1993

Escoit GLX 1.8L 2p Preto G 1995
Escort Hobby 1.6 Branco G 1993

Slaser2.24p \Cinza iG/GNV 1996

GM Chevette 1.6 2p Cinza G 1988

HONOA litan 125 KSE Vermelha. G 2003

"[itan 125KS Verde G 2003
Tilan 125KSE Prata G 2002
Tilan 125 KSE Vermelha G ,2001
Titan 125 Azul G 1999
Titan 125 Grafite G 1996

370�3021
Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguâ do Sul

Palio EX 4p 99 cinza

Uno. EP 4p compl. I-ar) 96 azul
.

Gol CU 2p 96 branco

Uno ELX 4p 94 azul

Monza. SL.E rodas 93 bordô

Apolo CL 2p 92 verde

Santana GLS 2p 90 azul

Chevette + rodas 87 branco

GolLS 2p 86 bege
Fusca 1.500 73 cinza

Fusca 68 amarelo
').

!
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VEíCULOS
370,;.7516

I C �",,11'1� r�"" ,,'I� i1 ��, !�,�,c: �""" '" """� i,�"él,t1 � ia
,

RUIl"Wal,çr �.rq�ar��i18,�g'c'Bat�ª;d�"i� M9,1�ª'm �!m!d�ª �9 ��!',7\�Ç,�'
Uno fire Azul 02

Gol GIII plus, gasolina, 4p Branco 01

S-10cab. Estendida, 6cil., GNV Azul 98

Bordô 97
-, Marrom 95

Azul 93

Prata 93

Azul 90

Azul met. 88

Amarela 86

Azul 78

3 -0676

R:, 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo
,

ferroviária)

Corsa Sedam 4p
S-10 GNV
D-20 custem S
Uno 2p
Kadet ci trio, a.c.

Kadett íite
Gol16v 4p
Resta 4p
Polnter compl. 4p
CG titan

'

Today
CBX 200
CBX 200
Biz (c/ capacete 'de brinde)
Biz (c/ capacete de brinde)

00
96
91
96
96
94
98
99
94
02
91
95
98
01
02

branco R$ 14.900,00
cinza R$ 17.500,00
branca R$ 17.500,00
verde R$ 7.900,00
bordô

.

R$ 10.500,00
preto R$ 8.500,00
prata" R$ 13.500,00
prata R$ 11.!;;00,00
grafite R$ 9.500,00
Promoção c/ capacete brinde
vermelha R$ 2.000,00
roxa R$ 3.600,00
vermelha H$ 4.200,00
preta R$ 3.700,00
azul R$

.

3.900,00

""IL-I..I.'ivI !8íCliios;
Rua Marechal Castelo Branco (47) 374-1117

3549 - Cel1tro - Schroeder '" 9975-0117
t,

Corsa Wind Super 95
.

G-

Verona GLX 4p branco 94 G

D-20 dupla, compl., +Couro, tv, cd, turbo branca 86/92 D

D-20·cab. Simples bordô 85/94 D

Voyage CLll.8 prata 95 A

GolCtl.6 preto 94 G

Escort Hobby dourado 94 G

Uno Mille c/ opc, bordô 94- G

Kombi envidraçada bege 94 G

Fiesfa CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

Logus GLS compl. azul 94 G

Chevette Blm 1.6 prata 93 G

Feroza 1.616v, 4x4, compl. 95

Exp. Antônio C�rlos Ferreira. 130 � cenle
Gol Plus 16v c! d.h.· Cinza

Uno Fire 4p a.c. + trio Cinza

Paliá Weekend Stile compL Cinza

Palio Weekend Stile Cinza

Golf 1.6 compl. Air bag Vermelho

Palio ELX. compl. Branco

Astra GLS 2p compl. Azul

Honda Civic,LX Prata

Ka c/ar, trio, som AZ\JI
Escort SW GI_X compl. Cinza

Palio Weekend 1.5 compl. Cinza

Fiesta c/ ar + d.h., 4p Vermelho

31"1-0802
31'1-8281

Escort L 1.6 Preto 91 �$ 5,900,QO
Mondeo CLX Grafite 9'7 R$ 16.900,00
saveiro CL 1.6 Prata _ 9,1 R$ 7.500,00
Vectra'GLS 2.0 4p" Grafite 98 R$ 21.000,00
Gol Special Branco 02 R$ 12.500,00
Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 3.900,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2:700,00
CG 125 Titan KS Prata 01. H$ 3.400,00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00,
Monza SLE Bege ·85 R$ 4.000,00
Hondá 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
Go11.6 compl. Vermelho 00 R$ 18.000,00
Saveiro GIII Prata 01 R$ 19.500,00

Bordô 93 R$ 7.500,00
R$ 7.900,00

, I I

02

02

01

01

01

01

00

98

98

98

97·

96

Classe A Cinza 1999 R$ 26.000,00 Gol1.0Ml2p verde 97 G Rua João Planínchek, 293, - 'Nova Brasília _. 1el.:370-0764
Courier 1.6L prata 00 G

Santana Quantum compl + GNV -Prata 2001 R$ 23.500,ob Dueato Furgão 2.8 diesel branco 99 D

Peugeot 406 Azul 1997 R$ 21.000,00 'Corsa 1.0 4p prata 99 G Ano DeR$ PorR$
Clio RN 1.0 16v R$19.500,QO

Pampa 1.6L branco 97 G 97/97 R$ 14.000,00 R$ 13.000,00Verde 2001 Ranger CS 4cc eompl. prata 97, G
Clio RN 1.0 8v Prata 2000' R$17.800,00 Corsa 1.0 c/iodas branco 96 G 93/93 R$ 7.800,00 -R$ 7.200,00
Clio RN 1.8 8v Brànco 2002 R$17.800,00 Corsa 1.0 c/ opc. preto, 96 G -78/78 R$ 2.000,ClO R$ 1.700,00Omega GLS 4.1 compl. verde 95 GPeugeot 306 Branco 1999 R$ 17.500,00 • Eseort Hobby 1.0 azul 95 G 83/83 R$ 3.500,010 R$ 3.100,00-
Corsa Sedan c/ ar Branco 2001 R$ 16.300,00 UnoSX1.04P vermelho 97 G 78/78 R$ 2.500,00 R$ 2.200,00
Escort SW 1998 R$ 13.800,00

GoICL1.6 prata 94 G
87/87 R$ 3.800,00 R$ 3.500,00Azul GoICL1.8 branco 93 A

Celta Branco 2001 R$ 13.500,00 Gol CL 1.6 . branco < 92 G. 99/99 R$ 27.000,00 R$ 26.000,00
Kadett GlS compl. Branco 1998 R$ 13;000,00

- Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G 2002 R$ 13.000,00 R$ 12.500,00Omega Gls compt, azul 93 GCorsa Wind c/ ar Azul 2000 R$ 12.800,00 Ipanema SL 1.8 bege 91 G 94/94, R$ 7:800,00 R$ 7.500,00
Goll000 4p Branco 1999 R$ 12.800,00 Fiesta 1.0 4p

,

prata 98 G 96/96 R$ 25.500,00 R$ 24.500,00
Tempra SX Vermelho 1997 R$ 11.500,00 Logus GL 1.8 prata 93 G

88/88 R$ 4.500,()O R$ 4.200,00Passa! 2.0 4p eompl. preto 95 GUno Mille Smart 4p ., Cinza 2001 R$ 11.500,00 Vectra Gls compl. branco 97 G 88/89 R$ 5.500,O� O R$ 4.700,00Uno Mille Verde 1993 R$. 6.800,00 SaveiroCD branco 91 D 69/83 R$ 2,3.000,oio R$ 19.000,00
Voyage PI!Js R$ 6.200,00

F-l000 vermelho 78/90 D
R$ 26.000,C!iQCinza 1990 Fusca (vários) 70/77/81/84 Prata 94/94 R$ 25.500,00

nua Bernardo J)oI"nbusc�, 1880 - Baependl � J ...·aguá do Sul

Vectra GLS completo
Vectra OLS completo
Corsa Sedan
Corsa Super completo
Corsa Wind 2p

.

Uno EP 4p
Uno SX completo
Tempra completo
Renault RT 19 completo
Kadett completo
Uno ELX 4p
Monza
Córsa Hatch 4p
Goll.0

95
97
01
99
99
96

,97
96
95
93
95
94
99
93
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1f{III- •

oveis
273-0687.

ANA PAULA II - vende-se, c/
72m2, terreno com 420m2. R$
45.000,00 aceita-se
propo sta.Tratar: 273-0530.

(proprietário)

IA VERDE - vende-se, próx.
:omunidade Silo Judas, alv.,
\ qtos, 2 banh., sala, copa:
I" '{av, e garagem.
0.000,00 parcelado. Aceita

propostas. -rnJlar: 371-
9.

,

BAEPENDI - vende-se, na Rua
Daniel Rumpel, 240.- Aceita-se
troca por apto em 8aln.
Camboriú. Tratar: 372-3192.

lGA-SE - quarto. e cozo

illiado na i-�U.3 Arthur

ovandi, fi \) Molha.

,00. Tratar: 370-7698.

COMPRA-SE - no valor
o
de _

R$110.000,00. Tratar: 370-
8097 c/ Tina. Creci 9839.

GA-SE - qtos mobiliados.
ar: 370-J�;,Gl c/
rietária.

CZERNIEWICZ - vende-se, na

Rua lido Formigari, 197, c/ 03

quartos, em alvenaria. R$
45.000,00. Tratar: 9997-2020.
Creci7402

o-----�- ._._- -----,_.---

PAULA vendc-s e , c/
2, 4qto,: .� ii'i�'o, sala,
área de '1, r, �al'o f'l 2

S. Aceita, _'): . ar:

.FIGUEIRA - vende-se, próx. da

Igreja Nossa Senhora Aparecida,

Residência em

Alvenaria, nova.

Loteamento Bellavista,
Bairro Amizade

Garagem para 2 ca. U,;
alas de estar e janv.;';
avabo;

Churrasqueira;
ozinha e Copa;

pensa
avanderia:

p. De emprega0',
WC Serviço;
ala íntima;
Suíte Simples;
Suite cl Closet;
Suite Master cl Cio." "

I
Banheira;

.

cabémento de alto
adrào (granito, gess«
assa corndo)

Projetos / Execllçã� I
Administração

e Gerenciamento da obra

rE!---o-------
I

scritório de Engenharia -i
1 -

A•• Mal. DeodOro daoFon_a, 97,
Ed. Dieno., _loja· ,.ragu. do Sul

alv., c/3 qtos, banh., sala, coz.,
lav., gar. R$15.000,00 entro +

20x R$180,00. Tratar: 371-
6069.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
casa madeira cf galpão em alv,
nos fundos c/200m2•
R$39.000,00. Aceita-se carro

de menor valor no nego Tratar:
373-4047 ou 9125-6237.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende
se. R$65.000,00 nego Tratar:
370-8515 c/ Jorge.

JOÃO PESSOA - vende-se, alv.,
c/261m2, 3 qtos, sala, coz.,
garagem, murada (falta frente).
Tratar: 273-1722.

MASSARANDUBA - vende-se,
no centro, c/270m2 em

acabamento, c/ terreno de
900m2. Tratar: 379-1207.

PiÇARRAS vende-s e ,

excelente, alv., c/ 3 qtos + 2

banh., gar., rua de asfalto,
800m da praia, ponto cornl.

R$23.000,00. Tratar: 371-
6069.

estado. Tratar: 376-0411 ou

9131-3784.

VENDE-SE - sobrado em Ctba,
c/450m2 de área constr., c/
área de comércio ,embaixo.
Aceita-se troca por carro ou casa

em Jar aguá e Guaramirim.
Tratar: 370-3326.

VILA LENZI - vende-se, na Rua
João André dos Reis, 338.'
R$27.000,00. Aceita-se carro

até R$12.000,00. Tratar: 371-
2656.

VILA RAU - vende-se, à 20m da

Unerj, c} 14x26m, madeira, 5

peças. R$25.000,00. Tratar:
370-0674.

V.ILA 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, COZo e

varanda. R$25.000,00 + 4@x

R$300,00. Parcelado c/
proprietário. Aceita-se carró ou

moto. Tratar: 371-6069.

RIO MOLHA - vende-se, mista,
c/79m2, ter. c/450m2, próx.
Gruta. Aceita-se veículo acima

1

do ano 90 no nego _ ALUGA-SE - quitinete, no centro,
R$18.5QO,00. Tratar: 370- próx. da Verdureira da Raquel.
8975 é/ Claudio. Tratar: 371-5320 manhã.

TRÊS RIOS. DO NORTEo- vende

se, bairro Santo Antônio, c/
70m2. R$10.600,00 +36x de
1 salário. Tratar: 273-6246
manhã c/ Gertrudes.

o

ALUGA-SE :o. no centro, próx.' da
Verdureira da Raquel, c/ 3 qtos.
Tratar: 371-5320 manhã.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

TRÊS RIOS DO NORTE, • vende-. c/ proprietária.
se, alvenaria, toda murada, 3

quartos e demais dep. R$
26.00Q,00. Tratar: 9997-2020.
Creci7402

UBATUBA - vende-se, alv.,
murada, quitada.
R$22.000,00. Aceita-se -troca
por casa em Jaraguá. Tratar:
275-2130 ou 9137-3648 c/
Carlos.

VENDE-SE - de mad., p/ retirar
do local, c/150m2, .exclente

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 dorrn.,
próx. das Casas da Água. Tratar:

10372-1395.

Creci 0418-j

ALUGA-SE

Apartamentos com ,2 quartos e demais
! Iependêncras na PRAIA DO TABU LEIRO em
I ' .

I êarra Velha. R$ 100,00 a diária.
I '

I

,

Casa em Barra do Sul
c/30m2 em alvenaria
/pinos, qto, sala, cozo

Terreno c/ 228m2
murada, piso em

cerâmica quitada,
próx. a lagoa. R$
25,000,09. Não aceita

SÁBADO, 13 de dezembro de 2003

CASAS

1I·
Casa de alvenaria com 330m2, na Rua Emma

Ziemann, próx. q ponte do Kolhbaeh, terreno c/
14x54, c/ eoz., lov., qto de empregada, 2qtos, 1 suite,
sala ampla de festas, garagem p/3 carros e piscina.

-R$ 230.000,00
• Casa de olvenorio c/40m2 c Firenze - lote 310.

.

R$ 17.000,00 + 44 x R$ 300,00.
• Casa de olvenorio c/ , 20m2, na Rua José Narloeh
- ano Paula II. R$ 50.000,00
• Casa de olvencrio na Rua Paulo Klitz, c/94m2,
novo. R$ 53.000,00
• Casa de madeira c/ 3 quartos, sala, eoz. ampla,
toda murada, Ana Paula III. R$ 22.000,00

I.
Casa de madeira c/70m2, na Rua José Narloeh

(asfalto). R$ 23.000,00 + 43 x R$ 3'45,00
• Casa de olvenorio c/65m2, no l.ot, Firense I - lote
354. R$ 18.000,00 + 40 x R$ 340,00
• Casa dealvenaria, na Barra, perto do mercado
Ouro Verde R$ 25.000,00

TERRENO'

1

• Lotes no Loteamento Firense I. R$ 18:000,00
• Lotes no loteamento Composscrnpiero II, c/900m2.
R$ 45.000,00
• Lotes no loteamento Campossampiero I, c/420m2.
R$ 25.000,00
I. Lote na Rua, Waldemiro Sehmidt, com 600m2. R$
28.000,00

1
o' ,

CONDOMINIO FECHADO
• Lotes a partir de 790m2! 1FIRENZE II
• ��sapa�rde350m2

A MARCATTO IMÓVEIS FINANCIA COM UMA
ENTRADA E O RESTANTE EM ATÉ, 60 VEZES.

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
Av. Mal. Dedoro, 1179

�371-1136
. CENTRO - vende-se prédio c/ 3

aptos. R$l�O.OOO,OO. Aceita

.

se proposta. Tratar: 370-8097
ou 9104-5468 c/ Tinâ. Creci
9839

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

combinar .. Tratar: 9133-3476.
Creci 3476

dividir apto' no centro. Tratar:
9124-2338.

PRECISA-SE - moça p/ dividir
, apto no centro. Tratar: 373-
8001 comi. ou' 372-3537 res.

c/ Schirlei.
VENDE-SE - apartamento.
R$i5.000,00 e assumir parco
Tratar: 376-2791 ou 9135-
1487.PROCURA-SE - moça urgente p/

TER APLANAGEM

I,

terralorenzi@zipmail.com.br
Rua: Professor Irmão Geraldino,
169 • Vira 'Lalau • Jguá do Sul

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

. lHO

Ü· N.
u

...Nt;j.'.
'

...

�..

MAIS!

�
o M,elhor consórcio de

terr.enos, (O$OS,
oportámenfos,

solós comerciais e

reformas de imóveis

lona de
. Opção na Presfacões ofé

�lo·'I;{.I••=-ro�
RS 60.000,00

�NDE-SE _ cl 10,Om2; 1, suíte

f2 qtos, área central. Otiro
eço, Entrada + parco Tratar:
57-6889.

NDE-SE - no Ed. Royal Barg,
3 dorm. sendo 1 suíte" .

cada cl chur., cozo mob ,

rada + parco em 50 meses

eto cl proprietário. Tratar:'
5-3070. Creci 8950.

.

LALA!J _ aluga-se qultinete,
re a WEG e a Marisol, Rua
esta Lessmann. Tratar: 274- .

98.

RRA DO RIO CERRO _ vende
, cl 7.5ÓOm2, cl casa de alv.'

'lloom2, na Rua Bertha

rege, 1945. R$140.000,00
yista ou R$60.000pO entro +

Ix R$4.000,00. Tratar: 376-

:01.

RRA DO SUL - vende-se, cj
,80x25,00, cl meia água de

6, à ·200m da praia.
8.000,00 de entro + 51x
240,00. Tratar: 371-�733.

Ilopri,etádo)
_ vende-se,

tro, de esquina, todo murado,
água e luz, rua calçada, à
Om da praia central.

16.000,00., Tratar: 371,
38.

C,OMPRÀ:SE _ sitio no Rio

Cerro, até a Cho co+eite , 8

morgos(20 ,0000,m2). Tratar:
376-0411 ou 9131-3784.

COND. RENASCENÇA' _ vende
.se , pronto, para construir.
Tratar: 9133':3476. , , ,

CORUPÁ _' vende-se, terreno,'
chácara, c/,35.000rn', próx.
Seminário" R$85,OOO,OO.
Tratar: 37,2-3063 após l�:Op.

FIRENZI _ vende-se, à 2,000m
do centro, no Lot. Firenzi, ótimo
terreno, cl 4'80m2, pronto pi
construir. escriturado.

R$:;l.8QO,00 entro + R$300,00
mensais. Á vista negociável.
Tratar: 9137-5573 .:

<'

GUARAMIRIM .., vende-se, cl
875m2, na R. Maria Zastrow,
421, bairro Nova Esperança,
R$16.000,00. Tnatar : 37$-
1695 cl Joslane.

RIO MOLHA _ vende-se, cl
969.480.rn2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se, casa

ou apto no negócio. Tratar:
9112-5501. ,(proprietário)

UTIUZE SEU FGTS!!-L

1êíéllUú
E s�tl\ DO ALVGU�tiI'"'*' 'ÊI�,_ ,.,.J�Kl, . .A't1I ,"

Imóvel de R$10.000,oo .' R$ 119,00
.

Imóvel «íe R$ 15.000,00 R$ 165,00 '

, Imóvel dJ' R$ 20.090;00 R$ 220,00
Imóvel de R$ 25.000,00 R$ 275,00
Imóvel de R$ .30.00ó,OO . R'$ 330,00
Imóvel de R� 4'0.000,00 R$ 440,00

,

Motos R$ 4.200,00 R$ 73,00
OIS.: ÓlO'irtl' também Crédito$ Ccntempledcs de
ImóVeis, Automóveis e.aotcs. �utoril:j(fo pelo Bacén.

Fone: (Cf7) 9993-2874 cu (47)2,22-2853
.

S nchiado

SÁBADO, 13 de deze�bm de,2003
"

VENDE-SE .. PRAIA C=AMSmRIU1.l
Apartam�ntó :- .

F,r�rM aó M�� . 3 Suítes + üep.' 2
. Garagerís

R$328:QO:O;OO' "

Apartamento -. ,2"e 3 Dormitõrios (Suite) - Pronto pi Morar -' Novo,

Situado no Centro; Financiado em 30 meses. R$ 132.000,00: e R$ 178.000,00
Apartamento - ,2'Üoimitorios iSuite)_ + Garagem· 2 Sacadas' Novo' -

R$ 80.000,00

SCHijOEDER _ vende-se.' próxfa
Prefeitura, quatro terrenos

medindo 16x.39m2.

R$8.000,OO cada, Aceita-se
troca por casa.na praia. Tratar:
374-1778 cl Édelberto Lange.

$CHROEDER _ vende-se, cf
20x40(800m2)., prôx. Miguel
Couto. Valor à combinar. Aceita
se carro. Tratar: 370-2617.·

VENDE-SE _ na Rua da

Factildade, c/527m2" cf .água,
luz , e esgoto, escriturado.
Tratar: 372'1359 ,dia" ou 274-

8050. à' noite. '

VENDE-SE _ cl 6.25m2" na Vila

Rictoz, entrada da Estrada
Ponta Comprida,· Rio I;lrancer:
H$5.000,OO neg. Tratar: 373-
6292 'após 15:00, r " .

VENDE-SE � cl 11.200m2, cl
casa de alv. R'$30,OOO,QO.
Tratar: 9973-3172 cl .Carlos.

VENDE-SE prontos pI
construir, próx. de escola; 'cl
escritura. Apenas R$7.500,00.
Tratar: 9113-1311.

.

\
.

-.
-.

VENDE'SE '- cl 30.000m2, pI
sttio; chácara ou , pI montar

galpão: Tratar: 392-3052 ..

VENDE-SE _ cl 190.0001)12, na

Tlfardos Húngaros _ Jguá 84,
'casa cj.3.qtos, 'sala, copa, COZ.,
Iav.xbwc, 2 galpões ti engenho
de melado: di nascente de água.
-Iratar: 273,166Q.

VENDE-SE comercial :.

Valorizando
'.fI. "mlli.uf.1

Estaremos atendendo
normalmente no Natal

fecharemossomente dias.31f12 e 01/01,
Preto Walden;ar Grubba, 217,6 VIla lalau - Jaraguá do\Sul

condomlnio centro, cl 3.90bm2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creci ' 8950.

VILA LALAU' _ vende-se, cl
17X20, na Ruá Major Julio
Ferreira .. R$21.000,00. Tratar:

37�-4752 ou' 371-1876 cf
James ..

'

VILA RAU -vende-se, de esquina,
c/ 425,00 m2, plano com

escritura, livre de enchente.R$
23.000,ÓO: Tratar: 9997-2020.
Creci7402

AWGA-5E _ sala cornl., c/70m2,
Valor àcomblnar. Tratar: 371-31q2.

ALUGA-SE ..... sala cornl. No báirro

Àmizade, cl 180m2. Tratar: 372-.
2541;

SCHROEDER '- monte, sua

empresa ou comércio, vende-se

centro comercial e residencial
no centro. Tratar: 9133-3476

J

VENDE�SE c; cl ótimo ponto,
p·al)i.ficadora cl clientela

PARA COMPRAR CAMINHÃO, CARRO E IMÓVEL - CASAi TERRENO, APTO, GALPÃO
. .

_R$ 15.000,00 __,--- R$ 167,00__

_R$ 25.000,00
'

R$ 277,00'__
" "

I _R$ 40.000,00 R$ 443,00_,_
. R$ 55.000,00, R$ 609,OO_____, .

_R$ 70.000,00 R$ 775,00__

_._R$100.000,OO �$1139,Oa._,_
Temos outros valores - Com autoriza ão do Banco Central

• •• .. : . .... .

formada, cl maqulnárlo novo e

cornpl, Tratar: 371-4300 das

15:00 às 20:00.

'Aceita-se carro ou moto no neg.
Tratar: 370-0548 ou 371-0.882
cl Amauri.

VENDE-�E _ loja no centro,
montada e em funcionamento,
motivo .de mudança. Tratar:

9123-7355. I

VENDE-SE � padaria, na Rua 2'8
'

de Agosto, em Guaramirim, em'
frente a' Estofaria Zen.

R$14.000,OO. Tratar no local..

VENI;>E-SE _ ponto comercial no
. Shopping Fali. Tratar: 371-9477
cl Sirlei.

VENDE:SE salão de

cabeleireiro, completo. cl
urgência. Tratar: 371-9477.

VENDE-SE _ 'em Morete's, 70km

de Curitiba, c/ 3.500m2, cl
170m2 de área cons truída.

Aceita-se troca-por carro ou casa

em Jaraguá ou Guaramirim.
Tratar: 370-3326.

VENDE-SE _ sorveteria na praia
do Erwino. 'Tratar: 9101-0467.

VENDE-SE _ loja 'de confecções,
c/ estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. Tratar:
371-5512. (proprietária),

'

VENDE-SE ,_ por motivo de

saúde, urgente, linda, cx
20.850m2, mini paraíso caril

toda infraestrutura,. casa estilo

suiço cl ;30m2, garagem ,�I área
de festa, e scnt., galpão,
quitinete, jardim em relevo.
lagoa, nasc., mais terrenos cl
rede elétr., hidr, e san. séptico
ecológico, árvores frutíferas ·e

muito verde, riacho, área

privativa, à 6km do centro. Rio
Molha. Docum. 100%, torro por

R$135.000,OO, Tratar: 370-
8563 ou 9103-3580.

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, cl
mercadorias e mobiliário.
Defronte pI Marechal. Tratar:

275-3070. Creci 8950..

VENDE-SE _ bar cl jogos,
,inclusive cl cancha de bocha,
cüentetatormada, no bairro Vila

Nova, próx, Malhas San Remo.

A

L
E
N

PrazeremH
.

atender bem. A'

E1AM'BÉM ;,
CALZON�S-,

'

RAVIOLI,

CÁPELf,T1
'ESPAGUETE
E OS MAIS

VAJÚAVOS 'BIFES

li
',\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 13 de dezembro de 2003 ,

empregos
Admite-se c/ experiência)

em vendas externa

(consórcio) ..

Remuneração: comissão +

ajuda alimentação + ajuda
combustível e outros.

Tratar: 371-8153 c/
Élcio.

" VENDEDORES (AS)

corno diarista. Tratar: 370-' possuo curso de Desenho
6719. Técnico e Auto Cad R14. Tratar:

PRECISA-SE - de sacai eiras ..

Tratar: 274-848.0.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como recepcionista ou

secretariá. Tenho 18 anos,

conhecim. em inf., resido no

centro. Tratar: 275-0923 c,/
.Luana.

HÓTEl 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, meio período.
Tratar:' 275-2452 recado p/
Mira.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista. Tratar: 370-6719

\ c/ Sônia.
OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista. Tratar: 371·8149
ou 370-6719. OFEREÇO-ME - p/ trabalhar

como balconista ou atendente
de supermercado, .c/
experiência. Tratar: 370-3007

c/ Nilvo.,

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar

�
Pre�isa-s� de, Professores
habilitados e com experiência
profissional comprovada para
trabalharem na Educaçào Infantil,
EnSino Fundamenta! I, Química,
Física, Geografia, História,
Português. I nte ressados
deverão enviar cJrriculum vitae para
a Caixa Postal 1343 - CEP 89251·
971- Jaraguá do Sul- SC, até dia
19 de dezembro de 2003.

OFEREÇOCME - p/ tarbalahar
como dama de compania,.cuidar
de pessoas idosas ou

deficientes. Cobrança por dia.

Tratar: 371-9267. c/ Elvira.

OFEREÇO-MÉ ., p/ trabalhar,
experiência, como

coloriilletrista, aux. laboratório,
Iaboratorista, aux. tecelagem,

i\
1.'

CORREIO DO POVO 21

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES

C.H.: 25h # Período: a definir

Horário: 19h às 22h .# Invest.: 1.60,00

VAN"FAGENS
..

*Aprenderá. as noções gerais 'de contabili<;lade; *Entenderá os procedimentos de

contabilidade básico; =Fará a elaboração de demonstrações de contabilidade.

""" PALESTRA: ALEITAMENTO MATERNO

C.H.: 15h # Período: 11 e 12/1.2/03

Horário: 8h às 16:.30h # \ Sem.adesão

VANTA�ENS .'

*Esse evento' é para profissionais na áre� 'da Saúd'�':
.'

o Senac r!lserva-se o dtreíto de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número rnínírno de participantes

275-6'292 c/ Andersen.

PRECISA-SE - de mensalista,
em hor. normal. Tratar: 276-
3214 c/ Angelina.

PROCURA-SE -cstág!o como

técnico têxtil. Tratar: 371-
5640.

PROCURA-SE - t'rabalho como

revisora, distribuidora,
coordenadora de conto e

acabamento 'ou operadora de
tear retilínio. Tratar: 371·7733.'

veículos
CHEVETTE - vende-se, júnior,
gas., 93 . .Entrada R$1.600,OO·
nego e assumir 33x R$250,OO.
Tratar: 9137-6196 ou 376--
3990 c/ Andersen ..

CHEVETTE - vende-sé, 80,
impecável, branco, muito bonito.
Tratar: 371-8004.

CHEVETTE - vende-se, 89, 1.6,
gas., ótimo estado.

H$2.000,OO entro +' 23x

R$184,13. Tratar: 370-9005.

CHEVETTE - vende-se, 83,
br anc'o, motor novo.

R$3.000,OO. Tratar: 273-6242
ou 9134-0498 hor. Comi.

. CO�SA - vende-se, 97, LO,
MPFI, ar quente, branco.

R$9.300,OO. Tratar: 376-2973
ou 9909·0180.

CORSA - vende-se, sedan, 1.0,
wind, 01, 66.000km ong., único

dono, cinza. R$15.000,OO.
Tratar: .371-8153.

CORSA - vende-se, brarico, 96,
cf roda, película. R$9.500,OO
nego Tratar: 9134-3557.

CORSA - vende-se, wind, 00,
d.h., vidro/trava elétr., alarme,
prata, ótimo estado.

R$12.500,OO. -Jr atar: 370-

3574 ou 9123-7355.

CORSA - vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km cornp. + a.c, R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541

(12:00 ou após 17:3Ô'j

CORSA: - vende-se, sedan,
branco, 01, LO, único dono.
Aceita-se troca por astr a,

00/01, 2p. Tratar: 372·
2907.

.

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
,60.000km, azul, tr. elétr.,

rodas, alarme, película e som.
Tratar: 9117-3464.

Vende-se RD 350R, ano 90.
Fone: 9905-3644 cf Gilson.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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D-20 - vende-se, 89, diesel,
compl. + teto + couro, prata.

IR$28.000,00. Tratar: 376-

2973. ou 9909-0180 ..

�ADETT - ve_nde-s_e,. 97, 2.0,
'

IVldr. e tr., eletr., uruco dono.

f$9.500,00. Aceita-se, troca por

�no ou Corsa. Tratar: 371-
6707.

.

ONZA - vende-se. 8,7.
$4.500,00, '

Aceita-se

f$2:000,OO à . vista 'e
R$2.500,00 em. m at. de

onstrução. Tratar: 273-6224.

ONZA �. vende-se, GL, 95,
Icool, cornpl., ar, 2p.
$8.90Q,00. Tratar: 370-3574
u 9123�7355.

. .

,
PALA - vende-se, diplomata,

�p, compl., hidramático, 85,

Jmpecável. R$4.700,00. Tratar:

�73-624,2 ou 9134-0498 hor.

�oml.

�-10 - vende-se, 96, stander,
neus novos. Aceita-se 'moto.

catar: 379-9388.' "

.

....10 - vende-se, 97, cabine

xtendida, .qe luxo, compl.
ratar: ,9117-938.5',

.

yEc1;RA - vende-se, CD, 2.2,
�6v, .99, prata; teto solar, ar

�ig., contr. de tração, air bag,
SS, contr. de som, no volante,
ratar: 9971-6778.

fECTRA
- vende-se, GL$, 94.

$12.500,00, Tratar: 9962-
664. -

.

I
'

FIORINÓ - 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,OO·. \

Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355 cj Waldir.

PALIO - vende-se, 00, 2p, prata.
Valor à combinar. Tratar: 375-
0561 ou 375-1984.

PRÊMIO - vende-se.. CSIE, 93,
vermo �$7 .500,00. Tratar: 374-
1117'ou 9975-0117.

SUPREMA - vende-se, GLS, 93,'
2.0, gás. R$12.500,00.
Tratar:9953-9966.

) ,

TIPO - vende-se, 95, 2,0, 4p,
cornpl. + teto, + ASS. Tratar:

)370-8640.

U,NO - vende-se.vnille, EP, 96';96,
verm., 4p, a.q., limp. e des., vidro é
tr. elétr, R$8.800,00. Tratar: 273-
1190 ou 9113-6636,

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 9lJ 9123-7355.

SÁBADO, 13 de dezembro de 2003

. l
!

Centro'

,"t. i: '-- .

• Temos ·fin�·ri�i.aMe.�f·o�,
. .;' ••

'

",',.,'
. ,,,1 ",?<

Corsa Sedan
Gol MI,2p
Uno Mille

Escort,l.6
Kadett 1,8
Monza 4p
Versallles 2p
EscortXR3
Golt G1'I
Uno Mille 4p
Gol CL 1,6
Gol CL 1.6,
Monza 2p
Kombi_ Furgão
Jeep JPX diesel

Monza 4p
-

Parati 1.'6
Escort 1,6
Escort 1.6
Corsa 2'p

Corsa 2p 97

Corsa 2p 99

Vectra ÇD' 97

Vectra GL$ 95

Ford Ka SE

Ford Ka .(Xl

S-10 cab .. Dupla ,SE
Godge Dakota 99

oc 125'
_.

92

CG 125 01

Kawasaki ZX�9 96

Blázer DLX SE

Palio 4p 97

'Clio 1.0 4p 01

Besta GS 01

Santana 4p '96
Vectra CD 94

\ Courier 1,3 SE

Escort 1.8 97

,. ': �
�"! ,

' '��

Fone: (47)
370-8622

'1.8, super inteira, R$4.200,00
ou R$2:000,OO entro e restante

nego Tratar: 273-0074.

co
SE
91

,93
94
95
92
89 «,

94
96

,87
'88
86
86
95
92
81
87
95
95

novo, lataria nova. R$3:500,00.
Tratar: 372�3675 após '12:00.

DEL REY - vende-se, 82, 5

march-as. R$4.300,00. 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: 9131-26'86 ou :376-
1868 c/ Marcelo.

E;SCORT - vende-se, 88, iÍlcool.
R$4.300,00. Tratar: 376-1903

c/ Aldemar.

ESCORT - vende-se, europeu,

93/93, 1.8, GL, d.h.

'R$9.000,00. Tratar: 275-

-1505.

FIESTA - vende-se, sedan, 02,
prata, compl., a.c. d.h., vidro e,

Você ainidia 'vai ter ,esta mar�CI'no s:eu carrolll

Mud�_mo.s: R .. Barão do Rio Bronco, 28,0 -

Fon�/Fax: 372-1 777
"Site: W'ww'.. us:ogos ..com' ..br

BELlNA - vende-se, dei réy,'89,

• Klt's ita,honos (OS '+ vendidos no mundo)
,

:',1 . \

• Técnicos especlalizudos
"

.
,

• Especta lizoda em inieçã'o: 'eletrônica" me�ânicá geral
multi ma rcos,

' '

, ' ,;

BELlNA - vende-se" 1:8, 90,2lJ
dono, cinza met. Aceita-se troca.

Tratar: 274-8658.
\

BELlNA - vende-se, 81.

R$1.400,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-6242 ou, '9134-
0498 flor. ComI.

CORCEL I - vende-se.Yô, ótimo
estado, R$1.800,00 .. Aceita-se'
troca. Tratar:' 27.3.6242 ou

9134-0498 hor. Coml,

DEL REY - vende-se, guia, 89,
CHT, álcool. R$)3.800,00.
Oportunidade. Tratar: 9131-

3784 ou, 376.0411.

DEL REY - vende-se,' 86, motor

I, Fone: 370"2764 I
ICeI.: 9104�2070 /9957.60991
AI/, WO!�lTlQr GrUb�. 4406 {T� de SchfOOd�r}1l __ .

_ __ . ,

"
. !

, ' I
tr. elétr. R$18.500,00. T�atar:l
371-7910. '

' I
t

FIEST� - vende-se, 98, 4P, tr.l '

elétr., prata met., ótimo estado.
R$10.700,00.- Tratar: 370�
3574 ou 9123-7355. I

I
FIESTA - vende-se, 00, c/ a.c.;!
4p. Aceita-se carro menor valor.l
R$12.800,00. Tratar ; 9965J
8875.

F-1000 - vende-se. 85, turbo,
hidráulica, cf prot. de caçamba:
santo antõnio. R'$15.000,00.
Aceita-se troca. Tratar: 9131-
8026.

F-1000 - vend,e-s€ ou trocá-se,
cabine dupla', 86, modelo Souza

Ramos, prata. Tratar: 376-
0168.

F-1000 - vende-s e, �4/94,
prata. R$25.üOO,00.' Tratâr.:
370-4903 ou 9969-2549 c/
Edvan.

F-1000 - vende-se", azul, MWM,
caixa grande. 9'5/95.
R$25,000,00. Aceita-se carro

de menor valor até R$7.000,00.
Tratar: 9902-5620.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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KA � vende-se .. 99, excelente'
estado. Tratar: 9955-2930. '

KA _ vende-se, 98, cinza meto

R$9.900,00. Tratar: 9973-

5052.

RANGER _ vende-se, XlT, STX',
97, cornpl. R$14.500,00 + 26x

R$370,00. Tratar: 9953�9966.

APOLO _. vende-se, Gl, 91,
cinza. R$6.100,00. Tratar:
370�3574 ou 9123-7355 c/
Waldir.

..

COMPRA-SE - voyage 86 a 95

ou passat 85 a 89 ou gol 87 a

90.Tratar: 9133-3476

FUSCA _ troca-se, 76, branco,
cf rodas por Biz. Tratar; 273-
6242 ou 9134-0498.

.

FUSCA _ vende-se, 79, ótimo
estado. R$2.iOO,00. Tratar:
9955-2930.

Tratar: 376-2973 ou 9909- 3513 ou 9125-0007 c/
0180. Marcelo.

GOL _ vende-se, 95, 1000i,
azul, personalizado, ar quente,
limp. e des. traseiro ..

R$3.000,00. Tratar: 376-2973
:
ou 9909-0180.

GOL _ vende-se, CU, 1.6, gas.,
96, ótimo estado, 2º dono.

R$10.000,00. Tratar: '276-
0397.

GOL -' .vende-se , 82, estado

regular. R$700,00. Tratar: 370-
3279. ' \

GOL _ vende-se, 96, branco,
bola. Valor à combinar. Tratar:
375-0561 ou 375-1984.

GOL _ vende-se ou troca-se, 1.0,
16v, turbo de fábrica, d.h., 4p,

,prata, úníca dona. Tratar: 9961-
3590 ou 27;>-3271 ou Barão
Rio Bco, 353/Apto 302-Centro .

GOlF _, vende-se, 01, branco.

'R$26.500,00. Tratar:

26.500õOO, Aceita-se troca por
carro de menor valor ou financ.
Tratar: 9102-0089.

KOMBI _ ve nde-s e, 82,
envidraçada, orig ," branca.
Aceita-se troca por menor valor

.

ou carro fino Tratar: 274-8658.

FUSCA _ vende-se, 74. Aceita-
se moto. Tratar: 9962-3664. KOMBI _ vende-se, diesel, p/ 9

FUSCA _ vende-se, 74, ótimo
estado. R$2.200,00. Tratar:
273-6242 ou 9134-0498 hor.
ComI.

GOL _ vende-se, 92, 1.6, CHT,
gas ., branco. R$6.000,00.

pessoas, branca, motor Okm, 4

pneus novos, 82. R$6.500,00.
. Tratar: 9980-4313 c/ Raul.

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-

PASSAT _ .vende-se , 86/87,
1.8, Vilage, preto, ótimo estado.
Aceita-se moto no nego Tratar:
376-0056.

.

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, c/ aro de liga, impecável.
R$5.500,00. Aceita-se troca por
Quantum de menor valor. Tratar:
371-6238.

SAVEIRO _ vende-se, 01, gas,'
GNV, GIII, cornpl., prata, c/ cd,
rodas de liga e lona marítima.
Com GNV R$22.000,00 ou sem

GNV R$20.000,00. Particular.
, Tratar: 370-8563 ou 9103-

3580.

VOYAGE _ vende-se, 86, 1.6,
álcool, prata. R$3.800,00.
Tratar: ,376-2973 ou 9909-
0180.

VOYAGE _ vende-se, verde, 83,
ótimo estado, à gas ,

R$1.500,00. Tratar: 9980-
4310.

COMPRA-SE _ carro até

R$2.000,00. Tratar: 371-6135
ou 275-2634 c/ Waldemar.

CHEROKEE _ vende-se, laredo,
97, 1º dono. R$15.000,00' +

,
CORREIO DO POVO 2

�OT05

(J71-197Ô)
Compra Vende
Troca - Financia

Temos todos modelos de

carretinhas para motos .e jet ski

Sahara

XT225

-

Roa .Fritz Bartel, 99 .. Baependi
.

Jaraguá do Sul .. se

CBX 200 Strada

CBX 150Aero

YBR 125 E

Titan KS

,. Escolha o modelo, nova ou usada com

entrada e saldo em até fixas.

��HON:OA
�®�
*

LOJA 1: AV. WALDEMÀR GRUBA-3449 FONE 370·5999

LOJA 2: RUA JOÃO JANUARIO AYROSO 65 FONE 370-9995

-

êONSÓRC''J .

contemplaçao
toda sexta..feir!

'*
-

•

Sundown Explosion
aro 20

'

•

•

*

*

�'�i'tm"· ,"t Cor �W;ti&�

Shadow VT 600 00/00 preta
NX Sahara 350 98/98 azul
Virago 250 CC 98/98 vermelha
YBR 125ED 02/02 prata
YBR 125 ED ()2/02 preta'
CG 125 Titan KS 03/0l prata
CG 125 Titan ES 02/02 prata
CG 125 Titan KS 01/01 prata *CG 125 Titan KS 01/01 azul
CG 125 Titan KS 01/01 vermelha
CG 125 Titari KS 00/00 prata
C 100 Biz KS 03/04 . vermelha
Crypton T 105 E 01/01 vermelha
Crypton T 105 E 98/98 azul
Aquila Mix 50 00/00 vermelha

*

Ciclo Maroto
aro 16

A Loia 2 - Jaraguá Esquerdo estará
atendendo no horário Natalino
LOJA 1: Áv. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999

L JA 2: RUA JOÃO JANUÁRIO AYROSO 65 FONE 370-9995

·1 I
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prata. R$3.900,00 à vista ou 372-3164.

R$1.200,00 entr. + 24x ------�---

R$193,93. Tratar: 9122-6233 COM�RA-SE - caixa de fiat
cl Élcio. uno, 5 marchas. Tratar: 374-

1117.

370-6360 cl Everton ou Junior

após 15:00.

BIZ - vende-se, KS, verde, 01,
cl 5.125 km. R$2.200,ÓO + 6x

R$140,00 ou R$2.950,00
quitada. Tratar: 9959-050? cl
Flávio.

,

24x R$1.150,00. Tratar; 374-
1117 ou 9975-0117.

COMPRA-SE - moto modelo,
honda Biz I Sundown I Scooter

, em' bom estado. Tratar: 370-
1801 cl Sandro após 18hs.

ESCAPAMENTO -- vende-se,
esportivo, coyote, c/ CB500

ou outra-s,' R$100,00� Tratar:

LAMBRETA _ vende-se, 68, semi,' 275-1204 ou 9132-1405 cl

restaurada. R$1.300,00 +
Ricardo.

documentos. Tratar: 376-1854.
----------

-

-

CLlO - vende-se, Hatch, 09, 1.6

RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava pI crianças,
rodas dê liga leve. R$
21.000,00. Tratar: 370-8928.

BIZ vende-se, 99.

R$2.700,00. Tratar: 274-8497
ou 9113-4086, c/ Sandro.

'aratl
usca

'scort
ialf
iol

RODAS - vende-se, de golf
GIl, aro 15, orlg, R$1.100,00.
Tratar: 9902-0348.

BIZ - vende-se, c/ parto elétr.,
03, cl gar. e nota fiscal.

R$3:950,00. Tratar: 9102-

1701.

SAARA - vende-se, 35,0, 96/96,
vermo R$5.800,00. Tratar: 275-
1505.

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.

SOM - vende-se, aparelho
de cd, Pioneer, cl MP3, cl

'controle, novo; na caixa.

R$52Q,00. Tratar-: 376,-
2206 cl Alexsandro.

SAARA - vende-se, NX 350, 91.

Valor à combinar. Tratar: �76-
3002 cl Jair.

BIZ - vende-se. ES, cl part.,
Okm. R$1.000,00 entro e

assumir p're st , Tratar: 371-
3040 ou 9965-9920 cl Orli.SPRINTER - vende-se, 98,

excelente estado. Preço de
oferta. Tratar: 371-9464 ou

371-6916.

STRADA - vende-se, or.
R$3.500,00 e assumir 17x

R$180,00. Tratar: 374-5441.
BIZ - vende-se, 01, azul.

R$2.500,00 + 14x R$128,00.
Tratar: 376-1854 cl Adilson.

SOM - vende-se, de cd pI
carro, Explode da Sony, rnód.
cl '800w, "pirâmide c/
regulagem, 2 sub, 1 de 10 e

1 de 12 + 2 cornetas e

controle remoto. Tratar: 276-

3850.

lug
luantum
0011.8 GL

1011.0
Iantana CU coJ1lpl.
�ntana Quantum
J�� compl.

TOPIC - vende-se, 98/99,
excelente estado. Preço de
oferta. Tratar: 371-9464 ou

371-6916.

TITAN - troca-se, 00 por
DT200R, 'acima de 98. Paga-se.
a diferença. Tratar: 37401117 ou

9975-0117.

BIZ vende-se, 98.

R$2.700;00. Tratar: 9979-
'0605.

TURUNA - vende-se, 80, ótimo
estado. R$1.000,00. Tratar:
9101-4805 ou 371-0204 após
20:00.

CG - vende-se, Titan, 95.

R$2.600,00. Tratar: 2n-
0687.

SOM - vende-se, de CD pi
carr o , Pioneer, cl frente

. destacável, semi-novo.

R$350,00. Tratar: 371-

6238.

CG - vende-se, 125, KS, 02.
Aceita-se troca. Tratar: 9101-
4805 ou 371-0204 após
20:.00.__

YAMAHA - vende-se, YBR, 01,
cl part. elétr. R$3.400,00.
Tcatar:.,373-4.673 .após 18:0Q

.

1113 compra-se', de

preferência financiado. Tratar:

372-0108,
)ampa'
fQuner DLX 7 'lugares';'
)pala Como. compl. -ar
:scort Hobby
Jno

.

RODAS - vende-se, jogo c/
pneu, aro 16, para Gol e Golf,
semi-novo. R$800,OO. Tratar:

9952-2140.

CG - vende-se, 125, ES, 00,
azul. R$3.800,00 à vista ou

R$1.170,00 entro + 24x

R$189.,39. Tratar: 9122-6233

cl Élcio.

-,--O

Cei: 9963-7641rei: 371-7212 VENDE-SE - modo 900w, marca
Pioneer'. Valor à combinar.

Tratar: 376-3212.
COMPRA-SE - cadeirinha
de bebê pI carro. Tratar:Av. Pref. Waldêmar- Grubba, 2322 - Vila Lalau BIZ - compra-se, paga-se até

R$3.000,00 à vista. Tratar:'
-

CG - vende-se, 125, KS, 02,

60.lDeses
C 100 Biz KS------R$,
Crypton, é 100--
e 100 Biz ES------K
YBR 125 K---------K'
co 125' 65---------R$ 94,
e 100 Biz +-------R$ 100,30
XTZ 125 K---------R$ 123.28
NXR 125 KS-------R$ 119,07 ,

xr 5--------------R$ 169,74-
'l50--------R$ 164,31

50--:..--�-K$ 179,45

Neste Natal.. �"? ...
.

O CONS'ORCIO U

.J
::J
UI

D.
o

,<:{
::J
I!l
«
o::
«
"'l

w
o
w
f:
Z

�
Z
w
UI
w
o::
[L
w·
o::

o

�
�
W
f:-

IZ
W
�
o
UI

«
o
J

,«
>
o
.«
[.)'1
o
í
o
o::
11.

O�

lDeses

• 8.00-----K$ 163;14
R$ 9.235,OO.·---K$ 178,54
R$ lO,927,OO-----K$ 211,26
R$ 1l.667,OO-----K$ 225,57
R$ 12.174,OO·----K$ 237,37
R$12;781,OO-----K$ 247,
RS 13.4:54,OO���--K$ 2 1

78 lDeses

R$10.126,OO-----R$ 154,48
R$11.082,OO-�--_R$ 169,07
R$' 12.7;l7,OO----_R$·I94,OO
RS 14.000,OO��·-_R$ 213,58
R$15.337,OO----_R$ 233,98

, R$ ·1�.144 $ 246,29

66 lDeses

R$ 18.470,OO----_R$ 3�3,Op
R$ 21.853,OO-�--_R$ 394,00
R$ 24.020,OO----_R$ 433,05
R$ 26.907,OO----_R$ 485,14
R$ 28.597,OO----_R$ 515,60
R$ 30.581,OO----_R$ 551,38
R$ 36.870,OO----_R$ 664,75

·-8153
ão Januário Ayroso, 80,

,

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul
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AUTO PEÇAS,

papa�io

Anuncie aqui!!!
371-1919

Rua 25 de Julho, 11SS0-
Vila Nova - Jguó do Sul

E·mall: papàgalO@terra.com.br

I �VESTIGAÇÕES
CRIMINAL ,E
PARTICULAR.7"'1 ·�.A'\•

•. .
1-'••7'.

(47) 276·3429
9975-5659

R: Exp, GUmercindo da Silva, 616
, centro- Jaraguá do S�I . se

Anuncie aqui!!!
371-1919

Reserve agora bosp m de férias
para S8U. cãoZinho passar o final de
ano sem alress de gaiola. chácara
ecológica. aqui ele corre, brinca, faz
buraco e novos amigos, vagas
limitadas,
Dlsposmos de banho,tosaJeva e traz,
Vendemos lindos filhotes de diver,S8s
raças e tamanhos. 110m ou se,"
pedigree,

.

Atendemos com hora marcada de
SegUndaaDomlnuo,

!ARr &. REQUINTE I
'I Convites e Cartões

.

C;,.�menlC) - BtlLiz�d() - 15 ,»lU')

LI Conwn/lOO ,. ,;Yusdmenlo de bebê!)
Anil-'ltJ"!i-Úrío c �{)(h., os (X:asiÓf:S (47).37

9991-8567

,
- -",AnunCie aquI •••

371·1919& Arquitetura
Topografia

· Medição de terra
· Desrnembromento
- Regulorlzação de medidas
- RroleJo e execucão
(residencial, comercial, etc.]
• Reformos em geral
· Paisagismo

370-Wa7611 /9113-1663 iUCONcoMAOn_.• c_'-'.tL'... ,Iter Marquardt, 744 Sl 5 .. - ,_

r·"·
-

I
i Anuncie aquil!!
I 371-1919

'

I

* Santas
* Meia Cana
* Rebaixo
* Forro
* Acal!,amentos de gesso
* Consertos
* Orçamento sem compromisso

.' i

TOIVERi
j FOTOCOPIADORAS: IMPRESSORAS ,
.

- MATERIAIS DE CONSUMO 'j
• ASSISrtNCIA TÉCNICA

j

"
:

'276-3417'
'lIU25d.JIIItID,sI5.vUallm.�!.I!G_StlI.�:

,

.......................................................
, j

!

An·• -UIuncle aquI •••

371·191�

I, Produto:

j
, I

,Anuncie aquil!!'1
"

,311·191.9 I ,=-,�-=-:::;.....:��

� III

í---·--�·_'_·
I
I .jv
I ",f>"
ITRABALHO�
I COM LAVA-JAT

!
o •••••••••••••••••••••••• " •• " "

:
! Anuncie aquil!!J

371·1919
..................................................... ...1

o �

, Venha conhecer a .

IModa que é um Doce!!
.

I

, .Preços especlalsl
de inauguraçãoj

I
I Modinha.
I tam 01 a 16

Moda AdUltol
I

Fone: 371-5810
I ,Rua CeI. Procopio Gomes, 1263'1 '

•
•

" " .. _ .. y._ "Mj

Mudanças,
fretes e

viagens com

F-4000Baú.

['ratar: 274-8456
�' 9902-7575 "'

" CORREIO DO POVO 2
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SÁBADO, i3 de dezembro de 2'oÓ�'

�_.'_'��_A_.v._ ..... m:,,� • ............,. ........,......,," __

i Remger,çio Pois I'.
i I. I'Conserto de: Celadelras,. I
!

Lavadoras,Ar Condicionados I'
! '

Domésticos e Autom,otivos I
. , .

� Nacionais e tmportados>- i

div r.&O j�!7�a!:;g��:�4�
I

"
." ... -,

I Vila Lalau - Jaraguá do Sul ;IDffii",""---------�------. _ _ .

I
" R CONDICIONADO - compra-
" e, 10.000btus, pagamento à

.,- ista .. Tratar: 9117·3333 c/
Fábio.

vende-se.
15kg, c/

J '.' ..

" BETONI;:IRA - vende-se, 350L..

R$400,OO .neg. Tratar: .371·
9520 manhã ..

BICICLETA - venqe-se, infantll.

R$30,OO. Tratar: .,370·6719.

BICICLETA' - ve nde-s e , de

corrida, pequena, quadro de
alumínio. Tratar: 376·1933 c/
Johny.

BICICLETA - aceita-se doação.
Tratar: 371-4887.

BICICLETA - vende-se, duas,
femininas, Tratar: 371·3340.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de' cãés: Poodle Toy e' Micro,
Yorkshire, schnauser, stu-tzu,

. Boxer, Labrador, Golden.

Cotley, Pit sun. Tratar: 370�
-. 8563 ou 9103-3!?80 ..

CACHORRO - vende-se, filhote
de Rotweiller, puro, entrega
10/12. R$ 100,00'" cada.
Tratar: 275·2949.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de pastor alemão. Tratar: 371·
9992 c/ Davi.

CALÇADOS - vende-se, estoque
de calçados. Tratar: 371·7636.

C'ALCULADORA - vende-se, .

científica, marca Truly, t; 56
caracteres. R$20,OO. Tratar:

9117·640� ou 370-1516 à

,noite c/ VMane. ,-'

CARRINHO - vende-se, de

lanche. R$500,OO à vista OH em
2x. Aluga-se por R$100,OO.

. Tratar: 9117·2447.

CARRINHO � aluga-s e , de

cachorro quente prensado.
Tratar: 9117·10!;l3 após 18:00.

SEJA UM PEQUENO FABRICANTE! l
'

Trabalhe em seu próprio negócio na sua casa. Seja um mini

fabricante, de' um produto de alta rotação no, mercado atuai'.
Você pode produzir brlndes, chinelos de pano, fraldas e mais 250

produtos; dependendo da quantia que você pode investir, variando

de R$60,OO a R$3.000,OO de investimento.

Chegou a hora de você \transformar a.sua vida. Envie aenvelope
em branco, 2 selgs �e R$ 0,50 e seu endereço completo p/
CORPO 1010-ex P. 1145 - 89.259-970 - Jaraguá do Sul/Se,
que lhe enviaremos todas aslnstruções gratultarnente.

5.

IMPERDíVEL!!!
-CURSO •

PATOLOGIA DAS (C'ÔNST'RUÇÕES
,

O Curso tem a finalidade de transmltír tundamentos sobre problemas decorrentes
da má qualidade, aplicação e utilização de materiais e serviços em obras de

construção civil. Identificar a' manifestação das patologias v·isando á prevenção
das falhas e adoção de técnicas de reparo.

.

Programa:
i. Etapas do pfocess"o construtivo e uso na construção civI.i.. .

-''':����'''' -ourabffidliae'aê·maiê'rj'âTs�e�óompot)�n1:eS'dàs e�açoes::·-"w."",,,w,.' "

''3: -·�Ôrigensd�ipatõrogja ....
�W, w, 'H' .,w"w� '"',''''''''' , •• ,w_... , .. _ -_", ",..

·············4. Problémaspáf6f6gióosem: .:"
.

FUndações
E:struturas
Alvenaria

'. lmpermeàóflfzação
. \

Revestimentos

Instalações elétricas e hid.ráulicas
Pintura

. f\I1ªrlifE:l�tªçª(;)§:..
Umídade.
Corrosão'
Desagregação
Destacamento

.Flssuras e trincas
...

6:
.

Procedimentodê
"':":':"::::': .

...........,., .......................................................................................•....•.........................................................
_ I

••••••• d •. ".," 1

,/1' :/'
,', .,<.. � i

"

. Informações: 215-8200, - Ramais 8249/8253,
extensão@une1j.com.br

Coordenação de'Extensãà e Relações Comunitárias

'. CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS D'EMAIS CURSOS OFERECIDOS'
A entidade reserva o direita de não realizar o curso caso não atinja o número de inscritos

telefonia e segurança

Fone: ,371-7007
A melhor opção, par.tSua empresa,

r

escritório e residência"
Produtos e serviços para telefonia,

redes de .Informática., segurança
.

'-o

eletrqnic� • automação de condomínios.

Kit Monitor 6" + C-ámera (cF'Í1I)

TJ:LEFONIA ,

(instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)

.

Placas de expansão p/ centrais
Telefones e tax'
Aparelhos para televenoas (headsetí
Atendedores automátlcos-
Espera telefônica personalizada
Identificadores de Chamadas
Gravadores de ügações
Campainhas auxlllares industriais
cacos telefônicos

.

Tomadase Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias p/ telefones

C:entrals felefô"icâ$ InfelbrâS
.

.,

RI;DES DE INFORMÁTICA
(lnstafaçãO e AS$istência Técnica)

.

Cabos (upt C<3t. 'õe)
Racks Fechado 19 ", .

Patch Panei 20 portas '24 portas 19"
Petch Cable CAT 5e

Instalação cabearnento estruturado
Conectores,

r

SEGURANÇA ELETRÔNICA
, (Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e íntertonea
Cancelas 'automáticas p/ pórtarlas
Fechaduras elêtrlcas e fechos
Vídeo Porteiros

.

Monitores (P/B e Color)
Micro Câmeras (P/B e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermel,ho
Sistemas de gravações de. imagens'

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(lnstalaçãQ e Assistênc.ia Técnica)
Port.eiro eíetrônlco coíetívo
Portão eletrônico de. alto fluxo.
Alarme' de íncêndlo
Iluminação de emergência"
Sistema telefônlco cóletívo
Mo.nitoramento dê imágens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRITORIO CONTABIL LTDA.

Mais uma conquista
da Equipe CS

Escritôn
.

ontábil

CS;�tESCRITÓtil;O CONTABIL 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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Nokía 3310/Pronto
R$199,00'

ou 1 +4

R$.39,80
+ R$ 29,00 Tim Chip

SÁBADO, 13 de dezembro de 200J

Telefone sem fio
900 MHZ
Várias. marcas

e modelos a p

R$129,O
.

ou 1 + 4 s

R$ 25,

Quartas-feiras - Peixe Frito
Sextas-feiras - costela assada,

feijoada e dobradinha

"'I...•·,".w-'IJ-··' 371-2646

CELULAR - vende-se, Nokia
5125. Tratar: 371-1970.

CELULAR - vende-se, Tim,

I I
Precisa�se de I

I mo�a maior I
I de 18 anos. 1
I Z7S·00S-Z I

......................................................... , J

Procura-se I�A.IiIÂ! r-AfRTÕN!'
moça loll'Q, I"" I A., , ,

acompanhante I '
. Só. parti elas! i I

executiva para IJaraguá do Sul i 19997..7223i Idividir aluguel. ' .

, ,

1I'ator. (41) 37H424. 19117-04971 Jaraguá do Sul i I
L , L L........................................................ , "M -

Anuncie aqui!
371-1919

Dreiche no Ar
Bgfa. gatofas �ata ilOlTIgO'

de bom gosto!
Alel1dimaflto QfI) 'hotrus, mof6is,
tet:idê.fl�i.Q e eom loca! pt6t�io vi�.
�I&ilo' .b",rllfo.

275-0052

nic

R$ 645,00
ou 1 + 4 de

R$ 129,00
Nokia 2100/Pronto

R$ 299,00
ou 1 + 4

R$ 59,80

Nokia 2100jT Voce

R$170,00
ou 1 +4

R$ 34,00

gradiente, bom estado, cj 3

c ap a s coloridas, bateria. e

carrego semi-novos, nota e

manual. Tratar: 371-3459 ou

9902-4035.

CELULAR - vende-se, Nokia
2280. Tratar: 9102-0131.

CELULAR' - vende-se, Sansung
Voicer Fashion, pré pago, Vivo.

R$120,00. Tratar: 9967-
2587.

CELULAR - vende-se, Ericsson,
T18d. R$120,00 nego Tratar:
275-2639 manhã ou 273-0800

r--·------
., ..

-----'�'�'--------:l

I ISms.HP.P:Z"�R��p..ll I

I
---,..r.... """"" .. doP......

_1
I (47) 370-9068 I! Hc@solCShQpjaraCIl.f8l,corn.br .

I �w,w'tsex!!!Rptlil!�-tJâ�cõaI1� J\....J.w.���,.;....."...;""'''__ .. ��... �.�.�.,,�.:::,.�' �.��:-.�......._�,� .. _",,;;.

Motorola C200/Pronto
R$ 299,00
ou 1 + 4

R$ 59,80
+ R$ 29,00 Tim Chlp

Motorola C200jT Voce

R$1.70,00'
ou 1 + 4

R$ 34,00

Antena Externa para celulares

para uso em área rural.
"

R$149,OO

Parabólica com controle instai
com a base de concreto

,

1 + 5 de R$ 76,00
a vista

R$ 419,00,

[4RTiiURI
1

'

,

tarde cj Poliane.

CHURRASQUEIRA - vende-se,
elétrica, 1,80m de largura. R$
900,00. Tratar: 372-1566 c/
Ana Lucia ou Paulo

COMPRA-SE - beliche ou

bicama, em bom estado. Tratar:
371-6238.

COMPUTADOR - compra-se.
Tratar: 374-2168 após 18:00.

COMPUTADOR - vende-se.

R$350,00. Tratar: 9134-
7639.

I . I
i Loira - olhos verdes ,I PREVINA-SE i
: Estilo menininha, ! I Use Camisinha :

atr_te e sexy ! I :
i.' .273.;1174 :.:1 ,

" _ _ , :1.......... i

COMPUTADOR - vende-se,
Compact Presaria 486, cj
problema na fonte.

R$150,00. Tratar: 9952-
2140.

CONSÓRCIO - vende-se, carta

de crédito cj 15 pare. pagas.
Consórcio Sudamerica. Tratar:
374-1020.

CONSÓRCiO - vende-se, carta

de crédito contemplado para

moto, Okm. R$4.000,00.
. Assumir 41 pare. R$120,00 e

entro R$800,00. Tratar: 9909-

2000.

I Aftijtii14( de moças .

i maiores de 18 anos.
'

I Tratar:
i

I(�?)��,�������: ,

PREVINA·SE
Use Camisinha

Anuncie'aqui!
371-1919

9129-3443

íiiii'lâs---
-_

---,

PREVI NA-SE I
Meninas'

Use Camisinha I .

IJt.9�9_1:1ª_º5_j ••__ .. .... _M ... • • __ ,

7ut1o o que você

rocura en raur.

Anuncie aqui!
371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MÊS DO ALARME
Vigilância eletrônica

Instalação de Alarme
, comerciais e residenciais

-

SUPER PROMOÇAO
Portão eletrônico
+ interfone

augurada
e. Pedro Franckenr 139 -

uá do Sul (Lat. Do Termi

A RECOMAQ, registrada na Junta Comercial em 17-11-1969,
começou suas atividades em 31-1c 1970, data da inauguração oficial.
Iniciou com 4 sócios vindos de Joinville, conseguindo vencer no

mercado iaraçuaense. Após 1 ano um sócio retirou-se e, em 1975,
passou a contar 2 sócios, Ronaldo Kõhntopp e seu irmão Rolf (sócio
cotista). Com ii saída de Rolf em 1986, foi substituído por Ruth
Kohntopp, 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 Ollvettl,
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 Glroflex, da qual é
representante excí usiva na região.

completo de restaurante e

pizzaria. R$7.000,00. Aceita
se troca. Tratar: 370-3279.

EQUIPAMENTOS - vende-se, de

vídeo, cj ilha de edição. Tratar:
370-8954.

ESPINGARDA - vende-se, de

pressão, cj pote de chumbinho.
Valor à combinar. Tratar: 372-
2954.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
Sanemak, semi-nova. Tratar:
370-5537.

ESTUFA - vende-se, cj 6

bandejas, semi-nova.

R$100,00. Tratar: 9992-

5253.

EXPOSITOR - vende-se, dois,
de tecido. R$50,00 cada.
Tratar: 370-7156.

,FILMADORA - vende-se,
pequena, Panasonic, semi

nova, cj controle remoto.
Tratar: 376-0168.

FOGÃO - vende-se, industrial,
cj forno + 6 bocas, marca

Venâncio Aires. R$800,00.
Tratar: 372-1566 cj Ana Lúcia
ou Paulo.

FORNO - vende-se, automático

Fisher, seminovo. Tratar: 371-
1970.

FREEZER - vende-se, vertical,
230L, marrom. R$600,OO.
Tratar: 370-7156.

FREEZER - vende-se, Cônsul,
vertical, 2801ts, branco. Tratar:
371-1970.

FREEZER - vende-se, 1 ano de
uso. R$ 700,00. Tratar: 372-
1566 cj Ana Lucia ou Paulo

FREEZER - vende-se, usado em

bom .e stado , R$ 300,00.
Tratar: 372-1566 cj Ana Lucia
ou Paulo

Restauração
de Móveis e

Antiguidades.

Tratar: 370-5290
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Economize com Qualidade

Especializada em Cartuchos para Impressoras
L Xerox...•. EXM�RK

E

A cada 15

reciclagens ganhe
1 GRÁTIS

Garantia, qualidade e economia.
Laboratório próprio -

Um novo conceito em �eciclagem
Fone/Fax: 376-3869/370-0417

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 83 . Sala 1 - Centro -

Jaraguá do Sul .. SC (Próx. Banco Itaú)

Vendas de

l\1ateriais
ElétriêOs
em Geral

INSTALADORA
•

alerell.
A Casa do Instalador

,dllii1l1OCJlO DA 111104114 ./ Portões Eletrônicos
./ Cirquito Fechado de TV
./ Interfones
./ Vídeo Porteiro

Financiamentos em até
pI materiais Elétricos • Plano Construcar da•••

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Fone: 47 370 9933
1438-sala 02-Jaraguá do Sul 9103-3838/9967-0383

FRITADEIRA - vende-se, duas,
elétricas, novas. R$160,00
cada. Tratar: 372-1566 cj Ana
Lúcia ou Paulo.

IMPRESSORA - vende-se;
Epson, modo FXU. Tratar: 371-
1970.

Tratar: 9117-1083 após
18:00.

MÁQUINA - vende-se, de tricô,
Eugin Brother, cj estoque de
fios de verão. Tratar: 372-3192
ou 9104-5581.

IMPRESSORA - vende-se,
HP3820, cj 3 meses de uso.

R$400,00. Tratar: 370-1737
ou 376-2940 após 20:00.

GELADEIRA - aceita-se doação.
Tratar: 274-8620 após 18:00.

GELADEIRA - vende-se, duas,
usadas. R$200,00 cada.
Tratar: 372-1566 cj Ana Lúcia
Ou Paulo.

MÁQUINA - vende-se, de
fabricar fraldas, cj estoque dé
matéria prima. Valor à
combinar. Tratar: 370-3223.

IMPRESSORA - vende-se.
epson modo 480 SXIJ. Tratar:
371-1970

GELADEIRA - vende-se, Consul, LACRES - vende-se, de latinha
280L. Tratar: 370-5537. de alumínio. Tratar: 274-8620

após 19:00.
GRADE - vende-se, de janela.
Tratar: 376-1595. LINHA TELEFÔNICA - vende-se,

comercial. Tratar: 371-7636.
HOMETHEATHER - vende-se,
Pionner, cornpl. R$1.900,00. MÁQUINA FOTOGRÁFICA -

Tratar: 370-7347. vende-se, digital, Pen-Can.

MÁQUINA - vende-se, de xerox,
nova. Tratar: 273-6409.

MAQUINA FOTOGRÁFICA
DIGITAL - vende-se, Sony Cyber
Shot P32. 3.2 megapixel,
tamanho da imagem: Max.

2048x1536, Zoam Digital: 3.2x.

R$ 799,00. Tratar: 9132-4310

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MAQUINA FOTOGRÁACA DIGITAL
- vende-se, Sony Cyber-Shot P72.
3.2 Megapixel,Tamanho da

Imagem: Max. 2048x1536,
Zoam Ótico: 3x, Zoam Digital: 2x.
R$ 1.119,00. Tratar: 9132-4310

(após as 18:00)

MÁQUINA lAVA ROUPA -

vende-se, Electrolux, 8kg, nova.

Tratar: 9955-7994.

MÁQUINA lAVA ROUPA -

vende-se; Muller de fibra. R$
120,00. Tratar: 275-2949.

MÁQUINA lAVA ROUPA -

vende-se, de 8kg, nova. Tratar:
9955-7994 pela manhã.

MESA - vende-se, de sinuca,
c/ 2,85x1,41, p/ clube.

R$600,00. Tratar: 276-3485.

MESA - vende-se, c/ 6

cadeiras, nova. R$100,00.
Tratar: 9102-1701.

MESA - compra-se; de tênis de

mesa, usada. Tratar: 376-2393

MICROSYSTEM - vende-se,
Philips, usado, bom estado.
Valor à combinar. Tratar: 9117-
6404 ou 370-1516 à noite c/
Viviane.

MÓDULO - vende-se, de 550w.

R$60,00. Tratar: 275-3658.

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.

.ROÇADEIRA - vende-se, costal,
buldog, revisada. R$300,00.
Tratar: 274-8141 c/ Vergílio.

SERRA - vende-se, tico-tlco, semi
nova. R$90,00. Tratar: 9101�
7557 ou 275-3958 após 17:00.

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$520,00. Tratar: 376-2206

c/ Alexsandro.

TíTULO vende-se, do

baependi. Tratar: 9975-7378.

VENDE-SE - porcelanas, pratos

e' travessas, 200 copos,
talheres, balde de gelo. Tratar:
372-1566 c/ Ana Lúcia ou Paulo.

VENDE-SE - rol ler hypno STS,
novo. Tratar: 372-2954.

VENDE-SE - mosqueteiro de

teto: prot. De berço, cestinha,
bando p/ cortina, p/quarto de
bebê. R$50,00. Tratar: 371-
6238 c/ Andréa.

VENDE-SE - eqpto athletic

2001, cycle scaler, cornpl., c/
nota fiscal e fita de vídeo c/
exercícios. Tratar: 275-0707
comI. ou 372-0339 à noite c/
Marceli.

VENDE-SE - cepilho ensacado
ou doa-se. Tratar na Rua Ângelo
Rubini, 15.

VENDE-SE - retalhos p/
almofada, travesseiros etc.
Tratar: 370-8885 c/ José.

VENDE-SE - 2 balcões de vidro,
1 é expositor de doces. Valor à
combinar. Tratar: 370-5273 c/
Marcos.

VESTIDO - vende-se, de

prenda, marrom, de micro fibra,
manequim 38. R$80,00.
Tratar: 376-1027 ou 9136-
1866 após 19:00.

VIDEOGAME vende-se,
Dreamcast, c/ 2 contr. e 3jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, <'c/ 2 controles ,

memory card, 1 transformador,
2 jogos, c/ ·6 meses de

garantia. R$350,00. Tratar:
376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play'
Station 2, totalmente

destravado, c/ 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, c/ 2 jogos. R$300,00.
Tratar: 372-0086.

VIDEOGAME - vende-se,
Dinavison, c/ 274 jogos. Tratar:
273-1521.

VIDEOGAME vende-se,
Nintendo 64, c/ 8 fitas orig., ou

troca-se por Play Station. Tratar:
9117-1083 após 18:00.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, c/ OVO + 5 DVD de

jogos. 1 + 1 R$360,00 ou à
vista R$700,00. Tratar: 372-
2959 c/ Augusto.

PLANETGAME
* VENDAS ·LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

• PLAVSTATION 2

-xsox
* PLAVSTATION ONe:
·OREAMcA$T
• NINTENDO 64
• GAMe: BOY CaLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE hÓlltiodutendlinl!l110; segill1daa segilndldls 11);00 1$22;00

Rua: Bertha Weegue ,1087- Barra- Jaraguâ do Su.l· E·mail lanetagame@jbest.com,br

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A.lINHA DE

VíDEO GAMES ,CDS
E ACESSÓRIOS EM GER�L

one: 376-2206

RETRATAÇAO
A ICASA - Indústria Cerâmica Andradense S/A vem a público,
registrar que o protesto do título/Duplicata n. 01 43889/01
com vencimento em 04/11/2003 - Devedor ADMINISTRADORA
DE BENS ALESSIO BERRI LTDA., ocorre por erro exclusivo do
controle financeiro desta empresa, sendo que o referido título foi
devidamente pago em 23/10/03. O pagamento antecipado do

referido título demonstra a pontualidade e credibilidade da
ADMINISTRADORA DE BENS ALESSIO BERRI LTDA., na condução
de seus negócios com a declarante.

A DIREÇÃO

ALUGUEL DE TRAJES

ir 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE'
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do i!! Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N!! 24575 de 09-12-2003

ELY SEBASTIANA JÚNIOR E

FABIANE CRISTINE MENDES

Ele, brasileiro, solteiro, encarregado, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Rudi Hornburg,
210, Vieiras, nesta cidade, filho de Ely Sebastiana e

Maria Helena Sebastiana.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na Rua Henrique Geffert,

1615, Vila Lalau, nesta cidade, filha de Osnivaldo

Mendes e Luzia Maria de Araujo Mendes,

'E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será
afixado por 15 (quinze) dias.

.EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabeliã!
Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

ADEMAR ALVES - R WALTER MARQUARDT 2595 RIO CERRO
- NESTA;
ANGELO PIAZERA JUNIOR - R FELIPE SCHMIDT 249 - NESTA;
ANTONIO DE MATIlA - GESSO FORTE - RUA CARLOS ENKEL
47 - NESTA;
BARRA MATS.CONSTR.LTOA - R.ANGELO RUBINI N.321-

NESTA;
BARRA MATS.CONSTR.LTDA - R.ANGELO RUBINI N.321-

NESTA;
CENTRO EDUC IDEALLTDA ME- R QUINTINO BOCAIUVASj
N - NESTA;
CONF BUMERANGUE LTOA - RUA AUGUSTO GUNZ, 548-

NESTA;
CONFECCOES DUGUAY LTOA - CAIXA POSTAL 1073-

NESTA;
FRANCISCO ASSIS MOURA DA SILVA - R PREFEITO JOSE

BAUER S/NR AO LADO 223 - NESTA;
FRANCISCO IRAIRTON DE MATOS - R VALMOR ZONTA 192

- NESTA;
IZENETE DA SILVA - R RIO CERRO S/NR - NESTA;
JOAO MARCOS LOPES - ERNANE VOLPI COUTINHO 111-

NESTA;
JOAO TRAJANO PEREIRA - RUA IRMAO LEANDRO S/NR
TOLDOS �P - NESTA;

.

KLEBER VOSS - RUA MARINA FRUTUOSO 1:!-0 - NESTA;

KUSSY WEAR INDUSRIA E COM DE CONF LT - RUA JOSE

FACHINI S/N - NESTA;
LUANA SELHORST - C. P. G. 1473 A 401 - NESTA;

LUCIANO ANDRE DA COSTA - RUA 939 LOTEAMENTO OURO

VERDE - NESTA;
LUKY IND DE· MOVEIS LTOA - R CAMPO ALEGRE 449 -

NESTA;
MARIA A DA S COLACO BORGES - RUA URUBICI 1027 LOTE

36 - NESTA;
MARILEIA ANA DE SOUZA -'PREFWALDEMAR GRUBBA 1641
- NESTA;
PANIF E CONF CONSTANTINO LTOA ME - JOSE THEODORO
RIBEIRO 2931- NESTA;
PANIF E CONFCONSTANTINO LTDA ME - JOSE THEODORO
RIBEIRO 2931 - NESTA;
PAULO CESAR LEAl - R L1L1A AYROSO OESCHLER 90-

NESTA;
BITA DE GASSIA PELl:.IS - C P G 1149 A 48 - NESTA;
RS MALHAS LTOA - RUA ARNALDO LEONARDO SCHMIDT
79 - NESTA;
SANTO FERRARI ME - RUA JOSE NARLOCH 1130 - NESTA;
VANIA RIBEIRO DOS SANTOS LOHR - R GLlLHERME
CRISTIANO WACKERHAGEN 582 - 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 referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, Dezembro de 2003
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONJUNTIVITE
A conjuntivite é uma fina membrana que recobre toda
a parte branca do olho e a posterior da pálpebra.
Olhos vermelhos podem ser um sinal de conjuntivite.
Esta última é provocada, mais freqüentemente, por
vírus ou bactérias. Na maioria das vezes é bilateral,
podendo o segundo olho ser contaminado em um ou

dois dias. Manifesta-se por vermelhidão consuntível,
lacrimejamento, inchaço palpebral e secreção muco

purulenta.
A doença � altamente contagiosa e esse perigo pode

.

continuar por duas semanas após os sintomas terem

desaparecido. Transmite-se de pessoa a pessoa,

principalmente, por intermédio de objetos
contaminados e pelo contato através das mãos.

Dissemina-se com maior facilidade em ambientes

coletivos (escolas, creches, etc.).
Pode ser evitada com o afastamento das pessoas
afetadas de ambientes coletivos, lavando bem as mãos

após manusear os olhos, evitando coçar os olhos,
usando lenço de papel, toalha e travesseiro

individuais.
O tratamento é realizado com colírios antibióticos! no

caso das conjuntivites bacterianas, e com colírios de

lágrimas individuais, vasoconstritores e

antiinflamatórios, na ocorrência de conjuntivite viraI.
AS compressas geladas e o uso de óculos escuros

auxiliam na redução dos sintomas.
As compl icações são raras! a menos que se trate de

microorganismos de alta virulência ou de paciente
com baixa resistência. A acuidade visual só diminui se

houver alguma complicação na córnea.

Fotos: Divulgação

Conjuntivite Primaveril,
cuja característica é a

formação de nódulos
sobre a conjuntiva

Conjuntivite Angular, que
se localiza exclusivamente

_nos cantos das pápebras

Conjuntivite Cata"al
Aguda, caracterizada

por inchaço e

avermelhamento
intenso dos olhos

Conjuntivite Catarral
Crônica, caracterizada

por leve mas

permanente
avermelhamento do
olho

c���i��i�, I r��iT 1
i···· _ __ _ _ I
! Saúde e Beleza I
, I

I Shampoos, cosméticos, I
,I sucos naturais de Babosa

,

(Aloe vera)

DMÁE· age nosfibros mUlculares .

(·ELASTAIE· oliva síntese de e��íno & colitgeno
PENTACÁRE· eferto lensor sobre as marcasaa expresw
AHA· dimino monc�os e facilila penelra;ào de olivasManlpulaçJo de fórmulas médiCAS

Fis/aterJpicos e

Cosméticos rnJlllpulados

Fone: 371-8298

�'-;*',
Dr. Luciano Maiochi

Pereira

Oftalmologista
371-7801/370-0409
Rua Guilherme Weege, 327

fone: 275-1450
Av. j\:la r. Deodot'ú d., r;',H'!H�C"r ....91
sala 01 � Ccutw � Jamguá do Su.l

�NEOVITA
Comércio de Produtos

ífd'
r- ,;�:'./ iiI..'� .

, ',' ii- I' \'1., ,
./ • t

Ortopédicos
e Hospitalares

FOnB/faK: (4n 372-0461
B:.8arto do Bio.8raot4l, 353· 812 ·C.ollO ·liUádoSuI
email.maiochi@terra.com.br • CeI.: 9909·0541

ANU'NCIE

AQUI!
371-1919

ç

��9;��u�
.;;,.é'1fó�;nrdo/cla':uul/MJ.{idlY

,289· SI. 01
do sul·se

�Q.,
BELA VIDA

,V;:llun,1 Cf)WQ \!Q<::�

Centro de apolo aos distribuidores

371-5176
Rua: Av. Getúlio Vargas, nO 49 - Sala lOS
Ed, Herter I defronte a Igreja Evangélica

(Em cima do Unlbanco)
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PERIFÉRICOS E.ACESSÓRIOS

SUPRIMENTOS PARA SUA EMp· .
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Marista no Festival de Dança de
Balneário Camboriú

As alunas do Colé

�o Marista São Luís es

rt:arão participando, en

tre os dias 12 e 14 de

dezembro, do Festival

deDanças de Balneário

Camboriú.
Este festival acontecerá

no Complexo Multieventos

Sérgio Lorenzato e terá a

participação de cerca de

1500 bailarinos, de várias re

'giões do Pais.

O Colégio estarárepresen
tadopor 54bailarinas que com

petirão nas modalidades con

juntos, modalidade moderno
e contemporâneo, categoria
Júnior, divididos nas coreogra
fias: ''Bancos'' de 5" a 6" série,
''Sonâmbulas'' de 7' e 8"série;

ção a coreografia ''Penso, logo
danço", trio. Outras alunasain

da participarão na categoria
Mostra com as coreografias:
"Construção" Ensino Médio,
e Dança de Rua Hip Hop
New School

bém

O objetivo maior é apri
morar e divulgar o que as

meninas aprenderam duran
te o ano. A prof ligia Rocha
também destacaque estas co

reografias receberammenção
de destaque quanto ao figuri"
no no festival de danças de

,

do Sul

EDITA� DE CONV�CAÇÃO,
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

A Presidente do SINDICATO DOS EM PREGADOS EM
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVISOS ASSEIO
E CONSERVAÇÃO DE JARAGUÁ DO SU L E REGIÃO,
no uso de sus atribuições estatutárias, convoca todos os

trabalhadores, na base territorial de sua representa
ção, para participarem da Assembléia Geral Ordiná
ria, que será realizada no dia 16 de Dezembro de 2003
às 15:00 horas em primeira convocação, com o quorum
qualificado e às 15:30 horas em segunda e última con

vccação, com o qualquer número de trabalhadores pre
sentes, na sede 'do Sindicato, sito a rua: Expedicioná
rio Antônio Carlos Ferreira, 1189 no bairro Vila Lenzi
na cidade de Jaraguá do Sul/SC. Para deliberar sobre
a seguinte O RDE M DO DIA:
1- Prestação de Contas do exercício 2002/2003;
2 - Previsão Orçamentária do exercício 2004;
3 - Outros Assuntos do interesse da Categoria.

, SALETE SZOSTAI<
PRESIDENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Guaramirim/Vara única

GRua 28 de Agosto, 2.000, Prédio, Centro - C E P: 89270-000,
uramirim-sc '

�Uiz(a) de Direito: Pedro de Caetano de Carvalho
scrivâ(o) Judicial: Isabel Cristina Roza

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CAUTELAR - COM
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

Espé .

,

B
cre e Numero do Processo: Protesto contra a Alienação de

ens, 026.02.000466-1
'

�equerente: Nilton Walter

N�i��rido: Cramelino Buzzi e outros
Iflcado(a)(s): terceiro em geral

�bjetiyo: notificação de terceiros em geral
id�� .Intermédio do presentes, ats) 'pessoa(s) acima

ficatf;cada(s), atualmente em local incerto ou não sabido,
auto

m Clente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os

boa_�,doproc�ss� epigrafado, ben: como para que não aleguem
COnt

e, Ig.nori3.�cla ou desconhecimento do presente Protesto

de ar.a Alle_naçao de Bens, se adqui rirem por quaisquer formas

nhão��naçao, ou eventualmente recebem em garantia o Cami

ABA_ arroceria aberta, marca Mercedes Benz/L 1519, placas
n0 34�476, Cor vermelha e modelo 1975, movido à diesel, chassi

tOdo 04412276884. E, para que chegue ao conhecimento de

seráS'tartes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual
Com

a txado no local de costume e publicado naforma da lei.

�e Guaramirim (SC), 24 de outubro de 2003.

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

ITECNOLOGIA: CELULARES COM TECNOLOGIA GSM VEM ATRAINDO MERCADO CATARINENSE
.

,
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.Tecnologia de celular avança
no mercado c atar-inense.

]ARAGuA DO SUL - o

celular está cada vez mais in

corporado na vida do brasi
leiro. Ele é uma ferramenta
de comunicação tão pode
rosa, importante e popular
quanto o e-mail. Difícil é en

contrar alguém, que não te

nha um celular ou um ende

reço na internet Seja pira en

contrar os filhos, para namo
rar, para chamar um mecâ

nico no meio da estrada ou

mesmo tomar decisões de

trabalho, a partir de qualquer
lugar, o telefone móvel tor

nou-se um objeto indispen
sável.

Se até há pouco tempo
as pessoas usavam o celular

apenas para falar, da

tecnologia digital em substi

tuíção ao analógico o celular

ganhou outra dimensão,
como ferramenta de trans-

.

missão de dados, de acesso

à internet e de envio e recebi

mento de mensagens
multimídia, tomando-se ain

da mais útil para as pessoas e

as empresas. As tecnologias
TDMA (Time Division

Multiple Access) e CDMA

(Code Division Multiple
Access) oferecem a maior

cobertura digital do Brasil.

Essas trouxeram mais quali-

Cesar Junkes

Chip permite maior segurança contra clonagem

dade de sinalsegurança na

transmissão de dados e ser

viços.
Há pouco mais de um

ano Brasil a tecnologia GSM

(Global System Mobile) já
conquistou quase três mi

lhões de clientes e vem tra

zendo a inovação do chip,
que permite oferecer servi

ços novos e tem grande ca-

pacidade de transmissão de
dados que não ficam mais

presos ao aparelho. Na troca

do aparelho todos os dados

permanecem com o usuário,
que os perderia no caso das

outras tecnologias. A GSM

detém 72% do mercado
mundial de celulares digitais e

a cada ano vem se confirman

do como o padrão global de

<telefonia celular por ser ver

sátil e oferecer serviços sofis

ticados aos usuários mais exi

gentes. Uma das vantagens
do GSM em relação aos de

mais padrões de geração ,é a

garantia de maior roaming in

ternacional e a maior oferta
de aparelhos e serviços. Nes

te sistema a transmissão é

mais "limpa", com melhor

qualidade de voz, além disso,
segurança é a palavra chave

no padrão GSM, represen
tando um grande benefício

para os clientes. "O celular

GSM é à prova de grampo,
não pode ser clonado e ain

da possui a senha pessoal, o

PIN, que é individual de cada.
usuário", avalia Fábio

Stacheski, gerente regional da

operadora Claro emJoinville.

Em Jaraguá do Sul a

abrangência do GSM tem

acontecido em quase todo o

município. Ainda há pontos
em que o celular não tem

abrangência. Isso acontece
por causa das antenas. De

acordo com a representante
da Claro em Jaraguá do Sul,
a meta de cobertura do Vale

do Itapocu é abril de 2004 e

cobertura de 100% até o fi

nal do próximo ano. (CELlCE
GIRARDI)

Projetos Integradores apresentados pelos alunos do Senai

]ARAGuA DO SUL - Os

projetos integradores realiza

dos pelos alunos dos cursos

técnicos . em Mecânica e

Eletromecânica dó Senai de

Jaraguá do Sul estão sendo ex

postos ao público na sede' da
unidade até terça-feira, dia-16.

Os projetos integradores
são desenvolvidos dentro do'Sis
tema de Educação por CDm

petência Os cursosdainstituição
são ministrados de fonna a de

senvolver as competências
(conjunto de conhecimentos,
habilidades e atitudes) exigidas
pelo mercado de trabalho.

Os alunos desenvolveram

em grupo projetos integrado
res das várias disciplinas

Cesar Junkes

Peças são resultado do terceiro módulo de ensino

que compõem o currículo

de cada fase d� curso, nos

quais demonstram conhe-

cimen- to acumulado; as habili

dades desenvolvidas e atitudes

tornadas. ''Assim o aluno de-

monstra o aprendizado teórico,
a capacidade de realizar

as tarefas e o comporta
mento diante de qualidade, res

peito à legislação, respeito aos

colegas", afirma o diretor da
instituíção, Newton Gilberto
Saloman. Esse modelo de

educação tem por objetivo a

formação completa do pro
fissional. Os alunos de mecâ

nica e eletromecânica desen
volveram 15 projetos,
entre eles o descascador de

pinhão, picotador de papel, a

moenda de cana, triciclo,
lixadeira e o elevador de car

ro. As peças estão expostas
ao público no Senai, das
7h30min às 22 horas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.ESCOLA: ENTIDADES SE REÚNEM PARA FAZER O NATAL DE CRIANÇAS DE ESCOLA NO BOA VISTA

Crianças daAdelino Francener
recebem presentes de Natal

JARAGuA DO SUL - As

107 crianças do jardim a

quarta-série da escola mu

nicipal Adelino Francener

no morro da Boa Vista, na

Ilha da Figueira fizeram a

festa ontem no encerra

mento das atividades leti

vas com a presença do

Papai Noel. A surpresa fi

cou por conta dos brin

quedos recebidos, ofereci

dos pela Casa da Amizade

que ainda trouxe cachorro

quente, dos doces que a

escola confeccionou e dos

chocolates que os funcio

nários da Unimed vieram

entregar. Para os funcioná

rios foi a Segunda experi
ência junto as crianças da

Adelino Francener, a pri
meira foi no dia das crian

ças quando distribuíram

mais de cem brinquedos. A

diretora Laurici Bortoloni

ficou feliz com a lembran

ça, "Nossas crianças fica

ram eufóricas, gritavam,
pulavam, com uma ener-

Crianças eufóricas com a visita do Papai Noel e dos presentes recebidos

gia e alegria só delas, e nós

professores e pais ficamos

gratos pela lembrança e

pela escolha", comenta.

"Para nós a gratificação é
,

ver o sorriso delas", declara

Davidson Reif, gerente ge
ral da Unimed de Jaraguá
do Sul. As crianças vibra

ram com os brinquedos
recebidos. Gabriel Augusto
Schubet, de nove anos es-

tava feliz com seu presen
te. O mesmo sentia Bruna

Heloísa Klinkowski, de

sete anos. "Esta foi a se

·gunda vez que vi o papai
noel na escola. Gostei

muito que ele veio", decla

ra. Já a pequena Geisciane

da Silva, também de sete

anos, diz que pediu um

walkman de presente ao

papai Noel. "Espero que

eu ganhe", diz com expec
tativa. A Casa da Amizade

tem contribuído para a es

cola, e recentemente arre

cadou livros para bibliote

ca. A presidente da entida

de Nelly Müller diz que não

existe preço para esta doa

ção. "Só em ver o sorriso

sincero delas a gente per
cebe que todo trabalho vale

a pena", finaliza. (CG)

NOTA DE ESCLARECIMENTO
Com o objetivo de aumentar a capacidade de

produção gráfica do Jornal Correio do Povo,
melhorar a qualidade, dar maior velocidade à

impressão, aumentar a freqüência e a circulação deste

veículo, além de proporcionar um maior número de

produtos, que enriqueçam ainda mais nossas edições,
adquirimos em julho uma máquina de impressão
rotativa.

Optamos por um equipamento usado, que
estivesse de acordo com as necessidades e dentro do

orçamento da empresa e, por esse motivo, ela ainda
não está em funcionamento, pois está passando por
um período de revisão e testes.

O atraso na distribuição do jornal que já vinha

ocorrendo nos meses anteriores foi agravado com

a instalação desta rotativa, pois por falta de espaço
físico uma das duas máquinas em funcionamento já
DIREÇÃO DO JORNAL CORREIO DO Povo

existentes teve que ser retirada do local.

A instalação desta máquina faz parte de um

amplo projeto que estamos desenvolvendo e que
no momento oportuno detalharemos seus objetivos
e compensações. É desta, maneira que pensamos
em retribuir aos leitores e anunciantes a fidelidade

que nos têm demonstrado ao longo dos anos, pois
jamais nos desviaremos de nosso compromisso
assumido na edição de 10 de maio de 1919, que é o

de defender e promover a comunidade em sua

amplitude.
Queremos agradecer as críticas e sugestões

recebidas nesse período de transformação pelo qual
estamos passando, pois em muito têm contribuído

para nosso projeto, que é de ser não o maior jornal,
mas sim o melhor jornal regional. Com certeza, juntos
comemoraremos esta nova fase que está por vir.

Rotary ClubJaraguá do S

promove Natai Criança Fe
'

JARAGuA DO SUL - O

Rotary Club Jaraguá do

Sul está promovendo o

Natal Criança Feliz para seis

comunidades na cidade.

Esta promoção, tradicional

no Rotary irá presentear
mais de duas mil crianças
de zero a 10 anos. Na se

mana passada cerca de 160

crianças da escola Mário

Nicolini, em Santo Antô

nio, Três Rios do Norte

receberam presentes do

Papai Noel e participaram
de atividades culturais e

apresentações.
A próxima entrega de

brinquedos acontece hoje
às 9 horas na comunidade

de Vila Machado, na esco

la Pio de Freitas em Nereu

Ramos, onde aproximada
mente 85 crianças deverão

receber brinquedos e fazer

homenagens e apresenta
ções de Natal. Na oportu
nidade será realizado o sor

teio da rifa da escola, pro
movida com intuito de

angariar recursos pa,ra
melhorias no espaço físico.

"Para nós da escola esta

parceria é muito importan
te porque a escola' não tem

condições de promover
festas ou de dar presentes.
Toda ajuda das entidades

é muito bem vinda", agra
dece a professora respon
sável, Miriam Schalinski,
Também hoje cerca de 350

crianças da escola Marcos

Emílio Verbinnen, no bair

ro estrada Nova receberão

presentes a partir das 14

horas, com a presença do
bom velhinho e festa de

integração natalina

ecumênica. No dia 19 é a
.

vez da Escola Antônio

Estanislau Ayroso, no bair

ro Jaraguá 99 fazer seu en

cerramento para 300 crian

ças a partir das 8 horas da

manhã, com apresentações

culturais e presença do p,

pai Noel. "Esta é a prim
ra vez que fazemos el

parceria que para nÓI
muito importante porq
nossa comunidade é car

I

te e as crianças nem se
I

pre recebem presentes
I

nós poderemos dar el
I

alegria a elas", declu
Angelita de Cássia RadülIl (

diretora da escola. As 3'

crianças da escola Helmu
Guilherme Duwe no bair
ro Rio da Luz participan
também no dia 19 às 1l
30 de leitura de mensage
de Natal, entrega dos pll
sentes e o Clube de Mil

estará promovendo u

lanche para os pequeno,
A escola Luis Gonza

Ayroso, no bairro Jara '

84, fará seu encerramen

no mesmo dia às 19 h

ras, onde cerca de 350 c'

anças, receberão os bri

quedas. E também dia I

a partir das 9 horas, o PI'

pai Noel volta a Três Ri�

do Norte na escola ViII

Meirelles e entregará às 81

crianças uma lembrança
natal.

Além dos brinqued
livros de histórias infan
estão sendo distribuídrn
às crianças como um esÓ

mula a leitura. De acor

com o presid�nte aI

Rotary Club, Hélio Mu

ra Garcia, este evento efr

cerra as atividades do aO!

no Rotary que retorna e

Janeiro.' "Ficamos felize!

em poder proporcioml
uma alegria a estas crian'

ças e graças ao bom re·

sultado da Quinta feira ai

ponta de estoque qUi
aconteceu em agosto nO'

foi possível comprar ccr'

ca de 2,4 mil brinqueM
e distribuir às crianças de>

te município", finaliza0
,

cQpresidente do Rotary. ( ,
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se tem 13,6 mil motoristas
u

com mais de 20 pontos
FLORIANÓPOLIS

Relatório emitido pelo
n

Ciasc (Centro de Infor
:1

mática e Automação de

Santa Catarina) esta se

mana aponta que 13,6
mil motoristas catari

nenses ultrapassaram a

marca dos 20 pontos na

CNH (Carteira Nacional

de Habilitação), em de-
li

I' corrência de infrações de

trânsito. Destes, 7.328

ill
são portadores de cartei

ras cadastradas no

Renach (Registro Nacio

nal de Carteiras de Ha-

lê bilitação); o restante ain-

da possui CNHs antigas,
I não registradas no

& Renach.

Até o dia 10 de de

zembro, segundo infor

I mações da Gerência de

Imposição de Penalida
des do Departamento
Estadual de Trânsito e

Segurança Viária, 1.624

condutores em todo o

Estado tiveram suas car

I teiras de habilitação
suspensas, depois de pas
sarem por processo ad-

ministrativo instaurado
em conseqüência da ul

trapassagem do limite de

pontuação. Outros 613

motoristas tiveram seus

recursos aceitos e, por
conseguinte" os proces
sos foram arquivados.
Há 524 procedimentos
administrativos ainda em

andamento.
N o mesmo período,

a Gerência de Imposição
de Penalidades - res

ponsável pelos proces
sos que envolvam sus

pensão ou cassação da
licença para conduzir

veículos - registrou a

suspensão da CNH de
1.621 condutores autua

dos por "dirigir sob a in

fluência de álcool ou de

qualquer substância en

torpecente ou que deter
mine dependência física
ou psíquica" (artigo 165

do Código de Trânsito

Brasileiro). Foram defe
ridos os recursos de

1.014 motoristas e outros

1.371 processos prosse�
guem em tramitação.

POLÍCIA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IpOLlCIAMENTO: INTENÇÃO É INIBIR A ATUAÇÃO DE BATEDORES DE CARTEIRA NO CENTRO DE JS

Operação Natal Seguro
reduzir o número de furtos

•

visa

]ARAGUÁ DO SUL -

As festas de fim de ano

estão próximas e o co

mércio está com portas
abertas até mais tarde

para que as pessoas te

nham mais tempo para
comprar os presentes de

natal. Com dinheiro e

cartões de crédito no

bolso, os consumidores
circulam de loja em loja,
momento que batedores

de carteira programam
se para se aproveitar da

distração das vítimas.
Para evitar a incidência de

punguistas nessa época, a Polícia orienta a comunidade a ter átenção redobrada com as bolsas

Polícia.Militar está desen-

volvendo a Operação
Natal Seguro, com intui

to de aumentar o polici
amento e rondas pelas
principais ruas da cidade,
especialmente no centro,

próximo aos estabeleci

mentes comerciais.

O trabalho terá conti
nuidade até o dia 31 de

Governo investe em pesquisas agropecUárias�
o Governo do Estado concluiu as obras que faltavam para colocar () -

�Llboratôri() de Biotecnologia da Epagri .en: pleno funcionamento. Foram
investidos mais de R$ 300 mil no laboratorio, que ficá em Lages e desenvolve
pesquisa» fundamentais para o avanço cienitfico e' tecnológico da agricultura
e pecuária em Santa Catarina. E-ntre, as pesquisas desenvolvidas. estão o

mapeamento genético de plantas e animais, controle de pragas, melhoramento
de espécies e muitas outras.

dezembro, segundo in

formações da tenente do

14° Batalhão da Polícia

militar, Arlene Villela.
"Esse é um momento em

que temos de ter cuidado

redobrado. As pessoas
receberam o 13° salário e

estão nas ruas aproveitan
do que as lojas estão fun
cionando. até tarde. Tam

bém há muitos turistas

efetuando compras na ci

dade. Então, estamos in-

tensificando o policia
mento, mas é preciso que
todos tenham muita aten

ção com as bolsas e car

teiras", alerta. Na opera
ção, aumentou-se o nú

mero de policiais em

rondas. "Em períodos
normais, eles circulavam

com motos, mas agora
haverá mais polícias a pé,
inclusive no período da

noite", destaca.

Arlene enfatiza que este

serviço se repete a cada ano

e percebe-se que o núme

ro de batedores de cartei

ra, de furtos em geral, re

duz consideravelmente.

"De qualquer forma, é im

portante que as pessoas
procurem não circular so

zinhas, principalmente em

vias pouco iluminadas. E

em casos de contratempo,
que comuniquem a Polícia
Militar pelo telefone 190",
informa. (FABIANE RIBAS)

Jovemé violentadasexualmente noJaraguá 84

]ARAGUÁ DO SUL -

Momento difícil que fi

cará marcado na memó

ria de uma entregadora.
Na madrugada de quin
ta-feira, por volta das 3

horas, N.U., 23 anos, foi,
violentada por dois ho

mens, na Rua Bertha

Weege, próximo ao pre
sídio, enquanto trabalha

va. Ela foi efetuar entre

ga de remédios que ha

via sido solicitada quan
do . foi abordada por
dois rapazes, sendo que
um deles estava en

capuzado e armado com

revólver. Os dois amar

raram um capuz nos

olhos da vítima, prende
ram suas mãos e os pés,
e a amordaçaram.

A dupla roubou os

documentos da motoci

cleta de N., além do tro

co da farmácia, a roupa
de chuva e o aparelho
celular. "Depois que pe

garam os objetos, deixa

ram' a moça no mato e

se evadiram do local.

Depois de aproximada
mente cinco minutos, o

que não estava corri ca

puz retornou ao local,
desamarrou a vítima e

abusou sexualmente de

N.", segundo relato de

um policial.'
Em seg�ida, o

agressor mostrou o ca

minho da rua para a víti

ma e pediu que ela se

guisse sem olhar para os

lados. Ela caminhou até

chegar numa residência,
onde solicitou ajuda.

N. prestou queixa na

delegacia e efetuou exa

me de corpo de delito

no Hospital São José.
Em estado de choque,
ela não conseguiu des

crever as características

da dupla que a atacou.

A Delegacia de Polí

cia Civil instaurou inqué
rito policial e o delega
do Uriel Ribeiro vai in

vestigar o caso.

A delegada Fedra

Konell explica que por
não ter ocorrido pene
tração vaginal, o crime

não é caracterizado

como estupro, e sim,
atentado violento ao pu
dor, contravenção que
conta com a mesma pe
nalidade, variando entre

3 a 7 anos de cadeia. (FR)
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,

E
' �

lO CORREIO DO POVO SPORTE ��ABADqLl3�9_�d�zem� 200J', ,----�"-,----

redacao@jornalcorreiodopovo.conÜr----�
,

--

.PREMIAÇÃO: ENTIDADE ESPORTIVkENTREGOU TROFÉUS AOS MESA-TENISTAS DESTAQUE EM 2003 PIZZONIA SERÁ O TEST-DRIVER NA WILLIAMS
Nem Nelsinho Piquet, nem Nico Rosberg. O seguna
test-driver da Williams para 2004 é um velho conhecid
da equipe: Antonio Pizzonia. O amazonense, que I

piloto de testes no ano passado (ao mesmo tempo qu
disputava o campeonato da F-3000 Internacional), I

peça de confiança da cúpula do time inglês e, de aCOta I

com fontes ligadas ao piloto, terá as mesmas funçôe
de Mare Gené, o reserva oficial. Depois de su I

demissão da Jaguar, em 20 de julho, Pizzonia voltou
ter contato com um carro de F-1 justamente com

Williams, O brasileiro esteve testando entre os dias J

4 de outubro em J erez de La Frontera. Completo
166 voltas, foi o mais rápido nas duas sessões

estabeleceu tempos bem próximos do então reCOrat
I

da pista, que pertencia a Ralf Schumacher - nes I

'semana, foi superado por Pedro de La Rosa, d'
.

McLaren.

LNCTM promoveu solenidade
de encerramento das atividades

]ARAGUÁ DO SUL - Di

rigentes do tênis de mesa,
atletas e seus familiares se reu-

niram quinta-feira à noite na

solenidade de encerramento

das atividades de tênis de

mesa, no salão nobre do

Colégio Marista São Luís. Na

oportunidade, os mesa-tenis

tas destaques receberam tro

féus pelo excelente desem

penho na modalidade. Este

'ano, a LNCTM (liga Norte

Catarinense de Tênis de

Mesa) realizou um torneio

com sete etapas, envolveu
do aproximadamente 310

adeptos desta prática espor
tiva, vindos de cidades da

microrregião do Vale do

Itapocu, além de Itajaí, Bal

neário Camburiu ,e

Camburiu. Ao todo, 29 clu

be/escolas participaram do
torneio da liga.

O presidente da entida-

Vicky Bartel

Dirigentes dizem que adesão ao esporte foi melhor este ano

de esportiva, Rodrigo
Tolentino Luz, salienta que o

tênis de mesa apresentou um

crescimento considerável em

termos de adesão, tanto no

número de atletas inscritos,
quanto de escolas. ''A inten

ção da liga também é divul

gar mais éSte esporte ,e des

pertar interesse nas crianças.
O tênis de mesa, depois do

xadrez, é a segunda modali

dade.que trabalha a mente,

pois requer muito equilíbrio
do praticante. Uma pessoa
ansiosa demais ou o contrá

rio, não terá bom desempe
nho. Então, além de traba

lhar a parte disciplinar, tam

bém é importante para a

parte física", destaca.
N o próximo ano, a

LNCTM pretende desen
volver as competições do
torneio não apenas em

Jaraguá do Sul, mas também
nas cidades da região para
oportunizar que mais interes

sados se inscrevam, principal
mente aqueles que não têm

condições de vir até O' Mu

nicípio.
- Essas competições

são providenciais para per
cebermos talentos. Aqueles
que se destacam são convi

dados a compor o grupo
que treina para defender a

cidade em competições pelo
Estado -, diz. Os estudan

tes interessados em praticar
tênis de mesa, a partir dos 7

anos, podem comparecer
no centro de treinamento,1o
calizado no Juventos. As ati
vidades retomam no inicio

do ano letivo, em 2004.

(FABIANE RIBAS)

Nadadores da Ajinc recebem prêmio de melhores do ano

]ARAGUÁ DO SUL - Três

integrantes da equipe Ajinc/
Urbano/FME receberam

prêmio de melhores do ano

da natação catatinense, ontem

à tarde, no Beira Mar

Shopping, na capital do Esta

do. Mayara Martins foi desta

que na categoria Infantil1 (13
anos); Eduardo Junkes, foi o

melhor na categoria InfantilZ

(14 anos),e Talita Hermann se

sobressaiu na categoriaJuvenil
2 (16 anos). Este ano nãohou
ve critérios para a nomeação
dos carididatos, más uma vo-

o
tação dos técnicos, o que re

sultou em duas grandes injusti
ças para a equipe jaraguaense,
segundo relato do técnico

Ronaldo Fructuozo

peonato estadual de inverno.

Enquanto o seu concorrente

não obteve nenhum resulta

do expressivo. No caso de

Bárbara, por uma conjugação
de escolhas visivelmente

favorecento os blurnenaueses,
a atleta também ficou de

fora", critica, enfatizando que
a Federação Aquática de San

ta Catarina garantiu que no

próximo ano estas situações
não irão ocorrer.

- De qualquer forma,
estão de parabéns os três na

dadores da equipe
jaraguaense que receberam o

_

título de destaques do ano.

Isso é o reconhecimento da

qualidade e talento de nossos

atletas -, considera. (FR)

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
Aviso de Edital de Concurso Público nO 01/Z003
ARMINDO SÉSAR TASSI, O PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, no uso de suai

atribuições legais, torna público a abertura de inscrições parar
Concurso Público nO,01/Z003, para as seguintes categorias:

CARGOS
Assistente Legislativo

Auxiliar de serviços Gerais

VAGAS
01

01

As inscrições deverão ser efetuadas na Presidência/Secretaria
da Câmara Municipal de Vereadores de Massaranduba, sitaa
Rua Paulo Cardoso, 166, em Massaranduba, SC, no período
comp reendido entre os dias .1Z de dezembro de Z003, até o dia

30 de dezembro de Z003, no horário de expediente das 13:30

às 16:30 horas. As provas serão realizadas nas dependênciasr
Escola de Educação Básica General Rondon, sitaà Rua Onzee

Novembro, Z387, Centro, em Massaranduba- SC, no horário

das 13:30 até 16:30 horas do dia Z3 (vinte e três) de janeircé
Z004. A íntegrá do presente Edital está à disposição dOI '

interessados no Mural Público da Câmara Municipal dt

Massaranduba, a partir do di? lZ de dezembro de Z'003,

ARMINDO SÉSAR TASSI
Presidente da Câmara Municipal de Massaranduba

NÃO FIQUE SEM DINHEIRO
NESTE NATAL!

Arquivo
Kiko critica o fato de outros atletas não terem reconhecimento

Ele explica que ficaram de

fora os nadadores J an

Doubrawa (Infantil1) e Bár

bara Hermann (Infantil 2).
"O caso de Jan foi mais evi

dente, pois o mesmo foi cam-

peão e recordista sul-brasilei

ro e finalista no Campeonato
Brasileiro Infantil na prova
dos 100 metros peito, além

de ter o melhor índice técni

co de sua categoria no cam-
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fo FIGUEIRENSE RENOVA COM CINCO JOGADORES

lU A diretoria do Figueirense anunciou na quarta-feira
I, que renovou os contratos de Bilu, Danilo Santos,
ta Cléber, Marcia Martins e o atacante Genílson que

ficarão no clube até o fim da próxima temporada.
,u O' objetivo dos dirigentes é acertar o mais
U rapidamente possível a: permanência dos jogadores
n

que fazem parte dos planos para 2004. Bilu porém
não enfrenta o Guarani hoje, no Estádio Orlando

:0

,Scarpelli, em Florianópolis, pela última rodada do

:Gt Campeonato Brasileiro. O jogador está com dores

na coxa direita. O time catarinense precisa de uma
s ,

GO vitória para garantir vaga na Copa Sul-Americana.

Outros três jogadores renovaram co� o clube.

O zagueiro Cléber, o volante Marcia Martins e o

atacante Genílson. Marcia Martins não esperava
uma renovação de contrato com o Figueirense.
O jogador esteve presente em apenas duas

II partidas deste Brasileirão - contra Atlético (PR) e

Goiás.

Já oatacante Genílson espera se recuperar o mais

rápido possível de uma cirurgia no tornozelo. Por

outro lado quem está se despedindo é o lateral

Triguinho. O jogador nã'o deve acertar a

renovação de contrato com o clube catarinense.

o Triguinho chegou como atacante e esteve, por
três, vezes para ser dispensado pela diretoria.

"Nem eu sabia que iria dar certo. Meu começo
! foi complicado aqui no Figueirense, mas agora é

: hora de agradecer e contin�ar em frente", disse

I o jogador. O São Caetano mostrou interesse na

! contratação do jogador que viaja ainda esta

semana para Piquete(SP), onde possui residência
fixa. "Para o Figueirense não devo voltar mais.
Vou descansar um pouco e deixar que meu

empresário decida as coisas por mim".

ESPORTE .
. .w_....."""""""'''''''''''''' ,, ��__�_w..,,_..

CORREIO DO POVO 11
esporte@jornalcorreiodopovo".com.br

• RECONHECIMENTO: JUNIOR FOI ESCALADO TRÊS VEZES PARA INTEGRAR A SELEÇÃO CATARINENSE

Jogador da ADVIFME Mansol
convocado à seleção�

brasileira
]ARAGuA DO SUL - A

CBV (Confederação Bra- .

sileira de Voleibol) pré
convocou 36 atletas para
participarem da seletiva

que garante a vaga para
compor a seleção brasilei
ra Infanto-juvenil, que vai

defender o País nos jogos
do Campeonato Sul-ame

ricano, que acontece ano

que vem, e no Mundial, em

2005. Dentre os chama

dos, está o nome do atleta

da ADV/FME Marisol,
josé.jorge Souza Santos

Junior, 16 anos. Todos têm

de se apresentar dia 25 de

janeiro, no Centro de De

senvolvimento de Vôlei,
em Saquarema, Rio de Ja
neiro.

Contente com a con

vocação de Junior, o téc

nico Benhur Sperotto, atri

bui a conquista do atleta ao.

excelente desempenho em

quadra. "Isso é fruto do
reconhecimento da atua

ção de Junior nas disputas
que integrou a seleção
catarinense. Acredito que

Atleta vai defender o País em competição Sul-americána e Mundial

elé vai passar na seletiva e

tem grandes chances de ser

um dos titulares por ser o

atleta mais alto do grupo,
com 2,08 metros", menci

ona. Os 36 atletas foram

pré-selecionados pelo téc

nico Percy Oncken, e fica
rão cerca de quatro a cin

co meses em treinamento.

Destes, apenas 12 farão

parte da seleção brasileira.

Este ano, Junior foi

convocado para a seleção
catarinense três vezes, sen

do campeão Juvenil? q�ar
to colocado no Infanto e

vice-campeão nos Jogos
da Juventude.

O atleta foi empresto à
.

equipe da Intelbras por.
quatro meses, pois vai re-

.

forçar o grupo nas com

petiç6es da Super Liga de
Vôlei, categoria Adulto.
"O Junior tem evoluído
cada vez mais. Tinha cer

teza que logo ele seria cha

mado para compor a
o

se

leção de vôlei do País",
salienta Sperotto. (FABIANE
RIBAS)

.

Equipe de bicicross de JS está em busca de patrocínio
]ARAGuA DO SUL -

Seis atletas da equipe
Malwee de b icicros s

trouxeram novos troféus

para o Município. Eles

participaram da etapa fi

nal da Copa Metalciclo

da modalidade, disputa
da no final de semana

passada, na cidade de Rio

do Sul. A prova foi dis

putada por aproximada
mente 250 pilotos vindos

de diversas cidades do
Estado de Santa

Catarina. O dirigente da

equipe; Valdir Moretti,
diz que o 'destaque do

grupo foi o atleta Gui

lherrne Borscheidt, atle
ta q1,le garantiu dois títu
los na competição, cor

rendo na casa dos adver
sários. O piloto jara
guaense Evandro To

mazelli também se supe-:
rou ao vencer' pela pri-

Pilotos foram campeões no catrinense, brasileiro e sul-americano

meira vez na categoria
Juni�r Cruizer.

- Esperamos 'que
esta não seja nossa últi-

ma conquista porque ain

da temos de lutar para
conseguir um patrocina
dor que nos apóie na

temporada do próximo
ano. Acredito que corri

todos os títulos que ga
rantimos este ano, a ini
ciativa privada irá nos
auxiliar "-, 'considera
Moretti. Este ano, o gru
po da Malwee assegurou
o 'tro,Jéu de ca�p·�ã;

.. c a ta r in e n s e , campeão
brasileiro e sul-arnerica
no. "Será uma pena se .ü� ,

vermos de parar Ü �t,r.i�·
b alh o com' os plí?tÓ'�,
que têm muito talerrto",
destaca.

" ( .

Entr�."os pilotos que
trouxeram pára casa tro
féus de ,campeão est�Ç>:
Luiz Madeira, na Boys 8

anos; Gurlh er rne Bor

scheidt, na Boys 10 anos

e Super 10; Sebastião da

Rosa, na Cruizer 40/44,
e.Dorival Gi�e.timacher,
na Cruizer 50+. (FABIANE
'R,IBAS)
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