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Empresário doa equipamentos
paraUTI doHospital .laraguá

Cesar J unkes

Os aparelhos doados pelo empresário Wander Weege devem chegar em janeiro e irão complementar
os já existentes na UTI, o que deverá ampliar para dez o número de leitos disponíveis na UTI. Página 8

SantoAntônio quermelhorias
o presidente da As

sociação de Moradores

do Bairro Santa Antô

nio, Valdemar Prestes,
reclama da péssima si

tuação em que se en

contram algumas ruas

do Bairro, prejudicadas
pela erosão e falta de

canalização para esco

amento da água. De
acordo com ele, a Pre

feitura não tem dado

atenção às reivindica

ções da comunidade.
PÁGINA 9 Cesar J unkes

Prestes mostra rua prejudicada pela erosão
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IMAISi
OPORTUNIDADES

César Junkes

O mecânico guaramirense Leandro
Cardoso, 28 anos, participou final
de semana passado pela.primeira
vez de um campeonato brasileiro
de supino. Ele disputou na

categoria até 75 quilos e garantiu
a quarta colocação. Página.ll

Câmara realiza hoje
eleição para escolha
do novo presidente

PÁGINA 3
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Que bom termos sua companhia em 2003!
Que bom termos amigos assim, como você!

Muitas felicidades em 2004!

CORREIO DO POVO
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" O Palmitense do Mundo
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA - Governador do Estado

É fantástica a forma pela qual Graciliano Ramos foi descoberto

como um grande escritor. Prefeito de Quebrangulo, cidade Próxi
ma a Palmeira dos Índios, enviou seu relatório anual (que,na época,
era obrigatório) ao Governo Federal, descrevendo, com raro preci
osismo e senso de humor, como se comportou a receita e a despesa
do município alagoano.

Por urna dessas felizes coincidências, o Diretor do Departamen
to de Municipalidades, órgão incumbido de" auditar aqueles docu

mentos, era Augusto Frederico Schmidt, que ficou fascinado ao ler

o relatório, vendo ali, mais do que uma obra burocrática, minuciosa
e precisa, uma preciosa peça literária.

Tempos depois, o autor de "Mem?r�as do Cárcere" chegava ao

Rio de Janeiro, para juntar-se a Schmidt e à intelectualidade da Me

trópole.
Justificando o êxito literário que se seguiu, Assis Chateaubriand,

que fizera a mesma trajetória, lavrou uma das frases que tomou-se

lema: "intelectual Não se cria na província!"
Isso valeu para a cearense Raquel de Queiroz, para omaranhense

Coelho Neto, para o paraibano Paulo Pontes, para o mineiro Carlos

Drummond de Andrade, para o amazonense Thiago de Mello.

\Talcu para a maioria dos talentos brasileiros, mas não serviu para o

..:iJ:ld:l, ) de Palmitos, Luiz Hilton Temp.
Oriundo de Palmeiras, no Rio Grande do Sul, Temp tornou-se,

em todo o mundo, um dos principais expoentes do cooperativismo.
Difundindo sua doutrina, palmilhou o Brasil e os cinco continentes.

Ganhou respeito e notoriedade, passou a ser requisitado para todos
os congressos e conferências sobre p( ilíricas rurais, mas permaneceu
na sua pacata e bucólica Palmitos, 1'; !l()S costados do Rio Uruguai,
distante uns seiscentos c tantos quilômetros da Capital.

N:l úlunia �eb'1..111Ja feira, recebeu o almejado título de cidadão

catarinense, proposto pelo líder Herneus de Nadal, e aprovado, por
unanimidade, pela Assembléia Legislativa.

Na oportunidade, lembrei de uma célebre frase de Vaclav Havei,
que, depois de passar anos na prisão e no exílio, durante o regime
stalinista da antiga República Tcheco-Escolava, alertou para moa

multidão, que, exultante, se reunia na praça central de Praga, para
comemorar a queda do Muro de Berlim:

"O comunismo soube distribuir a renda, mas não soube produ
zi-la.

Porém, não se iludam: o capitalismo é capaz de produzi-la, mas
não sabe distribuí-la!"

Eu defendo, com todo entusiasmo, o cooperativismo de Luiz

Temp. Quem for ao Oeste do nosso Estado e conhecer cooperati
vas como a Alfa e a Aurora, vai verificar as vantagens desse sistema

produtivo, que, ao mesmo tempo, produz e distribui a riqueza.
No âmago da homenagem que os nossos Deputados Estaduais

prestaram, com toda justiça, a Luiz Temp, na verdade, exaltaram o

cooperativismo.
Exatamente por sua face competitiva e solidária.

Artigos para Cartada Leilorc:levem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro, ou pelo e-mail:
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato. O jomal se reserva o dit1!ito

Ci2 sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais recessárias.
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os legais de �ermanecer no Car!i

E
em virtude de alterações no esú·

tuto da Câmara. Desde o iníci

desta semana os eleitores m�

atentos, filiados e simpatizantei
todos os partidos que tiveramr

presentantes afastados ( e foram

todos) têm lotado a plenária �

Câmara, à espera de alguma Ofr

vidade.

O que vem surpreendendo
nisso tudo é a solidariedade dOi

que ficaram, que não têm apare'
.

cido às sessões, impedindo o an

damento do processo de trab�

lho. A atitude émuito bonita, por·

que demonstra civilidade, ma!

também pode ser interpretadl
como demonstração dt

corporativismo, já que muitos dOI

afastados são adversários ferre·

nhos. Mas, como os políticos co>'

tumam dizer que em política tudo

é possível, de nada podemos nO!

espantar.

Os recentes fatos políticos
ocorridos na Câmara de Verea

dores de Jaraguá do Sul ainda

não foram totalmente absorvidos,
ou melhor, entendidos pela mai

oria da população. Pelo menos é

essa a impressão que se tem quan
do se ouve os comentários e as

opiniões sobre o assunto. Nas

ruas, as pessoas questionadas so

bre o afastamento de oito verea

dores, fato ocorrido no início

desta semana, não demonstram

segurança nas respostas e muitas

pensam que o afastamento acon

teceu até porque esses vereado

res não apresentaram resultados

satisfatórios no transcorrer do

mandato.

Até agora, percebe-se que

grande parte dos eleitores não

tem uma opinião formada sobre

o assunto e, por isso, deixa-se le

var pela mídia e/ou pela opinião
pessoal daqueles que foram pre
judicados com o afastamento dos

vereadores, sem perceber que
quem realmente está perdendo é

o eleitor, que ficou sem a

representatividade política outor
gada pelo voto e especialmente o

próprio vereador afastado, que,
durante os últimos três anos, em

penhou todo o seu esforço na

tarefa de legislar.
Sem dúvida nenhuma, o afas-
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Mudanças
r A amamentação
deixou de ser um

_ incômodo e

passou a ser

encarada como

uma grande
.

satisfação para
as mamães

tamenro desses vereadores em

função da insconstirucionàlidade
apontada pela Justiça, que consi

derou excessivo o número de
vereadores em relação aç núme

ro de habitantes, foi corno um

balde de água fria no Legislativo
jaraguaense, que, desde segunda
feira, vem protelando a eleição da
�ova Mesa Diretora e paralisan
do todas as votações.

A situação ainda está sob con

trole e certamente o presidente da

Câmara

há de to-

mar uma

decisão

nos pró
x i mos

dias, já.
que tem

afirmado

não ter

rnais mel-
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IINDEFINIÇÃO: VEREADORES AFASTADOS ESPERAM PARECER POSITIVO DO TRIBUNAL DE JUSTiÇA

Câmara de Vereadores de Guaramirim deve eleger a

róximaMesa Diretora somente no início do ano que vem.

candidato de consenso é o vereador do PMDB Osni

Bylaardt, que assume em função de um acordo firmado no

início dG mandato, acordo este feito entre o PT e o PMDB

e que vem sendo religiosamente respeitado e que começou

com o vereador Evaldo João Junckes, do PT. Seguido dos

peemedebistas ValdemarVital e Francisco Luiz de Souza.

Byllardtacredita que não haverá surpresas de última hora, já
que a os partidos que não estão dentro desse acordo não

têm amaioria. O PFL tem apenas um vereador, o PP dois e

oPPS, um.

APROVADO
A Comissão de Economia,Justiça e Fiscalização da Câmara'

deVereadores de Guaramirim aprovou esta semana projeto
JO Executivo que prevê o financiamento do BNDES (

-

BancoNacional de Desenvolvimento Econômico e Social)
para o projeto de implantação do transporte coletivo

municipal, que será votado em data ainda não definida.

lr!iENTRE ASPAS_, _

"A gente se conforma
com a decisão do juiz,
mas que ele foi bastante

rígida, isso ninguém
pode negar". A afi r

mação é do assessor

_ jurídico da Câmara ·de

Vereadores, advogado
Leonel Pradi Floriani.

Eleição da Mesa Diretora
marcada para acontecer hoje

]ARAGOÁDOSUL- A pre
sidência da Câmara de Verea

dores de Jaraguá do Sul mar

cou para hoje, a partir das 9

horas, a eleição para a nova

Mesa Diretora. Independente
do resultado do recurso

impetrado pela assessoria jurí
dica para a reintegração dos oito
vereadores afastados por deter
minação do juiz Márcio René

da Rocha, que interpretou ser

em excesso o número de vere

adores em Jaraguá do Sul di
ante do número de habitantes.

Com o afastamento dos
oito vereadores, a eleição po
derá aconter:er apenas com os

11 restantes. A disputa pela
presidência fica entre o candi

dato de consenso Eugênio
Garcia, do PSDB, e Maristela
Menel, do PFL a principal pre
judicada com afastamento dos

vereadores, já que amaioria dos

afastados integra a bancada que

lao
r----------- �----------------__
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8 ANOS EM SOLUÇÕES
ELÉTRICAS .INDUSTRIAIS
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INSTALAÇÕES ELÉlRICAS
)! INDUSTRIAIS
ao
O! MONTAGENS DE

PAINÉIS ELÉTRICOS

SOLUÇÕES PARA

AUTOMAÇÃO.INDUSTRrAL

Teclla Eletrolndustrial Ltda.
Automação e Instalações Elétricas Industriais

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

Cesaar Junkes

Assessor jurídico está confiante em parecer do TJ

estava fazendo oposição ao

candidato do PSDB. "Eu

mantenho a minha candida

tura", assume a vereadora.
O assessorjurídico da Câ

mara, advogado Leonel Pradi
Floriani, disse ontem que o re-

sultado estava sendo espera
do para breve e que esse breve

-

poderia ser Ontem mesmo.

Mas, até o fechamento desta

edição, nenhuma novidade foi
apresentada. Caso o parecer foi
positivo e tenha saído ontem

mesmo, a eleição acontece hoje,
cio mesmo jeito, mas com a

participação dos 19 vereadores.
Na avaliação do advoga

do, as perspectivas são boas

porque já existem preceden
tes e também porque ontem

foi o último dia do Tribunal
de Justiça antes do recesso.

"Os municípios de Itajaí,
Correia PiMO, Palhoça e Tu

barão também passaram pela
mesma situação e os vereado

res afastados foram reintegra
dos", exemplifica Pradi

Floriani.

Ainda de acordo com o ad

vogado, o afastamento dos ve
readores causou prejuízos ao

trabalho do Legislativo. ''As

comissões ficaram acéfalas,
projetos não foram votados e

os prazos regimentai's não fo
ram cumpridos", cita o asses

sor jurídico. (MARIA HELENA

DE MORAES)

A,L aprova fim dos gabinetes duplos
FLORIANÓPOLIS

Além da regulamentação
dos caça-níqueis, outros
dois projetos do deputado
petista Dionei Walter da Sil

va foram aprovados duran
te a sessão extraordinária re

alizada na terça-feiradesta
semana, Eles ttatam de al

terações no regimento in-'

terno da Assembléia

Legislativa. O primeiro cria

a comissão Permanente de

Legislação Participativa. Já o
segundo põe fim ao privi
légio dos gabinetes duplos,
que beneficia os deputados
chamados a ocupar cargo no
-governo.

A Comissão de Legisla
ção Participativa receberá su-

. gestões. de entidades civis

que possam ser encaminha
das ao plenário como proje
to de lei. Dionei acredita que
assim será diminuída a dis

tância, entre a população e o

poder legis-Iativo. Os proje
tos que essa comissão acei-'

.

tar serão definidos por to

dos os deputados que a in

tegram, o que garantirá for
ça política para garantir apro
vação em plenário.

.

Também serão muda

das algumas regras para os

deputados que se elegem e

depois são chamados a ocu

par cargos 'no governo do

Estado. Com o novo pro
jeto já aprovado o,s deputa
dos chamados pelo gover
no não poderão manter ga
binete na Assembléia, que
se originaram de uma bre

cha do regim'eflto da Casa,
..

,que oneravam a Asse,m-'

bléia, que arcava com os cus

tos do gabinete do deputa
do afastado e do suplente

que assumia a vaga.
Neste seu primeiro man

dato parlamentar, o deputa
do Dionei Walter da Silva'
teve quatro projetos aprova
dos: Projetei que modifica o

artigo 52 cio regimento in

terno e extingue os gabine
tes duplos; projeto software
livre. Projeto Caça-níqueis,
Projeto que cria a Comissão

Permanen te de Legislação
Participativa.

JARAGUÁ DOSUL

371-4000
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para que peça nota fiscal
]ARAGuA DO SUL - "O

importante é estar

documentado".O aviso é

do coordenador executivo

do Procon de Jaraguá do

Sul, advogado Roberto

Rapozo de Oliveira, ao re

ferir-se ao fato da grande
maioria das pessoas não

terem o hábito de exigir a

nota fiscal no ato da com

pra, especialmente nessa

época do ano, quando o

clima de afobação parece
tomar conta de todos. Para

evitar áborrecimentos,
Rapozo aconselha a todos

, que não esqueçam da nota

fiscal, porque, sem ela, em
casos de haver problemas,
o Proéon não pode inter

ceder. "Sem a nota fiscal é

impossível o atendimento.

O consumidor tem que"
estar consciente do que

deseja e prestar bastante

atenção, além de não com

prar nada às pressas, para
evitar aborrecimentos no

futuro", alerta o advoga
do.

O coordenador do

Procon salienta ainda que,
caso o lojista não queira

Cesar Junkes

Coordenador Rapozo avisa que sem nota não tem atendimento

fornecer a nota fiscal, o cli
ente pode e deve encami

nhar denúncia junto à

Exatoria Estadual. "A nota

fiscal é um direito do con

sumidor' e a única forma

que ele' tem de buscar seus

direitos, caso acopteça al

gum problema relaciona-

do com a mercadoria ad

quirida. Como o Procon

retorna o atendimento a

partir do dia 23 de janeiro,
quem não conseguir resol
ver suas pendências dire

tamente com o dono da

loja, terá que esperar pelo
retorno das atividades.

Ainda de acordo com

o coordenador executivo

do Procon, somente de ja
neiro a novembro deste

ano foram prestados nada

menos que 13.040 atendi-'

mentos, sendo que 4.108

foram prestados pessoal
mente e 7.326 por telefo

ne. Do total de reclama

ções, 71 foram referentes

a contratos; cinco sobre

consórcio; 23 sobre finan

ciamentos; seis sobre imó

veis; 60 sobre propaganda
enganosa; "25 Juros
abusivos; três sobre ener

gia elétrica; 11 sobre res

trição ao crédito do con

sumidor; 81 prestações de

serviços, 125 referentes a

problemas com o produ
to; 16 sobre seguros, 15

sobre telefonia e oito so

bre cartões de crédito. O

resultado, de acordo com

Rapozo, tem sido positivo,
com um índice de 85% de

casos' resolvidos. Durante

este ano o Procon realizou

207 audiências e enviou 911

ofícios e'notificações para

empresas. (MARIA HELENA DE '

MORAES)

Amvali altera estatuto para se adaptar ao novo código civil
]ARAGuA DO SUL - A

Amvali ( Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu) aproveitou a última

reunião geral extraordinária
do ano, realizada na noite da

quarta-feira desta semana,

em Guaramirim, pará pro
mover a' atualização do es

,tatuto da entidade, atenden
do as' exigências da legisla
ção vigente do novo códi

go' civil, do artigo 53 ao 61,
que trata das atribuições re-

lacionadas às associações
sem fins lucrativos, como .é

o caso da Amvali.

De acordo com a se

cretária executiva, Maria
Teresa Nora, as alterações'
não foram relevantes e se

caracterizam mais por
modificações na lingua
gem e em termos especí
ficos, que precisavam estar

de acordo com a nova re

alidade. ''A base do estatu

to, os objetivos e finalida-

des, tudo ficou o mes

mo", afirma a secretária.

Entre as alterações de

maior relevância, Maria
Teresa Nora destaca a for

ma de convocação para a

realização de assembléias

extraordinárias, que.exigia
a presença de 1/3. Agora,
a exigência é de 1/5 ou

então que a convocação,
seja feita pela presidência.
�'Atualmehte, também r=.
demos, mas não temos a

DII.'I}
Galhas

"Tudo. em cama,
mesa e banho

obrigação, de fazer parce
ria .e prestar serviços' den
tro da região metropolita
na", afirma a secretária.

Segundo ela, a adequação
do estatuto responde a exi

gência da Lei 2406, de 1 O.

de janeiros de 2002. Maria

Teresa explica que o prazo

para essa atualização era de

um ano ,e que, portanto,
iria vencer em breve. (MHM)

REFORMA TRIBUTÁRI
PORGUILHERMEMARQUES FOGAÇA

Em sessão solene dó CongressoNacional, foi pmmulgadaon
sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2003, a Emenda Constitucio
n° 42, que introduz alterações no sistema tributário. A Reforlill
Tributária, enfim, está feita.
Foi prorrogada aCPMF e aDesvinculação de Receitas da UniãQ.
DRU Prevê-se urna lei complementar com o fim de imporlliTn

(

redução gradual daalíquotadaCPI\1F dos atuais 0,38%para O,O�II
Estados das regiõesNorte,Nordeste eCentro-Oeste deverão r�
93% dos R$ 2,2 bilhões do Fundo deDesenvolvimento Re�o�
e os 7% serão distribuídos com baseno Índice deDesenvolvimllll (

Hurnano (IDH) por todas as regiões. Há também previsão der,
passe de 25% dos recursos daCIDEdos combustíveis aos Estalh
O Fundo deParticipação dosMunicípios deverá ter aumento de

,

1 bilhão em 2004. Os incentivos fiscais em sede de ICMS não ,.

podem ser concedidos, e em 2004o Conselho dePolíticaFazen . \

(Confaz) deverá estabele�er cinco alíquotas para este imposto.
A reforma deverá ser implantada em três fases. Na primeira, em
efeitos a partir do próximo ano, há a prorrogação da CPMF, comi
mesmaalíquotade0,38%, aprorrogação dadesvinculaçãode�
daUnião (DRU), dispositivos sobre o Fundo de Desenvolvimenm

Regional, com repasse já apartirde 2004, e adivisãoda arrecadaçãodi
Contribuição de Intervenção noDomínioEconômico (CIDE)CIlJl
Estados e Municípios. Há também dispositivo que busca acabi

com a "guerra fiscal", estabelecendo que a partir da promulgação�
PEC ficam proibidos novos incentivos fiscais; urna lei compene
tardeverá disciplinaro assunto. Será possível a instituiçãodo chaIlll

do SuperSIMPLES, ampliando o incentivo às micro e pequena;

empresas, Os incentivos daZona Franca deManaus são prorrif
dos pormais 10 anos.

!Na chamada segunda fase daReforma, o Conselho de Poliricah
I i

zendária (Confaz) deverá estabelecer para o ICMS cinco alíquo·.\1
nacionais, que deverão ser ratificadas pelo Senado; essas alíquota!
devem entrarem vigorem 2005. Noticia-se, ainda, aimplantação,err,
2006, de urn CadastroÚnico deContribuintes, daUnião, dos esta"

dos e dos municípios, visando a instituição; em 2007, do ImpoSIiJ
sobreValorAgregado (IVA). Consta do texto aprovado no SenaOO

urnanovamodalidade de desvinculação de receitas, Trata-se daDe;

vinculação dasReceitas dos estados,municípios e doDistrito FederJ

(DREM). .

Aúltima fase da reforma, chamada de "estruturante", prevista parI

vigorar em 2007, determinará o fim do ICMS, do IPI e do ISS, g�
serão reunidos no Imposto sobre Valor Agregado (NA), comO

objetivo de simplificar o sistema tributário nacional.
Resumindo, urn senador' afirmou, acerca das, 3 fases da refor!1ll

urna, de "ajustede caixa"; a segunda,de transição e retrocesso da caJgI

fiscal; e a terceira, "estruturante", que altera efetivamente o slstefiU

tributário. Há previsão, ainda de as contribuições da União ser(lD

modificadas 'em apenas urna.

GUILHERME MARQUES FOGAÇA

Advogado especialista em Direito Tributário

CARAGUÁ
Dirija I'

sUVidO)
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COLETA DE LIXO

A prefeitura de Guaramir!m informa que o serviço de

coleta de lixo transcorrerá

normalmente no final do ano com exceção dos dias 25

de dezembro e 01 de janeiro.

: SORTEIO
io� Hoje a Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul

Oetll estará realizando o 2° Sorteio da Promoção Natal
h CompraTudo! O sorteio acontece às 19horas, na CDL.
:adi! Serão 21 ganhadores: um vale compras no valor de R$
� .

1 500,00; um vale compras no valor de R$ 400,00; tres

I' vale compras no valor de R$ 300,00 cada um; 16 vale

I compras no valor de R$ 200,00 cada um, totalizando

cm assim, R$ 5.000,00, os quais deverão ser trocados por

fml mercadorias somente nas lojas participantes da promoção,
r
renro DEVOçAoaoru

100mira
��
bOI
I

i município de São Martinho, no Sul do Estado, mas está

emiti
emJaraguá do Sul há 45 anos. Desde que chegou aJiraguá
do Sul, padre Aloísio passou 20 anos no Noviciado da

I !Barra do Rio Cerro e mais 20 na Paróquia de Nereu
lo � 'Ramos, Também atuou no Seminário Sagrado Coração

flli' de Jesus, em Corupá. Exerce a função de sacerdote há
,

reIT 63 anos, '

15m· ,

��O INSS�
I

�tc'
Icri

l
�I�------------�

[0 FO t ó g r a f o
� REINOlDO BaiTA

r
iii

o padre Aloísio Boing, da Paróquia de Nereu Ramos,
completa neste dia 24 de dezembro 90 anos de vida e no

dia 16 de janeiro, 70 anos de vida religiosa. Padre Aloísio
é natural da localidade de Vargem dos Cedros, no

o INSS comunica alterações no atendimento ao público,
nas agências da Previdência Social em Santa Catarina, no
período de festas natalinas e do Ano Novo. 22 e 23/12

Festas, casamentos,
batizados

atendimen:to normal, 24
atendimento das 8h às 12

horas, dia 26 não haverá

atendimento ao público e

dias 29 e 30 o atendimento

será normal. No dia 31 o

atendimento será das 8h às

12 horas e dia 02 de janeiro

Tel: 9975-9925
não haverá atendimento ao

público.

LOGOSOFI.A
O,COnheCimento amplia a vida" Conhcer é viver urna realidade que
a Ignorância impede desfrutai', Oa g'ratidão surge nobreza e os
Sentllllentos mais puros, vistos nela reside o mais exceloso da
natureza humana,

'

(Da ciência loçosófica)

Informações em Jaraguá di) Sul:
Fone: (47) 275-1867 ou e-mail: logosofiajs@uoLcolTl.br

Áriss'-.
lodial
Pore a

COl11pa
0110 Tu
901" h

azul entre você e o
ln o! ar: Bege. ' .'"
o - Tudo o que envolvo

�azer ou
erá lhe trazer
os.' A confiança
o namoro. Cor:

fJ rel�:;onam:.>nj0
01 de case e com

stcró f�v0recido.
turo CIO iodo de

I:)h�rg ias positivos
ia�de mudcncos
i -

vi)a, E, no amor, <1

irismo vai falar

Câncer - Ter6 Iccilidode em

convencer ou outros sobre seu

a, Passeios,
tos em alta,

, or se.n medo!

dutos, procedentes de São

Paulo, Rio de Janeiro e

Minas Gerais, é outra fer
ramenta essencial para
atrair clientela, explica o

proprietário. ''A resposta
do público tem sido boa",
comenta.

A participação em fei

ras, viagens e os contatos

com os fornecedores têm

permitido que a Jaraguá
Informática alcance seu

objetivo: oferecer inova
ções e lançamentos não

disponibilizados pelos con
correntes, Segundo Júnior,
as expectativas para o

novo empreendimento são

excelentes. "Esperamos
atender o público dentro
das suas necessidades, ofe
recendo o melhor em pro
duto e atendimento", fina
liza. (CAROLINA TOMASELLI)

GERAL CORREIODOPOVOS
re acao@jornaicorreioaopovo.com.br

INOVODADE: LOJA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA É INAUGURADA EM JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul ganha nova loja
especializada em informática

]ARAGuA DO SUL -

Localizada na Avenida
Marechal Deodoro da

Fonseca, 1698, a Jaraguá
Informática é a mais nova

empresa do ramo a se ins

talar em Jaraguá do Sul.

Em funcionamento
desde o dia 15 de outubro,
a Jaraguá Informática ofe

rece uma linha completa de
computadores, notebooks,
periféricos, acessórios, su
primentos, câmeras digitais,
além de assistência técnica

especiâlizada e garantia em
todos os produtos.

Com experiência ad

quirida nos 13 anos que tra
balhou com informática

na prefeitura municipal, o
proprietário Osmar Rausis
Júnior afirma ter instalado
o novo empreendimento
pela demanda de merca

do, apesar de existirem cer

ca de 25 empresas

César j unkes

Bom aterxlimento e assistência técnica são o diferencial da empresa

especializadas no municí

plO.
Apesar de estar em fun

cionarnenro há apenas dois

meses, Júnior considera o

movimento acima �o es

perado e atribui essa con-

Termina hojeNatal da Criança Feliz
]ARAcuA DO SUL -

Hoje cerca de 300 cri

anças da Escola Antô

nio Estanislau Ayro so,
no bairro J araguá 99

fazer receberão o Papai
Noel a partir das 8 ho

ras da manhã, com

apresentações culturais e

entrega de pres�ntes. A

partir das 9 horas, o

Papai Noel volta a Três
Rios do Norte na esco

la Vitor Meirelles e en-.

tregará às 820 crianças
uma lembrança de na

ta], A escola l.uis

berá usar uma

o passado a seu

. Boas energias com

seguirá' sotisíozer
,s desejos do gat0,

Virgem - Use seu poder de
c ão e busque novos

c ja no trobolho ou

Viagem ou posseio
bons momentos.

Gonzaga Ay ro s o.: no

bairro J araguá 84, tam
bém fará seu encerra

mento hoje às 19 horas,
onde cerca de 350 cri

anças receberão os brin

quedos. As 340 crianças
da escola Helmuth Gui

lherme Duwe no bair

ro Rio da Luz par tici

'parã�, hoje também: às

13h 30 de leitura de

mensagem de Natal, en

trega dos presentes e o

Clube de Mães estará

'promovendo um lanche

para os pequenos, (CG)

,

:n parente pode
pre judo com grana,
Tir&éll, a,�esta ró,
benerrcla . Vai atrair os

o1hd'�'d�que')" tanto deseja.
Cor: Azul.

. -

o - Mais simpática e

ivo, cónseguirá atrair

lhores para você.

passeio derá um

te H�ciol ao romance.

Cor: V;nho;�

quista ao bom atendimen
to e ao serviço de assistên
cia técnica. "Não adianta

vender e não prestar assis

tência", pondera.
A qualidade nos pro-

JARAGUÁ DO SUL

371w4000

CARAGUÁ
Dirija I

SUvidaj

,

importcnte
discrição, vai

g�J) oração do gato de

UQl v or: Bege.
Capricórnio - Você terá
f em conversar com as

se odaptor às, mais,
,

ções. Passeios ou

o alegria ao seu'
cr: Rosa,

Cor: Branca,
Peixes - Será fác;1 convencer

poderá uscrr isso

Viagens e passeios
s novidades para

-

o, Cor: Tons
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CORREIO DO POVO
P��1919 Ana Flor da Silva, mãe da

associada Aparecida Filia,
nesta casa com mais qual
pessoas. Quem quiser coi
com sua família pode
ligar para o telefone 371.

Valíria da Cruz reside n

Arquimedes Dantas, 15
.

Vila Lenzi, e mora com

pessoas. Telefone 275·0

Cleisson Régis Machado mora na rua Irineu Franzner,
1002, bairro Tifa Martins com mais quatro pessoas.
Seus pais Lourdes e Sebastião Machado estão

desempregados, Telefone 9997·2280 ou 376-2642

(recado com Loreci)

RUOJOAR14 �.���1ry��
NIDA Uma Transportadora de Vidas,

TIHPO 1000 (OHwd

-Cladis
'WTomaselli
".I C!r�giã Dentista.. Penodcntte

��=-=:J .-Lr)� .
/-, r·�""'

,.,.:f�{!.U��� �
Vendas eManutenção �
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de Sucesso
Esta semana fomos surpreendidos por uma notícia

que deixou a todos perplexos. O falecimento da

empresária Ilse I<ohlbach na madrugada de segunda
feira vítima de infarto. Quem conheceu o casal I1se e

Heinz I<ohlbach sabe o que significou o

desaparecimento destes empreendedores que

representaram um marco no desenvolvimento e na

históriade Jaraguá do Sul. Um exemplo de luta e

símbolo de muito trabalho e garra, Ilse I<ohlbach foi
uma mulher a frente de seu tempo, quetrabalhava e

sempre esteve ao lado do marido. Empresária de

pulso firme, soube administrar e cuidar das finanças
de todos os empreendimentos que real izararn, além de
ter sido mãe zelosa e mulher de fibra. A persistência
era sua marca e a paciência sua companhei ra.
Trabalhadora e minuciosa, permaneceu na direção da

empresa FAMAC até às vésperas de sua morte. O
Jornal CORREIO DO POVO reuniu alguns fatos da

trajetória profissional do casal, que irá contribuir de
certa forma para manter viva c. história de vida desta
mulher que foi um exemplo de vida e persistência.

Heinz e I1se I<ohlbach

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�

o INICIO DA
vida profissional

No mesmo ano, apenas com uma chave de fenda, um

martelo e 500 Cruzeiros no bolso', abriram a primeira
oficina de consertos elétricos, situada na rua Epitácio
Pessoa, onde hoje está localizada a lanchonete Big Lanches.
Na época Heinz consertava e fazia novos aparelhos de rádio.
Seu filho Milton relembra que na época da Segunda Guerra,
era comum que a polícia impedisse que civis escutassem as
notícias por ondas curtas. "Então as pessoas solicitavam o

conserto para voltar a sintonizar e ficarem informados",
conta.

Aos poucos, o casal foi juntando dinheiro para formar
seu estoque, comprava rádios usados � eletrodomésticos,
que vendiam, reaplicando os recursos. A maior vantagem
que levavam sobre seus concorrentes era o fato de
oferecerem atendimento 24 horas. Uma das histórias que o

filho lembra era de quando o pai saía aos finais de semana

nas colônias, de casa em casa para vender. "Ele ia com um

pequeno caminhão cheio de peças e equipamentos e alguns

rádios tentando fazer com que eles adquirissem um

produto que não era de costume ter. A tática
utilizada por ele era deixar o aparelho instalado por
alguns dias facilitando a venda", relembra Milton.
Em 1954 Heinz construiu um sobrado onde
funcionava uma oficina mecânica, uma 'oficina de
rádio e a loja, A Eletrônica, localizada na Rua
Marechal Deodoro da Fonseca. Mais tarde
redirecionou a oficina para produção de dínamos e

geradores fazendo também instalações elétricas em
residências, já que possuía conhecimento e todos os

escassos equipamentos necessários, também
escassos na região. Ilse cuidava da parte
administrativa e financeira, e Heinz, era o técnico e

vendedor o casamento perfeito. O racionamento de

energia ocorrido na década de 50 fez com que o

incansável Heinz produzisse dínamos para carregar
bateria, dínamos de corrente contínua e �eradores.

Lembranças
Outro fato inusitado que o filho primogênito lembra do casal foi de uma difícil venda realizada e que foi muito

comemorada. No final da década de 40, Heinz e o funcionário João laco saíram para vender rádio para um senhor
conhecido por ser 'pão duro' armando a seguinte encenação: No primeiro momento passaram na Rádio Jaraguá,
recentemente inaugurada, solicitando ao Sr. Werner Stange, fundador da rádio, para que, em determinado horário,
tocassem somente músicas alemãs 'para agradar seu pretenso comprador. Então saíram para efetuar a venda
simulando-a para ser feita a uma determinada pessoa que residia após 'a vitima' num local que, em dia chuvoso como
aquele, não havia acesso. Pararam então na frente da residência 'da vitima' e perguntaram como poderiam fazer para
chegar a casa do fulano pois ele tinha "encomendado" um suntuoso rádio há um mês que finalmente tinha chego.
Avisados da impossibilidade do acesso, demonstraram o rádio 'à vitima', e ao som dasmúsicas alemãs encomendadas
efetuaram a venda pelo dobro do preço (pelo esforço). "Meu pai faceiro por estar conseguindo efetuar a venda se fez
de difícil dizendo que aquela mercadoria estava reservada para um senhor muito rico. No final das contas meu pai
saiu da residência deste senhor com dinheiro no bolso e feliz da vida por ter conseguido efetuar seu negócio. Ele
sempre foi muito bom para conversar e vender", relembra Milton orgulhoso da criatividade do pai.

Edição - Francisco Alves - Jornalista Responsável: Celice Girardi - F�tos: Cesar Junkes e Arquivo Familiar - Paginação Eletrônica: Vinicius Schane -

Opto. Comercial: (47) 3 7l-1919/comercial@jornalcorreiodopovo.com.br- Fotolito: Cromoarte Criação e Fotolitos - 370-0816 - Impressão: Gráfica CP -(J}RR.Il[O 00 POVO

Homenagem

Investindo na indústria
Em 1960 eles vendem a loja e começam a se dedicai' exclusivamente à indústria,

fundando a Kohlbach, empresa de 'motores elétricos e qeradores, que fica sob

I'esponsabilidade da família até 1996, O casal trabalhou na Kohlbach até1975, quando

PCssal'am os negócios aos filhos Milton e Wilson,

I1se sempre junto ao marido foi a segunda mulher a dirigir um automóvel em Jaraguá do

Sul, Ela efetuava as cobranças, marca de seu pulso forte para administrar, Por vezes I1se

l<ol1lbach si3:ía de Jaraquá do Sul para fazer cobranças em diversas cidades, como Joinville,
Curitiba, São Paulo, e junto com um de seus filhos, ou Milton, ou Wilson passava dias, às

vezes semanas em outras cidades, "POI' ser muito ativa e ter grande habi lidade manual optou

por sempre ter por perto lã e agulhas para tricotar. Minha mãe chegava no devedor e caso

este não tivesse a quantia necessária ela pedia uma cadeira, pegava seu-tricô e ali ficava até o

devedor ter o dinheiro necessário. POI' vezes ela cobrava 50% num dia e no outro esperava as

vendas acontecerem e o devedor acabava pOI' pagar o restante. Ela sempre foi obstinada e

não tinha verqcnha de cobrar o que el'a dela por direito, mas era também muito justa e tinha

admiração até mesmo pelos seus devedores", conta o filho,

o retorno ao trabalho
Ao perceber que a FAMAC passava

por uma grave crise financeira em

1991, ela voltou, aos 70 anos, à
diretoria da empresa e assume por
inteiro a administração da FAMAC

conseguindo saldar as dívidas em pouco

tempo e fazer a empresa voltar a

crescer. Em 1996 por iniciativa de I1se

Kohlbach, a FAMAC foi transferida

para Schroeder ocupando uma área de

mais de cinco mil metros quadrados.
1

I1se sempre encarou com seriedade e

muito empenho seu papel na administração,
enfrentando os desafios e dispensando
argumentos negativos.

Hoje com 50 anos, a FAMAC é uma

empresa sadia, em franco crescimento e

modelo para o Brasil, graças à força e

persistêncla de uma empresária que

pensava à frente de seu tempo.

Sua grande paixão
Com a aposentadoria Heinz consegue

então dedicar-se inteiramente aos rádios, sua
grande paixão. A coleção tem mais de 300

rádios antigos que funcionam perfeitamente,
além de outros que 'ainda estão desmontados,
peças e válvulas dos mais diversos tipos e

marcas. Esta atividade Heinz manteve até
seu falecimento em fevereiro de 1998, aos 77
anos, vítima de parada cardíaca. A família
mantém todos os rádios, peças, válvulas e

equipamentos necessários guardados em

uma casa de dois andares, local que serve

também de oficina. Os rádios são verdadeiras

relíquias, alguns de mais de 100 anos, como

gramofones e· vitrolas dos mais diversos

modelos, tamanhos e oriundos de todas as

partes do mundo adquiridos ao longo de mais
de 50 anos de dedicação de Heinz.

Atualmente o filho Milton cuida desta

coleção e diz que a família continuará
conservando o acervo estudando' a

possibilidade de reorganizar um museu pra

preservar a história contada em cada

aparelho e assim manter viva a paixão do pai.
. Já Ilse, dedicou-se à natureza, sua grande

paixão. Em sua fazenda de 43 alqueires em

Campo Alegre ela criava gado, búfalo,
carneiro, galinhas, cachorros e muitas

plantas. "Ela adorava ter o contato com a

natureza, COI1') as árvores e seus bichos. A
fazenda era uma maneira dela se manter em

atividade mas afastada da empresa já que ela
era uma mulhermuito ativa. E ainda hoje, na
casa da minha avó tem cinco cães, galinhas,
pombos, gansos, e um grande jardim com

flores, frutas e verduras plantadas que ela

amava cuidar.", conta a neta Mariane.
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o retorno ao trabalho
Ao perceber que a FAMAC passava

por uma grave crise financeira em

1991, ela voltou, aos 70 anos, à
diretoria da empresa e assume por
inteiro a administração da FAMAC

conseguindo saldar as dívidas em pouco

tempo e fazer a empresa voltar a.
crescer. Em 1996 por iniciativa de I1se

Kohlbach, a FAMAC foi transferida

para Schroeder ocupando uma área de

mais de. cinco mil metros quadrados.
1

I1se sempre encarou com seriedade e

muito empenho seu papel na administração,
enfrentando os desafios e

�
dispensando

argumentos negativos.
Hoje com 50 anos, a FAMAC é uma

empresa sadia, em franco crescimento e

modelo para o Brasil, graças à força e

persistência de uma empresária que,
pensava à frente de seu tempo.

Sua grande paixão
Com a aposentadoria Heinz consegue

então dedicar-se inteiramente aos rádios, sua
grande paixão. A coleção tem mais de 300

rádios antigos que funcionam perfeitamente,
além dê outros que 'ainda estão desmontados,
peças e válvulas dos mais diversos tipos e

marcas. Esta atividade Heinz manteve até
seu falecimento em fevereiro de 1998, aos 77
anos, vítima de parada cardíaca. A família
mantém todos os rádios, peças, válvulas e

equipamentos' necessários guardados em

uma casa de dois andares, local que serve

também de oficina. Os rádios são verdadeiras

relíquias, alguns de mais de 100 anos, como

gramofones e vitrolas dos mais diversos

modelos, tamanhos e oriundos de todas as

partes do mundo adquiridos ao longo de mais
de 50 anos de dedicação de Heinz.

Atualmente o filho Milton cuida desta

coleção' e diz que a família continuará
conservando o acervo estudando' a

possibilidade de reorganizar um museu pra

preservar a história contada em cada

aparelho e assim manter viva a paixão do pai.
Já Ilse, dedicou-se à natureza, sua grande

paixão. Em sua fazenda de 43 alqueires em

Campo Alegre ela criava gado, búfalo,
carneiro, galinhas, cachorros e muitas

plantas. "Ela adorava ter o contato com a

natureza, com as árvores e seus bichos. A
fazenda era uma maneira dela se manter em

atividade mas afastada da empresa já que ela
era uma mulher muito ativa. E ainda hoje, na
casa da minha avó tem cinco cães, galinhas,
pombos, gansos, e um grande jardim com

flores, frutas e verduras plantadas que ela
amava cuidar."I conta a neta Mariane.
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Ilse era portadora de diabetes, tinha problemas renais e

havia realizado uma cirurgia do coração. Desde então

precisou segui r uma dieta ai imentar, dispensando uso de sal,
porcausa dos rins, e do açúcar por causa do diabetes. Na

última semana antes de falecer, Ilse estava se sentindo fraca

por causa dos remédios e da dieta. Levada ao hospital São
José para tomar soro, devido a uma desidratação, 'Ilse
passou mal durante a madrugada de segunda-feira, tendo
um infarto. A empresária foi levada para a UTI onde os

médicos tentaram reanimá-Ia mas não resistiu e teve uma

parada cardio-respi ratória,
Durante o velório empresários, autoridades, funcio

nários, familiares e amigos compareceram e Rrestaram
bomenagens a, empresária. "Dezenas de mensagens de

condolências chegaram à empresa vindas do país inteiro. Os
filhos e familiares, ainda consternados agradecem a

presença de todos e as palavras de apoio", informou Luís
Gustavo Fusinato, da assessoria de comunicação da

empresa.

DECLARAÇÕES o

"Mais uma vez fica provado que com o nascimento, Deus nos dá qualidades, a força de vontade, a missão de cada um aqui na terra

desenvolvendo as suas habilidades. Vimos o que este casal construiu, sem falar nas peculiaridades de invenções que tiveram nesse processo
empresarial e industrial, onde a dedicação.perseuerançaficaram também demonstrados". (WandérWeege,presidente da MalweeMalhas)

"Falar da Da Ilse Kohlbach dá-nos uma certeza: ela deixará saudades e lembranças eternas. Lutadora, paciente, sempre a frente de seu

tempo, tenaz, amável e com um sorriso nos lábio; que cativava a todos. Somado com o valor do Sr. Heinz, era um casal de

empreendedores". (Eggon João da Silva, presidente conselho da WEG)

':4, dona Ilse foi destaque na indústria catarinense não só como fundadora, mas com participação ativa tanto na empresa Kohlbach como

na FAMAC e mais do que isso, ela representou a garra e determinação de vencer da mulher. Dona Ilse tem uma história de sucesso e para
nós ela tem um valormuito especial, tanto que a Acijs tem em uma de suas salas o nome do casal Heinz e Ilse Kohlbacli.Éla leva consigo o

carimbo da mulher vencedora". (Paulo Matos Presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaraguâ do Sul ACIJS)

"Dona Ilse provocava um desafio muito grande nas pessoas porque ela quebrou muitos paradigmas. Vejo dona Ilse como uma pessoa que

sempre lutou por seus ideais e sua vida foi marcada pela preservação da história. Creio que ela sabia que faria parte da história de

Jaraguá do Sul". (Alcioní Macedo Canuto, diretora do museu histórico Emílio Silva)

"Morre uma mulher que viveu à frente de seu tempo. Quando o feminismo era apenas uma proposta dona Ilse Kolbach pontuava como

respeitada capitã'empresarial. Comandou decisivamente o processoque transformou a pequena oficina Kolbacb numa das maiores e mais

respeitadas empresas nacionais do setor eletromecãnico. Preocupada com sua comunidade, ela sempre foi parceira em todas as ações que
patrocinassem melhorias para Jaraguá do Sul e nossa gente". (Paulo Roberto Bauer - Deputado Federal)

"Trabalhei durante 11 anos no Kohlbach e depois três anos como motorista da senhora Ilse, Na verdade ela era como uma segunda mãe.

Nós conversávamos, ela gostava muito de passear e fazia tudo que tinha vontade. Era uma mulher determinada. Ela tinha um carinho

grande por mim e eu um orgulho muito grande por esta mulher". (Nelson Doge motorista da Senhora Ilse)

':4, morte da Ilse pegou a todos nós de surpresa. Ela era uma mulher forte, batalhadora, meiga, inteligente e persistente. Era uma pessoa
guerreira que a cidade teve e que com certeza sentiremos muita falta. Ela era também uma boa amiga e tinha muitos amigos", (Brunhilde
Schmockel, amiga da empresária)

"Existem pessoas que, ao longo da vida, silenciosamente, removem montanhas. Pessoas que fazem acontecer, que transformam sonhos em

grandes realizações. É uma pena que essa notável guerreira da paz já não se encontra em nosso meio." (Vicente Donini, diretor presidente
da MarisoIS.A)

n •••

.. . essa maquininha do lado esquerdo do peito não avisa a hora que vai parar de funcionar.

Ela simplesmente pára e nos deixa com aquela sensação estranha de que as coisas poderiam ter sido diferentes.

O adeus é dado sem recíproca. E dói!

onde quer que vocês estejam, e sabemos que estão bem, gostaríamos que soubessem

que nós nos orqulharnos muito de trazer em nosso nome este sobrenome que vocês construíram.

.

Agora é a hora de compartilharmos histórias engraçadas,' emocionantes, recentes e antigas.

Histórias que fizeram de vocês pessoas queridas e admiradas.
i

Oma e Opa,

Histórias em que nos reconhecemos em seus atos.

Histórias que, acima de tudo, mostram que o motor parou

mas a energia está mais forte do que nunca!

Descansem em paz. Nós amamos vocês dois!

De seus netos,

Tissiane, Rodo.lfo, Kátia e Mariane Kohlbach.
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Relação dos ganhadores
da promoção

Vanessa - Vila Rau
Rafael - Vila Rau
Rudinei - Nova Brasllia
Joana - Chico de Paula
Valter - Figueira
Rubens - Figueira
Chaira - Vila Lalau
Vanessa - Fiqueira
Jefferson - Baependi
Carla - Centenario

CORREIO DO POVO

•
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Um espetáculo imperdível
Real izado no B ig Bowll ing na noite dé '

quinta-feira, o Nenhum de Nós apresen
tou o shaw do CD Acústico

Em 17 anos de estrada, a maioria das
letras' é composta por Thedy, mas as músi

cas são feitas em conj unto.
"Costumamos dizer que as

músicas são uma ação coleti
va. O que se houve é o resul
tado do trabal ho de todos",
enfatiza o vocal ista.

Segundo Thedy, a inspira
ção para compor as letras é
reti rada de detal hes do coti
diana como a canção Julho de

83, considerada por ele uma

versão romanceada quase au

tobiográfica. \\A pequenez das

relações é que faz a diferen-
1/ d'.ça'. IZ.

Sobre o sucesso do novo CD, '

Thedy diz que as expectativas
foram superadas, principal
mente com a grande venda

gem em DVD. "Mas o princi
pal é o olho no olho. A reação
das 'pessoas têm sido de ma

dentro do Nenhum de Nós",

"Não existe um

segredo, um passe de

mágica. Uma coisa que
existe de fato é que se

faz uma música' com

verdade, sinceridade.
Não é um segredo, é um

trabalho. "

THEDY CORRÊA, SOBRE O SUCESSO

DA BANDA

Formação
Thedy Corrêa - voz e

baixo
Carlos Stein - guitarra
Sady Homrich - bateria
Veco Marques - guitar
rista, violinista e bando-

lista
João Vicente - pianista,
acordeonista e· tecladista

neira única
destacou.

Vicky Bartel

2, lançado em abril pela
gravadora O rbeat, dez anos

após a primei ra versão.
�,

O repertório, que traz al

guns dos sucessos dos mais

recentes discos do quinte
to, além da releitura de Um

girassol da cor de seu ca

belo, de Lô e Márcio

Borges, foi acompanhado
em coro pelo público que

prestigiou e lotou a pista e'

os camarotes do B ig
Bowlling.

Na segunda apresenta
ção da banda no município,
o show teve aproximada
mente duas horas de dura

ção, animado pela simpa
tia do quinteto gaúcho, es

pecialmente do vocalista

Thedy Corrêa, que não poupou .sorrisos e

, elogios à platéia.

COLÉGIO DIVINA PROVIDÊNCIA
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I CÂMERA OCULTA

VARIEDADEsLIv

Mais novidades no SBT
Beta Carrero esteve reunido com executivos da

emissora de Sílvio Santos. Especula-se que esteja
rolando alguma novidade para a programação de

2004.

Aula de dança
Fernanda Paes Leme e Marcelo Anthony estão

freqüentando aulas de dança. É que eles precisam
aprender o minueto, um tipo de dança típica
francesa para fazerem bonito na minissérie "Um
Só Coração".

Voltando à cena

Bruna Lombardi está sendo. cotada para atuar na

próxima novela d� Globo, "Dinastia", que deverá
'�: substituIr,�\C,elebridade'(. Por enquanto/ a atriz

ainda, nãá co�fir:'Ii1OU nada. Seu último trabalho na

emissora foi na mínissérie "O Quinto dos
. Infernos".

Descobrindo o sexo oposto
Lázaro Ramos, que atua em "Sexo Fráqi!",'
descobriu' que uma das maiores dificuldades das

mulheres é discar no celular, por causa das unhas

compridas. O ator chegou a esta conclusão por
causa dos personagens femininos que interpreta no

seriado.

Glória Perez quer Rodrigo Santoro na sua próxima
novela, cujo tema central será rodeios. O ator já

.

adiantou que só não fará a novela se pintar algum
convite para atuar em Hollywood.

Novo trabalho
&

A Diarista
Marinete veio de uma cidade pequena, do
Nordeste para se dar bem na cidade grande. Ela

trabalha como diarista em algumas casas do Rio

de Janeiro, tem um brechó em casa, com roupas

que vende para as amigas; é despachada e

muito vaidosa. Só usa chapeados e roupas

justas, mas o que mais ama é sutiã colorido. É
assim a personagem de Cláudia Rodrigues em

"A Diarista", um dos especiais produzidos pela
Globo para fechar o ano de 2003. A atração, de
autoria de Glória Perez, será exibida neste

domingo, logo após o "Fantástico".

SÁBADO, 20 de dezembro de 200
-

AQUARIA
lShOO - 17h30 - i snoo - 21hOO

1 """,."."., ..

DEVORAOOR DE PECADOS
14hOO - 16h30 - 19hOO - 21h30

c

s

SIMPLESMENTE AMOR
lShlS - 17hlS - 19h1S '- 21hlS

c2

AMERICAN PIE - O CASAMENTO c3

BLUMENAU - RUA SETE'DE SETEMBRO

1

'ILME/HORÁRIO GÊNEROSALA

XUXA ABRACADABRA
I4hOO - I6hOO - I8hOO - I9h45

ln

UM DUENDE EM NOVA YORI<
2Ih30

c

IRMÃO URSO
13h30 - I5hI5 - I7hOO - I9hOO

2 . , . , .. ' . , , , , , , , .. ,

SWAT
2Ih45

An

p

AMERICAN PIE - O CASAMENTO
13h45 -15h45 - I7h45 - I9h45(Sábado e domingo) c

3 13h'1S:l5h4S -17h4S -l9h4S - 22roO(Sexta, segunda e terça)

ADEUS LENIN
22hOO

A FILHA DO CHEFE
13h40 - I5h30 - I7h30 - I9h30 - 2Ih50

c

c4

ACQUÁRIA
I4hI5 - I6h30 A

5 ""'"''

As INVASÕES BÁRBARAS
I9hI5 - 2IhI5 D

LOONEY TUNES: DE VOLTA A AçÃO
I4h30

6 ." " , .. , , , , , , , .. , . ,

SIMPLESMENTE AMOR
I6h45 - I9h20 - 22hOO

An

R

'ILME/HORÁRIO

XUXA ABRACADABRA
ln

I4hOO -15h45 - I7h30 - I9hI5
- 1

SOBRE MENINOS E LOBOS
P

2IhOO

ACQUÁRIA A
13h30

2 " .

SIMPLESMENTE AMOR
R

I6hOO - I9hOO - 2Ih30 !

IRMÃO URSO An
I3h45 - I5h30 - I7hI5 - I9h30

3
AMERICAN PIE - O CASAMENTO C
2Ih45

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

. --
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I
DOLORES AVILLON'

As frutas são saudáveis o ano inteiro

Aprenda a preparar uma deliciosa
compota de pêssegos e geléia de

banana

Ao contrário do que algumas pessoas

pensam, as frutas não são alimentos

adequados somente no verão. Ao

contrário, são saudáveis, saborosas, de
fácil digestão e bem-vindas em

qualquer época do ano. Além disso são

fontes inesgotáveis de vitaminas. Se

bem utilizadas, ajudam a prevenir
vários males.
O abacate, por exemplo, contém 11

vitaminas e 17 sais minerais, sendo
um dos alimentos mais ricos que a

natureza oferece. Cem gramas da fruta
oferece 204 calorias, 2,15 gramas de

proteína; 5,63 gramas de hidrato de
carbono e 19,39 gramas de gordura.
A manga, quem diria, tem alto poder
expectorante e por isso muito usada
no tratamento de bronquites. É fonte
de Vitaminas A,B e C e fortalece a

resistência do organismo.
O pêssego, um dos maiores astros das

compotas e recheios, também é rico
em vitaminas; é diurético e

desintoxicante. Ótimo remédio para
diabetes e tuberculose. Veja como é
fácil preparar uma compota desta fruta
deliciosa: Um quilo de pêssegos
maduros; 600 gramas de açúcar
cristal; 1/2 copo de conhaque.
Descasque as frutas, corte ao meio e

retire os caroços. Arrume em um pirex
camadas de pêssego e de açúcar.
Regue com o conhaque, tampe bem e

deixe repousar por meia hora. Leve
ao fogo, em banho-maria, por duas
horas, Deixe esfriar e leve à geladeira.
A banana possui um alto teor de
carboidratos e é rica em potássio,
importante elemento para todas as
funções do organismo. Oferece também
Vitaminas A, C e algumas do

complexo B. É uma fruta completa.
Muito apreciada nas tortas e bolos,
também vira uma geléia de primeira.
Descasque três dúzias de bananas e

Coloque numa panela. junte uma

xícara (chá) de água e leve ao fogo,
deixando ferver até que desmanche
completamente. Passe por uma penei ra
fina, meça o caldo em xícaras e

adicione o mesma medida das xícaras
de açúcar e o caldo de dois limões.
Volte ao fogo, mexendo com uma

colher de pau, até ficar brilhante.
Outro medicamento em forma de fruta
é a melancia. Tem vitaminas, é

I,ndicada para hipertensos. Bom para
utero e ovários' funciona como

diurético, laxant� a na solução de
prOblemas cardíacos. Para ter a fruta
o ano inteiro é só bater no

liquidificador sem as sementes e
. ,

COngelar na forminha de gelo.
O morango, tão apreciado nos sorvetes
e nos chantillys, seu chá é indicado no

cOmbate a verminoses; cura doenças
hepáticas, elimina catarros e pedras
da eexigã.

VARIEDADES/TV
!

I SUP'ER APETITE

INGREDIENTES:

2 quilos de costelas de porco;
sal e pimenta-da-reino a gosto,'
1 co I her (chá) de alecrim; ,

4 maçãs vermelhas;
20 ameixas sem caroços;
2 copos de cerveja;
1 colher (chá) de maisena

Preparo: Tire o excesso de gordura das costelas e tempere com

o sal e pimenta. Unte uma fôrma com _manteiga, ponha as

ameixas e a maça cortadas em rodelas bem grossas. Sobre as

frutas, coloque a costela, com o lado mais gorduroso para cima,
e despeja sobre a carne 1 colher (sopa) de cerveja. Leve ao

forno moderado por 80 ou 90 minutos. Tire a costela da fôrma
e acrescente o restante da cerveja, mexendo sempre. Junte a

maisena dissolvida em água e leve ao fogo na própria fôrma
até que engrosse. Sirva a costela com o molho, repolholoxo e

batatas cozidas. Se quiser, decore com uvas passas sem

sementes.

o Nhoque Especial pode ser uma excelente

opção para o almoço de Natal ou Ano Novo.
Pode ser servido como prato único

acompanhado apenas de carne assada

IDICAS DE BELEZA

CORREIO DOPOVO 3E

Costela de Natal

Sirva a costela acompanhada de batatas
cozidas e passadas na manteiga e

salsinha

INGREDIENTES:

1 litro de leite;
1 colher (sopa) de margarina;
1 colher (sopa) de maionese;
1 colher (sopa) de requeijão;

550 gramas de queijo parmesão ralado;
. .11gemas;

1 colher (sobremesa) de sal; I
1 quilo de farinha de trigo (aproximadament�

Preparo: Coloque numa panela,o leite, a margarina, a maionese,
o requeijão, o queijo ralado, o sal e leve ao fogo. Assim que
levantar fervura, adicione três xícaras de farinha de trigo,
mexendo vigorosamente. Em seguida, acrescente as gemas e

continue mexendo. Junte mais farinha de trigo até a massa

soltar do fundo da panela. Retire do fogo e despeje a massa na

mesa. Cubra com um pano e espere amornar. A segui r, sove a

massa, deixando-a bem lisinha. Faça rolinhas e corte o nhoque.
Cozinhe em água fervente até subirem à superfície. Retire com

uma escumadeira e disponha-os em uma travessa. Cubra com

molho de tomates; ou outro de sua preferência.

Glamourosa nas festas de final-de-ano
É sempre o mesmo problema. Na hora de sair de casa, a maquiagem

está linda, mas com o passar de algumas horas, vai perdendo o brilho.
O que fazer?

O blush tem a final idade de dar aquele arzinho de saúde à pele.
As mais claras devem preferi r os tons rosados e alaranjados; já as

morenas, os terrosos.

Para aplicar é fácil: na frente do espeTho, sorria e aplique o produto
na'saliêncla que forma nas maçãs do rosto.

Se quiser um brilho sutil, é só aplicar uma fina camada de pó
.ilurninador, de preferência transparente. O truque é colocar uma

pequena quantidade no queixo, nas têmporas e no nariz, espalhando
com uma esponja seca.

E o que fazer para que o efeito maravi Ihoso dure o dia todo, ou
pelo menos durante o período da festa? Aqui vão algumas dicas:

A boca, se você tiver como remover o batom para refazer o contorno,
melhor. Isso evita borrões e garante lábios perfeitos. Se tiver pouco

tempo, reaplique o mesmo batom com um pincel.
Para não borrar os olhos, retoque apenas a máscara. Abuse da

quantidade de camadas.
E quanto aquele brilho tão indesejável na pel? Bem, quanto a isso

só tem duas soluções: apenas aplicar pó para diminuir o problema óu

remover todinha a maquiagem e fazê-Ia n�vamente.
Esta regra vale para todas: se optar pelo olho colorido, aplique

batom transparente ou muito claro. Se os lábios estiverem pulsantes,
vá devagar na quantidade de maquiagem nos olhos.

E as cores, qual usar? Aqui também vale a velha regra do tipo
físico; tudo vai depender da cor da pele, dos cabelos e dos olhos.

As loiras são as mais privilegiadas. Geralmente vão bem com quase
todas as cores. Mas, para valorizar o tom claro da pele, o ideal são os

tons pastel, azul, rosa, lilás e verde. Para as mais sóbrias, tons berinjela'
ou vinho. Realçando os olhos, usar cores preta, marrom ou dourada.

As morenas vão muito bem com traços grossos e esfumaçados que
valorizam os olhose dâorruito impacto ao conjunto. Bege é outro tom essencial
para as áreas próximas à sobrancelha. Cuidado com os tons cintilantes.

Para as negras, o melhor são os tons neutros, como preto, marrom e

azul-marinho, que deixam os olhos mais vibrantes. Os traços devem ser

grossos e bem marcados e constrantando usar somente bege-escuro.
Quem gosta de brilho, deve optar pelo dourado.

As orientais ficam perfeitas com cores intensas, como terra, vinho e

azul-cobalto. Aquelas que gostam de maquiagem básica podem escolher
entre as variações do marrom e bege. O preto é uma' excelente opção
para valorizar os olhos.
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SALUTE A TUTn �!

(tJírculo
Italiano

Felice Natale

FELIZ NATAL é o que desejamos do fundo do coração a todos que
co I aba ra,ram, parti ciparam ou de ai guma forma conviveram com o

,Círculo e suas atividades, bem como a toda comunidade que nos

incentiva e apoia. Muita paz, amor e união é o que precisamos e

devemos buscar.

Felice Anno Nuovo

Que o novo ano seja para todos repleto de alegrias, que todos possam
usufruir do fatormais importante da nossa vida: SAÚDE.

'

Assim, nos despedimos dos nossos amigos
que nos acompanham em nossa diversas

atividades e acreditam no nosso trabalho

desprendido e comunitário.
No ano de 2004 estaremos de volta com

toda força. Contamos com vocês.
37'1-82:22:

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7-

" Opovo que andava em trevas viu grande ...

" Is. 9.2

maneira elas estragam a, comunhão com o Criador.

Contudo, ele não desiste do seu amor e do seu desejo em ter

comunhão conosco. Assim enviou o seu Filho a este mundo com

uma missão. Ele veio para anunciar a mensagem de grande
alegria, que é o Evangelho do Reino de Deus. I

Jesus não apenas falou deste Reino. Ele mesmo é o sinal concreto
da presença deste Reino entre nós. Sua vida e suas ações são o

testemunho disto. Para alguns Jesus e sua missão traz gratas
surpresas. Para outros ele é uma decepção e escândalo. As

pessoas não acreditam que o Reino de Deus possa começar de
uma forma tão significante, humilde e frágil, como mostrou a

vida de Jesus.

Contudo, em Jesus Deus nos mostra que, onde não damos mais

valor, ele aceita. Onde desprezamos � jogamos fora, ele acolhe e

faz brotar nova vida. Para Deus ninguém é tão desprezível,
marginalizado e perdido que não possa fazer parte do seu Reino.

Nada do que fazemos nos garante a vida neste Reino, a .não ser

a confiança no amor de Deus, e nessa confiança podemos continuar
pedindo: Venha o teu Reino.

OTTO PORZEL FILHO

Pastor da Paróquio Evangélica Luterana de Corupá

COMUNHÃOCOM O CRIADOR

Quantas vezes já oramos a oração do Pai
Nosso. Nela pedimos: Venha o teu reino.
Deus a todo criou. O seu maior desejo foi
ter comunhão constante com as pessoas.
No entanto, as pessoas preferem viver por
conta própria, longe de Deus. Isto agrava
se quando ainda passam a confiar em outras

coisas, como se fossem um Deus. Desta

A luz
Palavra

DICAS DE LEITURA
Nossa Senhora das Oito: Janete Clair e a Evolução da Telenovela no Brasil
Durante a era de ouro das novelas, Janete Clair mobilizava o telespectador. O livro "Nossa
Senhora das Oito" traz depoimentos de atores eleitos pela autora, como Francisco Cuoco e

Tarcísio Meira, além do diretor Daniel Filho, que juntamente com José Bonifácio de Oliveira
Sobrinho, o Bani, ditava as regras das novelas nos anos 70 e 80. No prefácio, Bani �elembra
palavras de Janete: "Ela dizia: Uma novela não tem ingredientes, tem emoção. E ninguém
melhor do que ela soube lidar com a emoção", Escrito por Mauro Ferreira e CleodonlCoelho, o livro têm 148 páginas e é um lançamento da editora Mauad. .

Brasileiros Pocotó: Reflexões Sobre a Mediocridade que Assola o Brasil
Executivo de uma multinacional, jornalista, escritor, cartunista, pai e principalmente,
brasileiro. Essas são as razões que Luciano Pires encontrou para escrever este livro que
reúne textos e ilustrações sobre a mediocridade que invade diariamente o lar de cada
cidadão, "Brasileiros Pocotó", com suas 151 páginas em linguagem simples e direta,
cartuns bem humoradas e temas atuais é uma reflexão bem humorada não somente sobre
política, educação, economia, comportamento e principalmente, sobre a inocência (ou

ignorância) do povo brasileiro ao aceitar o que lê, ouve ou assiste em horário nobre. O

lançamento é da editora Frente e Verso.

Stupid White Men: uma Nação de Idiotas
O crítico mais impiedoso da América de George W. Bush e vencedor do Oscar 2003 de
melhor documentário - com discurso de protesto - Michael Moore faz uma sátira-provocação
sem precedentes sobre os Estados Unidos. A obra trata das contravenções de colarinho

branco, em particular a fraude que levou Bush - perdedor das últimas eleições à presidência.
Campeão de vendas nos E UA, Moore usa o riso como arma e mostra porque vivemos

tempos de ficção. O lançamento é da editora Wll Editores, têm 288 páginas e foi escrito

por Michael Moore.

1984 - Edição Comemorativa
Este livro não é apenas mais um livro sobre política, mas uma metáfora do mundo que
estamos inexoravelmente construindo. Invasão de privacidade, avanços tecnológicos que
propiciam o controle total dos indivíduos, destruição ou manipulação da memória histórica
dos povos e guerras para assegurar a paz já fazem parte da realidade. Se essa realidade
caminhar para o cenário antevisto em 1984, o indivíduo não terá qualquer defesa, Aí
reside a importância de se ler Orvvell, porque seus escritos são capazes de alertar as

gerações presentes e futuras do perigo que correm e de mobilizá-Ias pela humanização do
mundo. Nova edição com apêndice da Novilíngua, "1984 - Edição Comemorativa", de

George Orvvell, é da editora Nacional e têm 302 pági�_a_s. ,�_

Missas 1\KlSSA. MEN�EM

Sábado
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz
17h30 - São Luiz Gonsaga
19hoO - São Benedito
17h30 - São João
19hOO - Santa l.uzia

"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

Natal'( Boxe Narodseniei - Uma mensagem de Paz

Natal teDl UDI signtn_do de ,>iela I:.o,'a. (,lIde UA."óC!OeID novas eIliIWrwlç.t.........
ob.rebldo IUU'U os erl..tiios flue eOlllentOralU n_tu data o .IIt�.."iJl1e.lltc) de .J0fl�'

Se J)e.L'Ii llU.'liC:efl e se "orlu'u boole,11I ..tara trM.e.· . .I�leg"'a. l"ux·. 1�I)erlUJ,a [,at'll
a bllulU111dru.le efltão vamos ".,toeUl· enl l)ri.deu elib�'ii ••uuJidude... Jml'u ..""

o

nosso natal seJu reuJDle�de de v.iela nova.
A «..los Oili de:8eellde..w� de IH)loueses e os leitores eUI gel"1tl , desejatn()liõ 'I"e
o Natul seja.de Duaita lNUi e alegria e que o .Ano Novo seja .rep.let.o de lJCul!!ó

,)."Ojetos e renli7.a",••es.
Z,.ez,.... Un."III)'1l1 I.olskb.. (u"lll)'jaeieb.... Swieutcgo Uo:t:ego N.tu·cHlw.euitt y
..arOIliI)c.·..jaey Now)'Rok. Niee" l'UlI .JL."SIL'Ii llU!lõ pobogosb,"'Y Y lUUl1 d�,

szelesa-.eia., :ed.rowia y dl"';';o wiu:ry w t)'ll.' 1I0W)"U ..ok...

Ignácio Arendt
Presidente da Associação Polonesa

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEGUNDA - Victor confessa achar que Paulo é

vítima de uma conspiração. No baú de Rafa a

nrma encontra um telescópio e vários livros de

astronomia. Solene e Beta voltam encantados

com um bebê e Vilma morre de curiosidade.

Rafa encanta as meninas quando fala das

estrelas, deixando Cabeção e Kiko enciumados.

Cabeção bola a primeira prova: cada um tem

que preparar um prato para o almoço. Gabriel

pede que Carla cheque se Paulo está

conseguindo trabalho. Vilma leva doce para

Pasqualete, que sugere que ela descanse em

sua casa de campo. Heitor garante aos outros

professores que Murilo vai se recuperar nos

estudos. Podescrer apresenta um sanduíche

com os restos da geladeira. Ceará cozinha uma

peixada cheia de pimenta. Rafa compra uma

pizza quentinha. Heitor avisa que escolherá um

homem e uma mulher que defenderão a escola

no campeonato de judô.

QUARTA - Victor explica para Drica e Kiko que

Gabriel. pode estar usando Luisa para incriminar
Paulo. Ceará é o primeiro eliminado. Sandra
comunica que vai se casar com Alfredo. Cabeção
organiza a outra prova: Rafa e Podes crer

precisam passar roupas. Vilma se produz com

roupas espalhafatosas para a-ssustar

Pasqualete, mas acha que ele continua a fim
dela. O diretor tem certeza que ela está cada
vez mais apaixonada por ele. Murilo se preocupa
com a prova de Mariana, porque não estudou
nada. Carla descobre que Victor- está

pesquisando a placa do carro e sugere que
Victor investigue o celular de Gabriel. Podescrer
e Rafa empatam na prova de passar. Heitor

tranqüiliza Manu, que teme lutar com Luciana
Trator. Carla pega o celular de Gabriel.

SEXTA - Vilma avisa Pasqualete, porque pensa

�ue Victor queria roubar as provas finais. Drica

ISfqrça, mas Carla descobre que eles

pesqUisaram sobre um advogado. Victor mente
que ia roubar a prova. Pasqualete chama Laila;
Victor garante à avó que explicará depois o que
aconteceu. Vilma se emociona vendo as fotos

�e Eduardinho, o bebê que Solene quer adotar.

L,ctordescobre o nome do pai de Gabriel, Marcos

�gano, e acha que Paulo deve ter denunciado
aguma falcatrua dele. Cabeção se desanima,

�orque Rafa só olha as estrelas. Solene e
eto vibram porque o neném poderá ficar por

�1l1 penado de adaptação na casa deles e decide
azer uma surpresa pra Vilma.

SEGUNDA - Ana Francisca avisa que Jezebel
não é mais diretora da fábrica e será uma

simples vendedora. Roseli garante que vai ficar
de olho na nova funcionária. Jezebel briga com

Margarido e Dália e acaba levando bombons de
todos os fados. Timóteo leva Jezebel de carroça
para o hotel. Todos na cidade vêem a cena e

sabem que a vingança começou. Márcia

pondera com Vivaldo que, se ele for da família,
mais fácil será ser perdoado. O prefeito promete
se casar com ela, assim que for possível, mas

-pede que ela mantenha segredo. Timóteo entra
no hotel com Jezebel no colo, para que ela não
tenha que usar a porta dos fundos. Ana
Francisca impede Darlene de continuar a fazer
o trabalho caseiro, promete que ela vai estudar
e a anima a fazer um pedido de Natal. Darlene

pede uma mãe de verdade e as duas choram

abraçadas. Danilo aceita o encontro com Ana
Francisca.

QUARTA - Ludovico vai embora. Jezebel sofre
muito por ser vendedora. Ana Francisca dá um

relógio de presente a Danilo agradecendo tudo
o que ele fez por ela. Danilo se mostra

magoado, mas acaba beijando-a. Matilde dá
uma caixa de bombons para Sebástian. Danilo

garante que será o último beijo entre eles e

devolve o presente. Ana Francisca o esbofeteia.
Ludovico pede. que Tonico cuide da mãe e seja
sincero quando ela lhe fizer uma pergunta
decisiva. Mocinha enfeita a árvore de Natal de

Margarido. Ana vê um balão descendo do céu.
Dentro dele, encontra Miguel, .desmaiado,
cercado de cartas de tarô e o leva para o sítio.

Olga, Lili, Gigi, Márcia e Jezebel levam Bolo
para Estelinha. Danilo convida Olga para ir com

ele à Missa do Galo. Marieta avisa que a família
irá também. Márcia e Jezebel batem boca e

Danilo coloca as duas para fora.

SEXTA - Ludovico pede que Ana Francisca se

lembre sempre da caixinha que ele lhe deixou e

cuide bem de Miguel, que será um grande
amigo. Pede ainda que ela faça o bem e esqueça
a vingança. Klaus manda que Margot organize
a' comemoração do noivado. Guilherme chora

ao saber do casamento iminente de Celina.

Graça garante a Celina que Guilherme não

pensa mais nela. Ana Francisca arma um plano
de arrumar uma pretendente pretensamente
rica para que Klaus desista do casamento e

chama Dália. Margarido chora porque não

alcança a boca de Mocinha, quando ela concorda

com o beijo.

SEGUNDA - Uneu concorda em empregar Laura
e manda Renato encontrar um lugar para ela.

Laura se interessa em saber mais sobre Evaldo

Correa, um rico empresário do sul que tem

interesse em se associar com Maria Clara.
Maria Clara demite Laura e o faz friamente.

Laura tenta argumentar, mas é inútil. Vladimir
faz uma campanha para uma grife. Cristiano
briga com leca por ele ter se jogado no poço
de propósito, mas acaba abraçado a ele,
chorando. Uneu se oferece para organizar a

festa de aniversário de Corina. Laura vai
embora da firma, levando um pré-contrato e o

telefone do empresário sulista. Laura garante
a Iara que vai voltar. Jaqueline faz as unhas de
Uneu. Uneu lê a carta forjada em que Corina

pede um apartamento para a filha. Maria Clara

fica alerta ao saber que sumiram os

documentos. Laura se insinua e conhece Evaldo
na beira da piscina. Maria Clara chega e senta

se com eles.

QUARTA - Ana Paula segue Sandra, descobre
que ela está namorando o filho de Noêmia e

tem um ataque. Eliete tenta interceder e a

briga aumenta. Renato se diverte em ter Laura
trabalhando com ele. Darlene fica atônita ao

ver que Jaqueline virou uma celebridade. Maria
Clara busca patrocinadores para trazer um tenor

italiano para o Brasil. Evaldo se encanta por
Laura. Yolanda dita para Oscar as suas

memórias. Corina não entende nada quando
Lineu avisa que não quer mais vê-Ia, que a

fonte secou, e devolve o livro que ela lhe

emprestou. Laura' manda Marcos informá-Ia
sobre o andamento dos negócios com o tenor.

Yolanda fica íntima de Ana Paula. Bruno faz
ironias ao ver Laura na redação da Fama.

Jaqueline dá uma coletiva. Uneu se enternece

com Jaqueline e promete uma reportagem na

revista Fama.

SEXTA - Laura defende Maria Clara, quando
chega o recado de que ela não poderá ir à
reunião. Dora se impressiona com Laura e

pede uma proposta da empresa dela para fazer
a turnê do tenor. Fernando tenta convencer

Inácio de que ele não precisa ser Fábio para
ser amado. leca chega com Yolanda, que levou
o menino para tomar sorvete depois da escola.
Dora mostra-se interessada em Laura, que

cortesppjjqe. Os fotógrafos cercam Vladimir
com Jaqueline na festa do lançamento do
calendário dos bombeiros, para irritação de
Darlene. tineu pede que Jaqueline sente-se

com ele na festa no Espaço Fama.

SEGUNDA - Danilo se nega a entregar as jóias.
Adrino tem uma conversa séria com Leonora,
fala de sua vocação e deixa claro que entre eles

não pode existir nada além de amizade. Renê

repreende Alex por ter faltado na escola e pelo
o que ela e Danilo fizeram com o Max. Julian

flagra Gato e sua turma batendo no Danilo e os

expulsa do- local. Leonora não se convence da

vocação de Adriano e sofre pensando que ele

tem namorada. Danilo encontra Orlando machu
cado e o leva' até a igreja. O médico examina o

garoto e diz para Adriano que ele recebeu gol
pes muito fortes.

QUARTA - Leonora vai à missa e se decepciona
ao assistir a cerimônia de ordenação de Adriano

como sacerdote. Inês diz a Danilo que Alex
continua de castigo. Julian e Danilo convidam

Adriano para uma festa em sua homenagem.
Max e Bibi pedem a Lourenço que convidem

Alex para viajar com eles para o litoral. Renê
ordena à filha que arrume sua mala pois vai
viajar com Bibi e Max para o litoral. Alex se nega
e. corre para o jardim. Renê e Inês se apavoram
ao ver Alex cair do muro.

SEXTA - Alex continua inconsciente e os médicos
dizem aos pais da menina que inconscientemente
ela se nega a acordar. Inês e Adriano dizem a

Danilo e ao Sr. Julian que Alex está no hospital.
Renê e Afonso se abraçam depois que ele diz

que não pode viver sem ela e sem Alex. Renê

pede permissão ao médico para que Max e Bibi
visitem sua filha. Renê flagra Afonso com Miréia
na lanchonete 'do hospital. Danilo tranca Max
em um dos quartos do hospital veste suas

roupas. Danilo entra no quarto de Alex, segura
sua mão e ela reage.

SEGUNDA - Teresa repreende Agenor pelo
contrato com as terras de Clara e o questiona
sobre Margareth. Agenor conta que Margareth
deve ter deixado. Mirela conta á Clara, que
levou um tapa de Hilda, por achar que ela é

amante de Alexandre. Clara ri, mas Mirela

confirma que Dr. Alexandre já teve uma amante.

Clara fica curiosa para saber quem é, mas

Mirela desvia o assunto. João de Deus e Fausto

discutem por causa de Clara. Denise consegue
com Guilherme, o telefone e endereço de

Regina e entrega as informações para Márcio.

QUARTA - Paulo e Clara contam a Miguel sobre
o romance e também sobre o. contrato. Dr.

Alexandre e Márcio conversam sobre a

separação e Márcio apoia o pai. João de Deus'
vê o beijo entre Paulo e Clara. Raquel lê a carta

que Guilherme lhe mandou e não percebe Fausto

se aproximando. Ele exige que ela lhe explique
a mensagem da carta e quem a mandou. Raquel
fica angustiada. Raquel pede para Guilherme
confirmar que a carta que ele mandou foi

endereçada para Clara. Fausto vai a casa de

Miguel a procura de Clara. Carlota fala para
Paulo do sumiço de Margareth e sobre o

desaparecimento dos documentos que ele

precisa.

SEXTA - Agenor conta a história de Débora
para Margareth .e pede o colar de volta. João
de Deus e Padre Antônio se despedem. Clara
conta a Miguel que terminou o namoro com

Paulo. Márcio fala para Hilda que vai para São
Paulo encontrar Regina. Paulo pede perdão para
Clara e também a pede em casamento. Raquel
pede para Margareth entregar o colar, ela se

recusa e Raquel a ameaça. Clara conta para
Lourdes sobre a proposta de casamento. Fausto

pergunta para Remédios, sobre as jóias de
Débora. Remédios se incomoda com as

acusações de Fausto e revela que no dia do
acidente de Débora, ela estava voltando para a

cidade e não fugindo.

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇAS EM RJNÇÃoDAEDlçi\O DAS NOVELAS
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NASCIMENTOS
•

1/12
Rayssa Valter da Silva
Nascimento
Amanda Barreiros
M ilene Aparecida Lima

2/12
Letícia Venera
Gabrielli Fernanda Cunha
Larissa Gabriely Bonfem

4/12
Willian Matheus Sardo
I<auã Rossani da Silva

5/12
Julia Luiza Strelow
Eleziane Santos da Silva
Victor Hugo Clementine
Luiza de Lima Cordei ro

6/12
Edu Demarchi .Gomes
Hérika Floriano Corrêa

7/12
I<thlyn Pereira de Almeida
Luiza Rodrigues Viana

8/12
Gabriel Balena
Carlos Manoel Wendorlf
I<amile Correia da Silva
Paola Diemes
Marcano Ellen Floriane
Gustavo Sansón Momm
Maria Eduardo Marcelino
Thaine Vicenzi Pinto

9/12
Alex de Carvalho de Araújo
Eduardo Schneider
Ana Cláudia Denk
Flávio I<auã Alves Colaço
Isabele Luize Rosa
Eduardo Engsler .

I<risthyan Eduardo Trevesani
Cassiano Josí Antunes

10/12
Rafael Prim I<leinkoski
Letícia I<arolyne Ribeiro

1

11/12
Annelise Pereira Machado'
Vinicius Carlos Roxi
Letícia Leutprecht Peres
Felipe Gartz Demo

12/12
Luan Henrique Marcelino
Cristhofer Fernando Nunes
Gabriel Wroblewski
Mateus Wroblewski

14/12
Emanoella Valenga Quaresma

15/12
Stefany Cristina Toregani
Erick Andrei Demathé

.Camilli Aparecida Carneiro

• Taisa Luana Rueckert completou
dois anos no dia 18/12. Seus pais
Elmar e Katia e o irmão Tiago
mandam beijos

• O fofinho Felipe Rozza Tasca completou um

aninho ontem. Os pais Morgana e Edson
desejam felicidades

• O sorridente Gustavo Henrique Berthi
completa um aninho no dia 18/12.
Seus pais' Janemere Hostin e Odair
A. Berthi Jr. desejam felicidades

• Augustu Boshammer Piazera, atleta
AJIN/URBANO/FME, filho deRomeo e

Hildegard, que encontra-se em

Memphis (EUA), desde o dia 13/12. Na
terra do Tio Sam, ele fará uma clínica
de natação (YMCA - MEMPHIS) até o

final de janeiro de 2004. Os pais, os
técnicos Kiko e Iara e colegas da equipe
AJINC/URBANO/FME desejam sucesso!

• Otávio Boshammer Piazera, filha de Romeo
e Hildegard, feliz pela conclusão do Jardim
III, do Cólégio Marista São Luís. Parbéns!

• O gatinho Severino Alves Medeiros
Junior completa três aninhos no dia
13/12. Sesu pais Sandro e Seve
mandam um super beijo

,-------------------------------------�--------------------------------------.-I
*

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

..

i' .,.

de estar na ",o4a
..

*

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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Recados de Natal
Em nome do eTG Laço

Jaraguaense, agradecemos a

tocos os que participaram de nossos

'1'
eventos dente ano. Em 2004 estaremos juntos
novamente irmanados em um mesmo ideal, o

g
tradicionalismo. Um forte quebra-costeias!!!

E a gente se encontra 110 ano que vem ...

BUENAS TAMO SE APROCH EGANDO NO MAS.
É DEVERAS SER IMPORTANTE ESTE ESPAÇO
PARA QUE POSSAMOS SE ENTR'EVERAR-COM
A TRADIÇÃO, UM FELIZ NATAL E UM ANO

NOVO BEM ESPECIALA TODOS. SÃO VOTOS DO

CTG'LAÇO JARAGUAENSE.
UM CHASQUE A TODOS ...

Casa Campei ra agradece todos os seus

clientes e amigos por mais este ano que
passou, e comunica que ficara aberta até o

dia 24/12/2003 até às 12:00, e reabrirá dia
12/01/2004.

"Que a alegria, saúde e felicidade estejam
presentes em suas famílias neste Natal",
com muita paz e prosperidade para 2004.
São os votos da família Clênio Vargas.

Nesta pausa de festas, elevamos bem altos nos

sos corações e pensamos com carimo e. admira
ção em todos aqueles, que de uma forma e outra

cooperaram no ano que passou. A vocês, inte
grantes, participantes, amigos e simpatizantes
da tradição, o nosso agradecimento, a nossa ho-

,,'

menagem e o nosso sorriso. E a certeza de que
logo mais estaremos outra, vez reunidos, com as

graças de Deus, com ânimo forte e alegre, para
reiniciar a nossa jornada sagrada.

A todos que vivem o nosso espírito tradicionalista
e cultuam as tradições campeiras, um NATAL

merecidamente feliz e um ANO NOVO de sucesso
na tradição, na família e na vida profissional.

São os votos do CTG Velha Ouerêncía, .

"Tradição, uma herança por nós cultivada/I.,;,

o eTG Peão Farrapo agradece. os integran
tes e partlcipantes que durante o ano de
2003 muito contribuirão com a entidade.

Desejamos a todos os tradicionalistas um

Feliz Natal e um Ano Novo repleto de
realizacões com muita pas e alegria.

,. Sao os mais sinceros

Votos da Família Peão

Farrapo.

Um ano se assou ...
E estamos nós aqui, juntinhos!
Como foi bom contar com o .carinho e a amizade de todos
vocês.
Todas as palavras ditas, as mensagens enviadas,
Valeram de muito!
Meu coração hoje transborda de alegria ...
Pois chego ao final deste ano,
Com a certeza de que alcancei muito além de meus objetivos.
Quantos Amigos deixaram de lado seus afazeres

para dar atenção as minhas matérias?

Quantos Amigos se manifestaram também com suas

mensagens para mim?

Quantos Amigos Virtuais se tornaram Muito Mais que Reais? I
A quantos Amigos consegui levar uma palavra de Fé e

Esperança?
A quantos Amigos consegui levar um plWCO de Paz?
Em quantos Amigos eu consegui fazer desabrochar um sorriso?

Sei que é muito difícil obter todas estas respostas...
O importante é ter a certeza que, posso não ter atingido a todos aqueles que eu gostaria...
Mas consegui chegar bem mais pertinho de muitos corações, como o seu!!

Que me prestigiaram durante este período.
Esta Mensagem é especial para Você Amigo (a):

Que caminhou ao meu lado! Que me deu força !

Que acreditou no meu trabalho!

Que também me proporcionou muitos momentos de emoção com suas palavras!
Que me fez sorrir e até gargalhar com suas mensagens de humor!

Que passou a fazer parte da minha vida, e do meu dia-a-dia!

Obriçada pela atenção e carinho demonstrados nestes 365 dias.

Obrigada por me_ deixar ser seu Amigo!
Obrigada por Você Existir !

E espero poder continuar a corresponder sempre. E quando olhar para Céu, e uma Estrela se

mostrar mais brilhante

Acredite, é o Menino Deus, nos abençoando!!
Desejo a todos, muita Paz, Amor; Saúde e Prosperidade, Extensivo aos seus familiares.
Feliz Natal, Feliz Ano Novo
É Tempo de Festas!

Curiosidade
o MTG criou o Selo de Qualidade e Autenticidade lISO TCH Ê, que destaca e reconhece as

iniciativas comprometidas com a história, o folclore e a tradição gaúcha, o programa PIÁ
21, de educação complementar para crianças do ensino fundamental e o Senso Tradicionalista

que visa proporcionar uma radiografia do tradicionalismo organizado no RS.

Que 'este N<ltll sej<l comemorado com
multa alegr!<l e <{ue t040s 05 seus

Sonhos se reahzern qurante o
Ano Novo que se aproxlma]

Luiz Ma

renco, um'

dos cantores
com maior

prestígio na '

música gaú
cha na atu

alidade,
está com dis
co novo na

praça. Lan

çado pela
gravadora Mega Tchê, ele repete o mesmo

cuidado na escolha do repertório e na pro

dução musical de Quando o Verso vem pras
Casa e Enchendo os O lhos de. Campo.

,

REFLEXÃO •••
"0 tempo é nosso

grande mestre,

que amentea

nossas dores,
cuida das nossas

.

feridas e cura as

cicatrizes, da
incompreensão, dó

desamor, da
falsidade, das

derrotas

temporárias, dos
que se

aproximam de
nós apenas em

benefício próprio.
Só o tempo nos

mostra os

verdadeiros
. "

amigos

iCASA····cAMPEiRAI

BomlJase
Bicos Injetores
DireçãoHidráulica

ir 310-2515·310-2562
-

Av. Prof.WaldomarGrubba, 3635
Jaraguá do Sul - se

1

Indústria e comércio demadeiras

DEMARCHI CARNES

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

Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
E OVELHA

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SE CORREIO DO POVO

CAROLINA TOMASELLI
Contato:
comerei al@jomalcorreiodopovo.com.br
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258CAC I:'I.AÇA�IA

O 'curso d� Moda da Unerj
e Oz ...produções réalizam

'hoje, q..parti r das 22 horas,
show com as bandas Reinq
Fungi, de Joirivllle, Lopez,

"

de Araquari e AI Diaz, de

'Jaraguá do Sul, na

cachaçaria San e

Vinhetas.

FESTA
Para comemorar o aniver

sário,dê três anos, o B.ana.-
.

Ha Joe <Praia de LJbatuba)
fará, uma grande festa dia

26, .corn início a meia
.;
noi-

J<

te.

NOTRE
H Qje, a parti r das 23 horas,
acontece a festa do último

final de semana da Notre,
com a presença .,dás D3' s
Marcelo Luís e Mask�

SORTEIO
A.. CD �'(Câmara: de Dirigen
tes Lojistas) de Jaraguá.do
Sul realiza hoje, às 19 ho

ras, na COL, o z oSortelo

da Promoção N atal" Com

,praTúdo!, que terá ga

nhadores.

ERRATA
Na foto publicada na edi

ção de ,13 de dezembro

Reiner Modro foi apresen

.tado como diretor presiden-
te da V\.{iest, ..no entanto el�,

I

é vice-presidente do Cof1se-
lho Censultivo, enquanto
Jarmiro Wiest é o presiden
te do Conselho.

-,,--

(;Os proprietários da DHl Express, Jurassi Vitor
e a esposa Janete, durante coquetel promovido
pela empresa aos clientes, dia 11

<'

:::JPresidente do RC Jaraguá do Sul Hélio Murara Garcia (E)
e Maria Dolores, Carl Heinz Müller com seu filho, Presi
dente da Casa da Amizad� Nelly Mueller, e casal Gover
nador do Distrito 4650, Waldemar Behling e Rosemary,
durante Jantar Festivo de Natal do Rotary Club de Jaraguá
do Sul, dia 16

o
Os noivos leila
Fugel e Patrick
Ronan da Silva
receberam a

benção
matrimonial dia

\t 22 de novembro
na Igreja Nossa

! Senhora das

Graças
"

[]Assessor de imprensa Albino Flores, o

(otógrafó do CP, César Junkes, e o prefeito
de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, na

coletiva de imprensa do ano

,.,---

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

Caixa com 6 garrafas:
· Espumante tipo Ast1 750ml R$lOO,OO
· Espumante Brut 750m! R$133,OO
· Gran Reserva Chardonnay
(em linda caixa de madeira)' R$ 123,00
Preços enquanto durarem os estoques.

· Consulte preços para outras variedades
ou malares quantidades.

I

SÁBADO, 20 de dezembro de 2003

Cerca de 260 convidados participaram do

coquetel realizado na boate Hari On

II
Suelén Nitzke,
que completou
idade. nova dia
16. Seus
familiares
desejam
felicidades!

Vicky Bartel

.Os proprietários da loja de bolsa e acessórios)<lin,
Mauri Paulo Zani e Patrícia Malinverni,
inaugurada dia 18 no Shcpping Center Breithaupt

1,

Romilda e Randolf Bruch agradecem seus amigos
pela homenagem prestada na comemoração de 25
anos de casados, desejando à todos um Feliz Natal

fD,.ganizafão tfe Fe
Eventos em Ger.

ESPECIAlIStA IM
ORTODOtmA

E ORTOPEDIA fACIAl.

275-2006
'R: João Picolli, 153 _ Centro - mi do SUl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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www.parcimoveis ..com.br
.--- -::::::::<:: __ :>:,:< : .. -,:::: : : ::::::

..

::.: .

éaiiu�rÜlãJãêNatal outra vez ...

)rdÚ .••.•.••• (;OlTIÓ •• tb(l.b mundo.
". ai0I"�S, (í�l�l)�r�litil'[ull·superá-Ios.
lla� af'ratêrhícIade logrou êxito.

(�iS t<�1111}estafl�§··",Quase sucumbiu ...
··sÚ�Jltai;âirt;· .•.

ás fibras'ruaiS slltis .da alma...
.

� e8nsegllÍl'�liKdicatrizá-las.
?·�td)llfíaIl��tte.adedicação conseguiram afastá-la.

111�lSF�trnhêlI1taT1tas' alegrias, tantas vitórias ...
tE,1.;;

peI'dã�), •••solitlariedade.·�.
.

s OS qU(� lutWtJ9sjuntos, na alegria e na dor,
'úrrnanééél)10S11Úidos.
o �[l()fiIltei,'o para pedir roupa limpa, comida,
sêrt1VÓcê? E.tia amo mãezinha querida.
lh�irO, hªtJ'8 ernprestado�, cartão de crédito,

ar aê Ilão tei-Ó t�)sturne de dizer, eu o <uno 1

vi<:làriã(lt�Í·ia.�el1tidú sem você.

)()6ver�tlI11()S, blh(�lnOS nos seus olhos e falemos: olá, mano!
�r�()b3 hÓJlléu cárrlinho! �çal(Újll)�sti(já, qq(� chega ao nosso lar muitas vezes antes do sol

tiI)]�)fílh() (,�lúig� (lo colégio, {KU'a lavar a louça e deixar
bs Gl'lS dós ()llt:r(,)S, que bom poder contar com você por mais um ano!

Q pl_lt�ão éftveirl()s o quanto ele tem sido importante em nossa vida,
..• tIa � gtll:ll\lar Ôi>ão de cada dia .

.

1 !arpó})re, 6ndéa fome insiste em se.fazer presente e a expulsemos,
...

ainda que por UIn dia ...
»:

tétnperada.com o nosso mais puro afeto e permaneçamos por
irmãosfinanceiramente mais carentes que nós.

mais ilustre de que a Terra teve notícias ...
os familiares e amigos e abracemo-nos com ternura.

que a Sua vinda à Terra não foi em vão ...

" E deixemos que Ele nos abrace
S-' � A

•

",... ,.u .....u" eu eoraçao magnanlll10 ...

éNatal. ..

o
,(1)
(.)o
'5
Q)

I (1)
I E

'x
u '2

o.
(1)
'Q)

I êü
i'l
(1)
:Q

. �
E
2
o
E ,
Q)
"O

�
Q)
(J)
(J)

i'l
�.
'(3
C
':J
C

I (1)
(J)

o

•

•

•

•

•

•

•

•
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Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

•
* 01 suíte, 02 dormitórios
* Sacada com churrasqueira
* 01 ou 02 vagas de garagem
* Salão de festas
* Play-ground
* Localização: Vila Nova
* 7 andares

DÊ ESTA SEGORA"CA PARA SOA FAMíliA.�

VOCÊ PODE TERUMA
BELAVISTA

Vila Lenzi - ReI. 2403terreno próximo Escola
Giordini Lenzi com 671 ,00m2. Valor RSI

23.450,00 cl entrada + parcelamento.

VILA LENZI- ReeI. 2404 terreno próximo Escola
Giordini Lenzi com 892,OOm2. Valor RS 27.850 cl

estrada + porce!amlmto.

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

parcelamento

ReI. 5Ó08 - 2 salas comerciais com 85,OOm2 no
Edificio Chiodini/Av.MorechoIDeodoro do Fonseco

RS 40.500,00

REF. 5012 - CENTRO
Solo comercial no Av. Mal. Deodoro, 903 Edifício

Pícolli. RS 20.000,00

A Wolfepar Empreendimentos e Participaçoes
Ltda com a "Imobiliária A Chave" apresentam
um empreendimento na Vila Nova com 07

andares, play-ground, salão de festas com

churrasqueira, 03 dormitórios, sala + copa,
cozinha, lavanderia, bwc, garagem, com opção

de 2 qoropens. Condições facilitadas de

pagamento com entrada + parcelaménto próprio
até 36 vezes, podendo ser aceito FGTS e

financiamento após imóvel estar concluído.
�Mulm�
�N� �. PWZ@ WOL�

reformado, cl1 suíte, 2 derm., e demais
dependências, 143m2, terreno c/456m2.,

RS 90.000,00

ReI. 450 TilaMartinslJguá Esquerdo
com 03 dormitórios e demais dependências, '

RS 43.000,00
250m2 de área construído, terreno com 363,OOm2
próximo 00 Pomo, no valor de RS 150.000,00

ReI. 200 - coso em olvenário inocobodo, com
150,OOm2, 01 suíte, 02 qtos, solo, copo, cozinho, bwc,
lavanderia, garagem. RS 50.000,000ceita imóvel.

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" 9965-9931

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. ,

liirassol
IMÓVEIS

371-7931

• IMOBILIÁRIA
•

'

ARQUITETURA
• DESIGN
• ADM. DE OBRAS

irPABX
CRECI1741�J

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

." ","";'"

mais um ano termina; vale a pena lembrar:
A importância dotempo'

,

o sucesso daperseverança
,

O prazc'r do trabalho"
A nobreza da simplicidade

O valor do caráter
O desenvolvimento das, habilidades

, ,A influ� exemplo
"obfig .: ." -..

desafio
A prudên�ia da economia
A virtu

.'

à paciência
A satlsfaçã originalidade

O pode bondade.

updo já esqueceu, \

o' é.lembrar Que o amor ainda existe.

p'êroAno Novo

ResIdencial HORNBURG
Bairro AMIZADE

Condições oe Venda

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

Parcelado
Entrada M ínrna - 50 %
Saldo em até - 12 X
(correção peío IGP-M)

Girassol Imóveis

\�
� .�

rs:5lJ-
.�-......,.".,--,---"�,.--,---.",..,..,..--.---..,.,.....,..,.,.-,'-- "'-'f .

-

. . .•.. .� \

� � 1, 4 � 1 3 � 1 2 � 1 1 � 1 O � 9 � 8 � 7
.

� 6 � 5 � 4 � 3 �. 2 �
R� �1R,t�,�� \ Q34875 mz 348.75 mz 348,:5 m2 348,75 m2 348.75 m211348.75 m2 348,75 m2 ,348,.75 m2 348,75 m2 348.75 m2 348.75 fTi2 348.75 m2 348,75 m2 471.27 m2 ,'.' a

1 1 1 1 1 1 1, 1 1 1 1 �':l\) s;:
217.40

q,. c:

RUA 782 - HA1LlA HORNBURG o
e--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

376-001 5
ba rrasu I@netuno.com. br

• • .:

RUA ANGELO RUBINI, 1046

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

Banheiro social, garagem.piso cerâmico, pare
superior com mais 80,00m2 cf 2qtos, BWC, em
fase de acabamento, Rua Adolfo Volkmann, 44,
R$ 90.000,00, negociável, ou 70% entrada saldo
a combinar, ou ainda aceita terreno ou casa em

Pomerode.

JARAGUÁ 99 - galpão alvenaria semi-acabado
com 90,00m2, terreno com 377,00m2
(13,10x29), Rua Emilio Oscar Oldenburg, lote nº
07 - R$ 28.000,00

BARRA RIO CERRO· casa alv c/laje, semi-acabada
c/166,00m2, terreno c/ 383,15m2
(15,5x24, 75) ,4qtos,sala,copa coz.BWC,
lavanderia, garagem, salão c/25,00m2, Rua

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

até R$ 10.000,00

CHICO DE PAULA - casa alv. com 128,00m2 c/
laje semi-acabada, terreno c/360,00(15x24),
3qtos, sala,copa,coz.2BWC,lavanderia, garagem,
Rua 462, Loteamento Corupa, lote nº 14, R$
50.000,00

SÃO LUIS - casa alv. c/laje 108,00m2,
terreno c/ 392,00m2, 3qtos, sala, copa, COZo

2BWC, lavanderia, garagem p/dois carros

lado a lado, piso cerâmico, construção
averbada em 70,00m2, murada, Rua Albano

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

até R$ 15.000,00 ou R$ 35.000,00 I

entrada saldo em 6 vezes

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/ 193,OOm2 c/laje,
terreno c/ 2.361,75m2(35,40x66, 72), todo murado, I

estremando pelo lado esquerdo com o Ribeirão das Pedras

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

mobiliados, coz.mobiliada, lavanderia, churrasqueira, I

garagem para 3 carros, despensa, instalação agás 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, frutade
conde, Rua Virgílio Pedro Rubini, 1275 - R$ 210.000,00

'��'Sa�f�::�e estar e jantar
�� :;,$acculâ ';j churr�squeirá

Cozinha e lavanderia

�� :P:2 ga�agens por apartamento

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

Ed. Petúnia Rua José

Emmendoerfer, 1533 - Apto ej 2

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

Dom Lorenzo - Apto cl 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, cl 1 suíte + 2 qtos, sala
de estar I jantar I íntima e

demais dependências, garagem
pI 2 carros. Valor R$
145.000,00 aceita-se apto
menor valor como parte do

pagto,

Condomínio Residencial

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

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

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

Imóvel Coemrcial j Residencial -

em construção, terreno ej 900m2
e construção cf 300m2• Rua
Francisco Ruseka, 614. R$
110.000,00

Ed. Jaraguá - Apto ej suíte + 2

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

ED. MARINA
:'- Rua Marina

Frutuoso.

! apto 403, cl
t.
suíte + 2

qtos. R$
'.115.000,00

r
- -

LOCAÇÃO RESIDENCIAL
- -

..,

I. Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) -

-

I Rua Adolfo sacam, 36, apto ej suíte mas-

...........-.....��. r= + 2 qtos e demais dep., 2 vagas de

Igaragem. A partir de R$ 1.100,00
• Ed .. Vll a Nova - Rua GUilherme

[wackerhagern, ej 03 qtos e demais dep.,

Icoz mobiliada. R$ 400,00• Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso, ej
Isuite + 2qtos, dep. empregada. R$ 750,00
·1. Ed. Emili - Rua Epitáeio Pessoa, 421

I (próx. Shopping Breithaupt)
- apto ej 2 qtos

e demai dep. R$ 380,00
I. Quitinete (Centro) Rua Guilherme Hering
194 si 02. R$ 140,00

I• Casa alv. - Rua Carlos Hardt (próx. Unerj)
- 3 quartos e demais dep. R$340,00
I. Apto Rua Frederico Barg, próx. Rodoviária,

lei 3 qtos e demais dep. R$ 320,00.
• Apto - Rua Antonio Ferreira, 950; cf 2

Iqtos. R$ 300,00
I. Quitinete de 2 peças + bwe. Rua Guilherme
I Herlng, 94. R$ 220,00• Ed . .Bartel, apto 2qtos e demais dep. Rua
I Fritz Bartel, 72, próx. Rodoviária. R$ 380,00
I

.

•

VILA BAEPENDI -

Casa ej 286m2•
Rua Fritz

Bartel, 830.

R$ 170.000,00.

LITORAL EM PiÇARRAS
Aptos cl suíte + 2 qtos,
sala estarIjantar, bwc soci

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

Rua Nereu 'Ramos.
Aptos 101 e 103 - R$
115.000,00
Apto 203 - R$ ,130.000,00

(próx. Justiça Federal) - Rua

Adolfo Saeani, 36, apto ej
suíte master + 2 qtos, dep. de

empregada e demais dep., 2

vagas de garagem.

Aluguel R$ 1.100,00
Venda: apto no 1º andar

R$ 233.000,00
apto no 2º andar

R$ 245.000,00
apto no 5º andar

R$ 260.000,00

BARRA DO RIO
MOLHA - sobrado cl 3
suítes e demais dep.
R$ 130.000,00

APARTAMENTO (Amizade) - cl 3 qtos e demais dep. Rua
Arthur Guinter,225. R$ 45.000,00

• •

•

LOCAÇÃO COMERCIAL
I. Loja - ej 400hl2. Rua Pref. Waldemar

I Grubba, 5070, (próx. Portal) R$ 1.000,00
I. Terreno na Walter Marquardt ej 450m2,
para garagem ou loja de carros. R$ 600,00
I. Terreno na Rua Feliciano Bortolini (fundos
I Breithaupt Barra). cj 450m2. R$ 300,00
I. Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo
de futebol). R$ 220,00
I. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 -

[salas. ej 40m2, 1º andar - R$ 400,00

I• Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 -

salas, ej 40m2, 2º .andar - R$ 350,00
I. Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer,

11549 - 1 sala térrea - 36m2 - R$ 200,00

I• Ed. Tower Center - salas de 101m2 a

138m2, ej garagem. R$ 400,00 a R$
1600,00 .

I. Centro Comereial- R. Mal. Deodoro, 1594
- salas diversas, ej 32m2 cada. R$ 280,00/
1250,00
I. Sala cornl., na Rua Epitáeio Pessoa, 570,
de 30 a 48m2. R$ 300,00 a R$ 470,00I. Ed. Marina Cristini - Rua Bernando

I Dornbusch, 590. R$ 280,00
'1. Ed. Erica. Rua Guilherme Hering. R$

1200,00
I VENDAS RESIDENCIAIS

I. Centro - Casa ej 164m2• Terreno cj
900m2 - R. Mal. Deodoro - R$ 211.000,00
I(próp. pj comercial). Aceito parte pgto, 1
I apto central, 3 qtos

I. Vila Lenzi - sobrado em alv., ej 250m2
(suíte + 3 qtos) - R. Francisco Piermann. R$
1200.000,00 .

I. Casa em alv., cj 2 qtos e demais dep.
Três Rios do Sul. R$ 35.000,00 ;I. Casa cj suíte + 2 qtos, demais dep.,

I piscina, salão de festas, terreno ej 800m2.

I RuaAdilio Esbardelathi, 97. R$175.000,00
• Casa cl suíte + 3 qtos e demais dep.,Iterreno cj 680m2. Rua Max Wilhelm, 901.

I R$ 170.000,00
I. Ed. Marina, ej suíte + 1 qto, ej cozo

mobiliada e demais dep. Rua Marina
I Frutuoso. R$ 53.000,00
I

VENDAS TERRENOS
I. Terreno - R. Marajó - Ilha da Figueira - ej
1450m2 - R$ 35.000,00

I. Terreno em Guaramirim, local nobre para
residência. R$ 22.000,00I. Terreno ej786m2 no Cond. Azaléia - R$
158.000,00
I. Terreno - Rua Wille Bartel- Baependi, ej
420m2 - R$ 40.000,00 .

I. Terreno-em Ubatuba - Praia Grande, el
1490m2 - R$ 8.000,00

I. Terreno bairro Chico de Paula cf aprox.
1.000m2• R$ 28.000,00 .

II. Rua Arduino Pradi - São Luiz-R$ 25.000,00
I. Rua Gunther-perto Mat. Const. Gunther.1
�!.32.000,00 _J

•

•

•

•
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CRECI W 550-J

f(�
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul

Imobiliária Menegotti LIda. >,

http://www.immenegotti.hp9..com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

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

MENEGOTTJ IIESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

==VENDA== 5514 APARTAMENTO - BAEPENDI. R. FRITZ BARTEL, APTO:
32· BLOCO: 11. APARTAMENTO COM 01 SUíTE + 02 QUARTOS,SALA,
BWC, LAVANDERIA E ('ARAGEM
Área do terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias.l00.00 m2 Preço venda:

60,000.00

==VENDA== 5466 CASA - JARAGUA 99. RUA 737 - JOÃO MAASS, 191.

CASA EM ALVENARIA 02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO,
01 GARAGEM, DESPENSA TODA MURADA COM PORTÃO ALUMíNIO EM

TERRENO DE 460,ooM2. ACEITA ENTRADA DE 33.000,00 + FINANCIAMENTO

PELACEF
.

Área do terreno 460.00 m2 Área Benfeitorias 100.00 m2 Preço venda:
53,000.00

=�VENDA== 5494 CASA - SCHROEDER. R. DELFINO DEMARCHI, 34.
CASA DE ALVENARIA COM 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, 02 BWC,
LAVANDERIA, GARAGEM + EDíCULA TERRENO COM: 450,00M2 (15,00 X

30,00)
Área do t�rreno 450.00 m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço venda:
43,000.00

==VENDA== 5423 CASA - BARRA DO RIO CERRO,,\lIO CERRO - LOTEAMENTO
ROEDER. CASA NOVA 120,00M2 oisotrt + 02 DORMITÓRIOS, SALA, COPA,
COZINHA, LAVANDERIA, DESPENSA CHURRAS�UEIRA, GARAGEM PARA 02
AUTOMÓVEIS. OBS- PROXIMO CHOCOLEITE -ACEITA TERRENO OU AUTOMÓVEL
COMO PARTE PAGAMENTO.
Áre2 do terreno 322.00 m2 Área Benfeitorias 120.00m2 Preço venda: 38,000.00

==VENDA== 5470 CASA- VILA LALAU. R. GERMANO HANSCH, 173. CASA COM
03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA E GARAGEM. TROCA-SE
POR IMÓVEL EM GUARAMIRIM

Área do terreno 875.00 m2 Área Benfeitorias 125.00 m2 Preço venda: 75,000.00

==VENDA== 5498 CASA- CHICO DE PAULA. RUA ERICO NEGHERBOM. CASA
DE ALVENARIA COM 93,60 M2. 01 SUITE; 02 QUARTO; 01BWC; COPA COZINHA;
SALA TV.

Área do terreno 420.00 m2 Área Benfeitorias 93.60 m2 Preço venda: 55,000.00
,

.

==VENDA== 5418 CASA - BARRADO RIO CERRO II. RUA 1009 - PROXIMO
DA CHOCO,LEITE. ÓTIMA CASA DE ALVENARIA COM 160,00M2, TODA
MURADA, 01 SUíTE + 01 QUARTO, SALA, COPA, COZINHA, LAVANDERIA,
BWC, GARAGEM PARA 02 CARROS
Área do terreno 770.50 m2 Área Benfeitorias 160.00 m2 Preço venda:
55,000.00

==VENDA== 5503 CASA

ESTRADA NOVA. RUA CLARA

SCHROEDER VERBINEN, N.487.
CASA EM ALVENARIA, C/
32,00M2, C/ 1 QUARTO,

BANHEIRO, COZINHA E ABRIGO P/
CARRO, TERRENO C/

15,00X25,ooM.
Área do terreno 375.00 m2 Área,
Benfeitorias 32.00 m2 Preço

venda: 30,000.00

•

==VENDA== 5517 CASA- TRES
RIOS DO SUL. LOT. JOãO

GUALBERTO ROCHA, LOTE: 49.
CASA MISTA COM 01 QUARTO,

SALA, COZINHA, BW'C E
LAVANDERIA

Área do terreno 312.00 m2 Área
Benfeitorias 70.00 m2 Preço

venda: 20,000.00

•
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.

' SÁBADO, 20 de dezembro de 2003
...........................................................CADERNO PARCIMOVEIS

.

Residencia
,

LANÇAMENTO

o Edifício:
* 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
* APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
* 02 SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
* AMPLA ÁREA AJARDINADÀ
* PLAY·GROUND
* PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO
* PROl AO CLUBE AI BAEPENDI

, CRECI4936

CASA EM ALVENARIA - cf
2 quartos e demais

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

•

-

LOCAÇAO

CASA DE MADEIRA - cf 3
quartos' e demais

dependências. Ilh-a da

Figueira. R$ 280,00.

CASA DE MADEIRA - cf 2

quartos e demais
.

dependências. Vila t.enzí.

R$ 2QO,00

• QUITINETE - Vila Lenzi. R$

200,00
•

Projeto, Anil Hélotsa Pfiizer \IV'!>!!

Vendas: 275-1594

y
WOLFEPAR

f.mpre(�ndjmcnt'os e Paructuações Ltdo .

• ••

,

Rua: Cei. Procópio Gomes c/e Oliveira, 1207- Jaraguá c/o Sul/ SC

vilson@parcimoveis.com.br

Fone 371-2357

VILA LENZI

casa em

alvenaria cf
ponto

comercial cf
500m2

R$ 30.000,00

236 -

ÁGUA VERDE
- terreno com

364m2

(14x26)
Rua 249-

Erich Sprungu

141-

CZERNIEWICZ
- Casa de

madeira cf
40m2• Terreno

cf 304m2. Rua
Henrique
Marquardt

R$ '125.000,00R$ 35.000,00

107 -

•

VILA LALAU-

casa em

alvenaria com

197m2,
terreno cf
517,50m2.

,

Rua Carlos

Egert

•

I'
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rgJRANCHO.
[aflIMOVEIS Fone: (47) 373-0283

Cód. 1170 - Casa em alvenaria com 1 02,00m2 - 2 quartos
- 01 bwc - copa - cozinha - depósito - lavanderia - sala'
varanda - Terreno Fom 370;00m2 - Rua dos Atiradores -

Centro - R$40.000,00.

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

Salao Diana - Infra Estrutura completa - Rua asfaltada -

Rua dos Atiradores - Centro - R$25.000,00.
Cód, 1121 - Casa em alvenaria com 1 05,00m2 - 04 quartos
- 01 bwc - 01 garagem - cozinha -lavanderia - sala - Terreno
com 450,00m2 - Rua João Bona - Lateral - Bairro Amizade
- R$40.000,00 + financiamento pela CEF.

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

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

R$16.000,00.

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

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

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

www.parcimoveis.com.br

MARIMAR IMÓVEIS

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

,

GUARAMIRIM - SC

Cód. 1172 - Terreno com 75.000,00m2 - Infra Estrutura

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

30 mil em fase de crescimento - Estrada Poço Grande -

Bairro Poço Grande - R$120.000,00.

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

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

Guamiranga - R$35.000,00,

Cód. 1132 - Casa mista com 100,00m2 - 03 quartos - 01
bwc - cozinha - lavandeira - sala de estar - sala de jantar
varanda - Terreno com'900,00m2 - Rua Eugênio Devigilli
- Bairro Rio Branco - R$20.000,00.

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

quartos - 01 bwc - cozinha
sala - Terreno com

457,00m2 - Rua Onélio
Nicoccelli Bairro

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

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

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

-,

fi
co
m

o
LU
a:
o

MARIMAR
IMÓVEIS

CASAS:

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

Apartamento padrao com 02

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

garagem - Rua 28 de Agosto - Ao

lado do Consultório do Dentista Dr.
Nelson - R$500,00.

Apartamento padrao com 01

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

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

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

varanda - Rua Angelo Eccél -

Bairro Amizade - Guaramirim -

R$300,,00.

TAMOS ASSESSORIA PARA O SEU FINANCIAMENTO IMOBILIARIO

r------'..,

I Schroeder 1- Ret. 81 -ICasa em alvenaria com

I 196,00m2, terreno com I
,

1450,00m2. Valor R$II

28.000,00"L .J

r------..,
I Barra do Rio Cerro -

I
I ReC 86- Casa Mista, Icom 02 dormitórios e
I demais dependênr.i- I

: I as, Valor R$ 24.000,00 I
, L
_ _:.- .J

" r - -:- - -

-..,

I João Pessoa- Ret. 83 I
I

• Casa de Alvenaria
Icom 65,00m2. Terreno,I Com 2,453,00m2. Valor I

I R$ 25.000,00. I
L' .J

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

Amizade - Ret. 90 - Casa de I
Alvenaria com 130,bOm2, I
sendo 04 dormitórios e de-

Imais dependencias. Terre-
,

no com 460,00m2. Valor R$ I
46.000,00. I

�-----------------..,

I Barra do Rio Cerro - Ret. I
88 - Com área de

I 217,00m2 com 03 dormi- I
I tortos e demais I

depehdencias. Terreno II
com 1.271,00m2. Valor

I R$ 100.000,00 I
� .J

TERRENOS: r
- - - - - - -

..,

I Schroeder 1- Terreno com I
I ���o���� (����ta-�! I
I parcelamento)

, I
L .J

r.-------il

I I
I I
I I
I I
I I
I Amizade - Ret. 87 - Casa I
I em alvenaria com I
I 70,OOm2. Sendo. 02 I
I dorimtórios, 01 �ult,e e I
I
demais dependências. IValor R$ 33.000,00

.JL _

.

r.----------------..,
Centenário - Ret. 89 -

IUma casa em madeira
com 100,00m2, sendo 04 I
dormitórios e demais de- I
pendências. Terreno com

I351,00m2. Valor R$
I 32.000,00. (Próx. DG I
l! �eJU .J

r-------..,

I Vila Lenzi - Ret. 48 - Com I
área de 74,17m2, 03 dor-II mitórios e demais depen-

I dências. Valor' R$I
150.000,00 I
L .J

r-------..,

II Baependi - Ret. 50 IICom área de
r-------.., I 11.103m2, próx. a I
I Barra do Rio Molha - I I M ti' T p Ir

- - - - --" -
-,-..,

,

I
e a urglca rap,

I Guaramirim-Centro-Ret.I .IRet.84- Lateral da Rua I' a aproximadamen- I
134-Comáreade700,00m2, I I Ana Zacko, cl I I te 800m da Rua I
sendo:pavimentoterreo'l I 774,00m2, na Rual I Preto WaldemarlIcom sala comercial egara- I Frederico G. Schimitz.1 I Grubba. Pussui II gem pi 6 vagas e; Pavimen- I
[to superior com 4 aparta-I I Valor R$ 18.000,00·1 I casa e rancho de I
Imentos de 3 e 21 I (Aceita-se automóvel I I madeira; lagoas de I
I dorimtórios. Terreno com I I como parte de paga- I I p e i x e s. Va lar R $ I750,00m2• Valor R$I' I mento). I I 170.000,00 I1350.000,00
L __,_

-II.J!LII'II.J!L11!'1.J1!l11

r-------..,

I Chico de Paula - Ret. 821
- Com área de

II 96.000,00m2• Valor R$
·1 70.000,00. (Troca por I
I casa) ,I
L .J

SOBRAD05:--

r------..,

I Barra do Rio cer- I
I ro - Ret. 36 - Ter- I
I rena na Rua I
I Bertra Weege com I
área total de

: 7.500,OOm2• valor:R$ 140.000,00.
I Ou entrada R$ I
I 60.000,00 -I;- 30x I
I R$4.000,00 I
L .J

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

Aluguel I
I
*Apartamento com I

I suite mais um dormi-I
tório e demais depenI dências. Valor do Alu-I

I guel R$ 550,00 p/]
I mês. I
L .J
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CENTRO - casa
alto padrão, 1 suile
master +5 qtos,
3 bwc, 3 salas,
escritório, dep.
empregada,

churrasq., COZ., lav,
e dernois dep., terre

no c/842m2.
R$ 280.000,00
NEGOCIÁVEIS

TERRENO
ÁREA CENTRAL
GUARAMIRIM -

com 350m2,
Guaramirim.

R$ 19.900,00 ou

5.000,00 + parco

VILA LENZI -

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

garagem .. R$
18.000,00 +

I

parcelas R$
365,00

CENTRO
GUARAMIRIM - 1
suíte master + 2

qtos, 2 salas,
escritório, coz., lav.,
dep. de erilrpegada
+ 2 bwc, churrasq.,
canil, energia solare
a gás, portão elel.,
semi-mobiliada.

R$ 125.000,00

BAEPENDI - Casa em alvenaria c/180m2, 4 qtos, 2

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

OFERTA

CENTRO - casa de

alvenaria, cl3 qtos, 2

salas, coz., bwc, lav.,

garagem
R$ 43.000,00Sobrado cl 5 qtos e demais

depedências repartidas: Rua Alwin
Otton si na. Centenário.

R$ 85,000,00 '

Casa em alv., semi-acabada, 2 qtos, 2
salas, coz., bwc, lav., garagem c/ plantas
do 20 piso. R$72.000,00. Centenário.

VILA RAU - casa alv., 3 dorrn. bwc,
garagem, cl 112m2, terreno cl

1.102m2. R$ 59.000,00

BARRA DO RIO CERRO - Gclpõo
750m2 acabados e 750m2 não acabados.
Terreno de ±6.000m2 PREÇO DE
OCASIÃO:' R$ 159;000,00

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

58.000,00

João Pesso� - terreno com 335m2,
R$ 4.000,00 + 160 parcelas de

R$ 230,00.

Ref. 95 - terreno cl 8.400m2.

Localizadg Sta. Luzia. Rua Principal.
R$ 58.000,00

BARRA DO RIO CERRO -

Terreno murado na Rua Abramo
, Pradi, 117, 1 a rua a esquerda após
entrada Parque Malwee,'cl 820m2•

R$ 30.000,00

Ref. 102 - casa mista cl 2 qtos,2
salas, cOZ., lav., bwc, garagem, .

Centenário, R$ 38.000,00+ pare,
R$ 335,00

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

pa rc.

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

BARRA DO RIO CERRO -

Chácara com 65.000m2, 90% área

plana, cl 2 casas. R$ 89.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Com serviços de hcspedaqern, leva e traz, banho, tosa e

alimentação, a Hospedoq Barulhodagua é o local perfeito para deixar seu
cão.Localizada na Estrada Geral do Rio Molha, 500 metros após a Gruta,
no Km 3, oferece canis higienizados, individuais, em área verde de 20
mil metros quadrados.

A Hospedog possui excelente área de lazer com salário, sombra e

água corrente, com espaço cercado de mais de 1.000metros quadrados
para seu cão brincare correr.

Durante o dia os animais, separados por grupos de tamanho e

temperamento, ficam soltos para brincar, tomar sol, cavar buracos, fazer
novos amigos e se exercitar sob a atenção de um profissional.
Também realizam passeios' com o personal dog e dispõem de

acompanhamento veterinário. Ao final da tarde os cães são recolhidos

para uma merecida noite de bom sono.

A Hospedog Barulhodagua foi projetada para dar maior proteção,
conforto e segurança ao melhor amigo do homem, dispondo de circuito
de TV com monitoramento.

O seu amigo não é colocado em gaiolas, toda liberdade
necessária para o bem estar é assegurada.

A Hospedog também dispõe dos melhores filhotes de todas as

raças e tamanhos, nacionais e importados, com pedigree e ou contrato
de garantia.

Nestas férias dê uma prova de amor ao seu amigo e leve-o a

Hospedog Barulhodaqua, que atende de segunda a domingo das 9 às 20
horas, com hora marcada pelo fone: (47) 370 8563 e (47) 9103 3580.
Consulte pacotes especiais de hospedagem.

A melhor opçã» para seu cão

Canis com amplo espaço, higienização e

ambiente individual.

urante o dia os animais, contam com

�spaço cercado para brincar, tomar sol,

a�Zer �ovos amigos e se exercitar sob a

ençao de um profissional.

A Hospedog fica localizada na Estrada Geral do Rio Molha e oferece uma

área verde de 20 mil metros quadrados. (47) 370-8563 e 9103-3580
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1

CRECI934-J

Engetcc
Fone/Fax: (047)

370-0919/370-0819
E-mail:

engetec@engetecimoveis.com.br

Ref. 1042 - LOT. CHAMPAGNAT - casa

em alvenaria, c/ 1 suíte + 2 qtos,
sala, cozo com móveis sob medida,
lavanderia, churrasqueira, garagem

para 2 carros. Rua Irmão Leão Magno,
267. R$ 180.000',00. negociáveis

2 terrenos c/ casa de alvenaria, c/ suite + 2

qtos, cozo c/ móveis sob medida e garagem,
R$ 160.000,00

Ref. 1028 - ILHA DA FIGUEIRA - casa em aM!naia,
3 qtos e demais oep., garqgem p/3 carros. Rua José
Panstein. Terreno 45()m2, área construída 190m" .. RS

85.000,00 (próx. Bonatti Mat Consír)

ReI 1.058 - CENTRO � Casa em alvenaria, suíte com ..

móveis embutido, ::> quartos com móveis embutidos,
copa com cristaleira, ampla sala de visitas com bar,
.cozinhacom móveis sob medida, sala social, TV,

bwc, ambiente de testas com churrasqueira,
garagem fechada para 2 carros, dependência de'

empregada, lavanderia e demais dependências.

CLASSI SÁBADO, 20 de dezembro de 2003

(
I A ENGETEC deseja a todos
>

I seu clientes e colaboradores

UM FELIZNATAL E

PRÓSPERO ANO NO(/O!

Ret. 1041 - CENTRO - Rua 29 de Outubro, nQ 29.

Terreno cj4.500m", edificado com casa principal
de 500[11", com todos os cómodos de praxe mais

piscina. Contém mais duas casas de alvenaria

todas em ótima estado de conservação.
Excelente preço, condiçó�s a combinar.

Ref 1034-
CENTRO - Ed.

Shiochet
apartamento no

centro da cidade,
localizado ao lado
do Supermercado
Angeloni, contendo.
1 suíte mais dois

quartos,
dependência. de
empregada, sala

cozinha, lavanderia,
sacada, salão de festas, piscina

e demais ambientes. R$ 90.000,00

Ret 1033 - RAU - Casa em alvenaria,
localizado próximo a Unerj. com 2

quartos, sala, cozinha, garagem para 2
.

carros,' Terreno de 300 m' e edificação
150 rn-. R$65.000,00.

de Mista com + -170,OOm' de área

contruída. Terreno com área total de
Contendo 3 quartos, sala,

copa/cozinha, BWC social, área de' serviço
com abrigo para carro. R$ 75.000,00

Ret. 1037 - ILHA DA FIGUEIRA -

Casa de madeira de 120 m2 +

galpão de 100 m'.

R$ 70.000,00

com aprox. 441m2 e terreno com 2:621
.

m2• 2 suítes + 2 quartos; 2 salas

grandes conjugadas, cozinha, lavanderia,
área de festas, garagem para 3 carros.

Ret. 1046 -CENTRO - Rua Exp. António Carlos
Ferreira, 578. Casa em alv., c/2 suítes, 2

qtos, 2 escritórios, sala jantar/ estar/Tv. sala
íntima, adega, chur., dep. empregada compl.,
lavanderia, gar.p.' 3 carros e demais

depêndencias, c/ prox. '350m2 excelente
acabamento e bom gosto. Terreno c/6oom".
Preço e condições a combinar

Ret 1001b - JARAGUÁ ESQUERDO -

Casa em alvenaria + ,130 m2 de área

construída. Terreno com área total de

980,00m'. Contendo 3 quartos, 2BWC,
copa cozinha, lavanderia, garagem para

2 veículos. R$ 115.000,00

Apartamentos:

- Terreno el 7.211,00 m' frente pi o asfalto no Bairro
ÁMIZADE. R$75.000.00
- Terreno na Rua Carni Ia Andreuua lia BARRA DO
RIO CERRO. R$32.000,00
- 1021 - Terreno Rua Roberto Ziemann (prõx
Canarinho) no CZERNIEWICZ e/3.120.00m'
(39x80) - R$ 250.000,00
- Sítio, local Ribeirão Cacilda, Rua Vitor Schaldam.
área de terreno cf 85.8001112, c/2 casas de madeira.
R$ 65.000,00 no GAIUBALOI. Aceita-se carro

até 10.000,00. Próx. ao Mercado Furlan
- Terreno ct 979m2, cf construção em alv. R: Luiz
Palistieri , próx. Famcg em GUARAMIRIM. R$
400000.00
- Ref 1002 - Terreno com 980 m' no Jgu.i Esquerdo
no Valor R$ 45.000,00
- Área com 2.000m2, frente para a ma principal. no

bairro JOÃO PESSOA R$ 25 000.00, em

condições a combinar
- Dois terrenos c! éírea de 20.000m2 cada um, sem

benfeitorias no RIO DA LUZ III. Fazendo frente
325 m' e fundos 3 15 m'. R$ 28.000,00 cada.
- TERRENO com uma área de 442.281ll', na rua

Epídio Martins BAIRRO VILA LENZI. RS

18.000,00
-

- Terreno na Rua Vitoria Pradi, 27,50x 29.70 =

816,75m'. R$ 28.000.00
- RUA: Arduino Prudi, Terreno cl 450m'. RI

32.000.00
- Terreno Próx. Prefeitura. cl 417m2. R$ �O.OOO,OO
- Terreno Rua: João Carlos Stcin - Jguá Esquerdo,
c/480m'. R$ 40.000,00
- Terreno Rua: Adolorata Davi Pradi. c/ 450m2. RS

32.000,00

-Apto. Ed. Juliana - Rua Gumercindo da Silva

(CENTRO)- cl I su íte + I qro. - R$ 62 000,00
- Apto. Ed. Lcuprecht - Rua José Emmeudocrfer

(CENTRO), cl 2 qros e demais dep, - R$ 58.000.00
- Apto cobcrturu Catarina Erehing (CENTRO) cf
300m', cf 2 suítes, 2qtos, e demais dep. Valor a

c omb i nar.Ac e i ta-se carro ou terreno até

R$30.000,00.
- Apto, rua Bahia, próx . Madri (JGUÁ
ESQUERDO) R$ 58.000,00
- Apartamento Ed. Floresta, 2 qtos e demais dep.
R$ 40.000.00 Fundos Carinhoso (VILA LENZI)

Casas:

- Lot. Papp (BARRA DO RIOCERRO) - Casa de

500,00m' el terreno de 1.495,00m'. R$ 360.000.00
- Casa mista na Rua Ana Karsten (BARRA). 184.

R$ 45.000.00
- Casa em alvenaria (BARRA) 116m2, copa,

cozinha, 3qLOS, bwc, sla, garagem. churrasqueira.
R$ 65.000,00 (próx. Tritec)
- Casa em alvenaria, Rua Exp. Antonio Carlos

Ferreira (CENTRO), el 2 suítes. 2 qtos c demais

dep, R$ 400.000,00
- Ror. 1025 - Casa em alvenaria, l1Ia426 (ILHA DA

FIGUEIRA) n" 172, pró x . Posto Saúde. RS

70.000.00
- Ref. 1027 - Casa ele 70m' de madeira (ILHA DA

FIGUEIRA), terreno 25x I 00 = 2.500m', próx.
Nossa Senhora A parecida. R$ 40.000,00

.

- Ref. 1028 - Casa cm alvenaria, 3 qtos e demais

dep., garagem pi 3 carros. Rua José Panstein (IL1-i11
DA FIGUEIRA). Terreno 450m', ,íreacc"stlUída
190m2 R$ 85.000.00 (próx. Bonati Mal. ConstL)

- Casa de alv., cf suite + 2 '1105, cozo clmóvcissob
medida, lav., churrusq., garagem no LoL

CHAMPAGNAT R'$ 180.000,00
_ Casa alvenaria (SCI-IROEDER). 196111', cl 3qtos.

copa, COZ., sala, 2 bwc, garagem pI 3 carroS,

churrasq., murada. R$ 30.000.00
_ Casa, bairro Santo Antonio ('rRES RIOS DO

NORTE). R$ 23.000,00
$

_ Casa alvenaria ('rRES RIOS DO NORTE). R

18.000,00
. 'RES

_ Casa no Loteamento Santo Antônio nu (I

RIOS DO NORTE) Valor de R$ 28.000,00
_ Casa alvenaria ('rRES RIOS DO SUL). RS

38.000.00
. ..' . lUaS

-Casaemalv.(em frente Rodeio Criolo) 1 RES

DO SUL .R$ 32.000.00
_ 1]1' lia

- Casa em alv, el 172.00111' e terreno de 67).00
Vila LALAU. R$ 85.000,00

.
> RlIa

- Casa em alvenaria 3 qtos e demaiS dep.

Eupídio Martins.(VI�A LENZI) R$ 100.000,00
_ Casa em alvenaria (VILA NOVA), cI 3 qtOS'

�elllais dcp, R$ 45.000.00 + finan.
1]1'.cI

- Ref. 1003 - Casa alv., cl 270m'. terreno 450
'u"lgenJsuíte + 2 qros ...

sala conjugada, coz., lav.. g,' 00
p/2 carros, piscina (VILA NOVA). RS 96.000.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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t a .. ..... � ..

construtivas

- Localizado no bairro Vila Nova próximo ao Fórum

- Edificação Residencial com 7 pavimentos
- 24 unidades residenciais

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

'Apartamento tipo 01
- Área 86.60 m2

... conforto, funcionalid__ade, segurança e beleza em localização privilegiada.

Apartamento tipo 02
- 'Área 148, 18 m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Jardim Jaraguá _Ltda.
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582 / PLANTA0: 9997-9471

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br
HÁ 22 ANOS, GARANTINDO BONS NEGÓCIOS
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Vila la/ou - casa no alto com uma boa ventilação, entre
o BESC e a Weg 1/- com área de 200,00m2, suíte t 02
dorm_, 02 saias, 02 banheiros, cozinha sobmedida, área
serviço, garagem p/02 carros, área deJesta c/
churrasqueira e piscina - terreno 520,00m2 - valor a
combinar - aceita apto de menor valor em Jaraguá..

Ilha Figueira - casa em alv. c/ área 142,00m2-
�uíte c/c/oset t 02 dorm., sala ampla, cozinha,
banheiro, área servíço, área churrasqueira - terreno

esquina c/ 4B5,00m2 - Valor: R$ 50.000,00
entrada t Parcelamento (.f.F = RS 30B, 00 mensais.

Centro: Ed. Dom lourenco (novo) - com área total de
120,00m2, suíte + 02 do;m., sala cl sacada, cozinha,
área serviço, bwc-social, garagem Valor R$
101.000,00.

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

privilegiada entre o Fórum e o

Detram : cl área total de
21 0;00in2, suíte cl doset e

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

banheiro-sodal, cozinha, área
serviço, área churrasqueira, área

para pisdna - terreno c/420,OOm2
- Vaiar: RS 155.000,00.

aceita imóvel até �S 70.000,00.

Vila Nova - PONTO COMERCIAL: sobrado na Rua 25 de Julho, com área de 360,OOm2, suíte t
03 dorm., 02 saias, 02 banheíros, cozínha, área serviço, área festa com piscina e uma excelente sala
comercial- terreno de esquina - Vaiar: RS 210.000,00 (neg.).

. Vi/aRau: boa casa com um ótimo terreno de esquina com área
de 520,00m� casa com 110,00m2 - c! 03 dorm. - R$
10.000,00-(próx. Posto Odade! -aceita aptomenor vaiar.

Centro: Ed. Giovana - com área total d� 130, 00m2, suite
c/sacada + 02 dorm. c/sacada, sala c/sacada, cozinha,
área serviço, bwc-social, garagem Valor R$ 65.000,00.

Centro - casa em uma ótima localização residencial, antes
da Duas Rodas Industrial- com área de 11S,OOm2, 02dorm.,
sala, banheiro com banheira, cozinha, área serviço, garagem
terreno 306,'OOm2 - Valor: R$ 63.000,00.

Centro: Ed: Maraiá - com área total de 135,OOm2, suíte
t 02 dorm., sala c! sacada, cozinha sob medida, área

serviço, bwc-social, garagem Valor R$ 65.000,00.

'(e�t��:' casa em ótima/ocalização residencial, antes da
Duas Rodas Industrial- ccim área de 300,00m2, suíte +

04 dorm., 03 saias, 03 banheiros, cozinha sob medida,
área serviço, dep. empregada, garagem p/02 corras,
área de festa c/ churrasqueira - terreno 100,00m2 -

valor a combinar - aceita imóveis em Florianópolis.

Vila Rau: Cond. Águas Clara sobrado - com área total
de 6B,00m� 02 dorm., sala, cozinha, área serviço,
bwc-sociol, garagem, terreno 300,00m2 - Valor R$
33.000,00 ou Fin. CU.

OPORTUNIDADES:

CASAS:
- Vila Lalau: cosa com área 100m2, terreno
450,00m2 - RS 69.000,00 (próx. Co/. Roland
Dorbusch).
-Vila Nova: cosa com área 180m2, terrenó
520,00m2 - RS 15.000,00 (próx. Posto de
Saúde).
-Vila Nova: cosa com área 140m2, terreno cl
píscina 4l0,00m2 - RS 18.000,00.
-Jguá Esquerdo: cosa com área 140m2, terreno
esquina 450,00m2 - RS 80.000,00 aceita
imóvel de menorvalor - (próx. Cond. Azaléias).
-Vila Nova: casa nova com área 180m2, terreno
600,00m2 - RS 130.000,00 (próx. Circulo
Italiano)_
-Baependi: sab(ada com área 350m2, terreno
380,00m2 - RS 180.000,00 (àceita apta na

centro).
-Centro: cosa nova com área 100m2, terreno
l50,00m2 - RS 100.000,00 (próx. Duas

Rodas).

APARTAMENTOS:
-Centro: (Ed .Maximun (enter) c!áreq 21O,00m2,
suíte t 02 dorm. - RS 135.000,00.
-Centro: (Ed.Klein) clárea 130,00m2, suíte t 02
dorm., apto novo - RS! 06.000, 00.
-Centra: (EdJalismõ)clárea 140,00m2, suíte cl
banheira t 02 dorm., 02 sacadas - RS
130.000,00.
-Centro: (Ed.(arvalho) clórea 140,00m2, suíte t
OUorm., cozínha mobiliada - RS 100.000,00.
-Centro: (Ed.lmperial) clárea 267,00m2, suíte cl
banheira, 02 vagas garagem - RS 170.000,00.
-Centro: (Ed.Florenca) c/área 150,00m2, suíte t
02 dorm., cozinha mobiliada - RSI30.000,00.
-(entro: (Ed.Eldorado) c/área 130,00m2, suíte t
02 dorm., cozinha mob. - RS 80.000,00 a vista.
-Barra RioMolha: sobrado (piso superior) R: Walier
Marquardtcom área 100m2 - RS 50.000,00.
-Centro: Res. C/arice Koch clárea 85, 00m2, suíte t
OI dorm., clgaragem e piscina- RS 89.000,00.
-Centro: fd. Leuprechtclárea l5,00m2, 02 dorm.,
clgarage,m - RS 67.000,00.

TERRENOS:
- Vila Rau. (ao lado da UN ERJ) - c!área 530,00m2
(14x37) - RS 35.000,00.
-Vila Novo: (Próx.lgreja Rainha Paz) clárea
392,00m2 (14x28) - RS 50.000,00.
-Vila NovCT,_ c/ área 456,00m2 (12x38) - RS
50.000,00 (negociáveis). ,

-Baepend� terreno com. R: Bernado Dorbusch c!
área l.198,00m2 (30,50 frente) valor
negociável:
-Guaramirim: terreno industrial 117m frentepi
BR - clárea 57. 000, 00m2 - aceita imóvelJguá
ou entradamais parcelamento.
-Nova Brasília: c/área 555,00m2 (15x37) -

RS 35.qOO,00.
-Centro: terreno comercialR: Procópio Gomes-c!
área 562}0m2 (1?50x45,00Hnegociáveis).
-São Luis: terreno (próx. CAIC) (12x38) clárea
de 456,00m2 - RS 23.000,00.
-Czerniewicz: terreno comercial R: Jorge
Czerniewicz clárea de 13.501,00m2 (valor a

.
combinar)

-

lOCACAO:

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

Barra ilio Molha: casa alvenaria - 03 dorm. - RS 360,00 (ao lodo Prefeitura Municipall.

Centro: casa alvenaria - 03 dorm. - RS 450,00 t IPTU - R: João Picolli ..

Centro: Ed.ltália - 02 dorm., sala cl sacada e churrasqueira, garagem - RS 320,00.

Centro: Ed. Gardênia - 02 dorm., sala, cozinha, banheiro, lav., garagem - RS 330,00.

Centro: Ed. Menegotti - 03 dorm., sala cl sacada, (OZ., 02 bwc's, área serv.- RS 350,00.
,

Jguá Esquerdo: Apto Novo - 02 dorm., sala cl sacada, coz., bwc, garagem - RS 400,00.

Centro: Ed. Klein - suíte + 02 dorm., sala c/ sacada, coz., bwc, lov., garagem - RS 600,00.

Centro: Ed. Savi - kitnete si garagem - RS 260,00.

A IMOBLJÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESTÁ NEfESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS

DE LOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ref 6022 - Centro - Sala
Comercial cl 87,00m2 - cl 02
vagas de garagem
Área Total: 148,89m2 -

R$85.000,00 para compra ou

R$550,00 + cone. para alugar

Ref 5389 - Nova Brasília - Casa
Alv. Residêncial ou Comercial -

cf 214,00m2 - 01 suíte + 02 dorm
- 01 bwc - churrasqueira - área
para estacionamento - Terreno cl
660,00m2 R$175.000,00

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

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

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

R$178.000,00

Ref 4349 -

Centro - Ed.
C.a t a r i n a

Ersching - Apto
Cobertura cl
302,90m2 -

04 suítes -

bwc - dep.
empregada cl
bwc - piscina
Negociável

NATAL I
..

Jesus nasceu para interferir

na história da humanidade.

Ele quer nascer em sua vida,
mudar sua história e fazer de

você uma nova pessoa. Se

isto acontecer, estão você descobrirá o verdadeiro

sentido do NATAL!

Seus amigo, diretores e funcionários da Itaivan

Imobiliária desejam a você um FELIZ NATAL e um

PRÓSPERO ANO NOVO. E certos de que em 2004

estaremos juntos novamente.
Boas Férias.

Estaremos em férias coletivas no período de

23/12/2003 a 11/01/2004.
Plantão de atendimento

(47) 9136-3412/ (47) 9117-2518

Ref 5392 - Vila Baependi
- Sobrado Comercial cl
448,00m2 - 2° Piso:

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

Ref. 5397 - Três Rios do Sul - Sobrado
inacabado cl 155,00m2 + casade
madeirá simples c/SO,00m2 - 02 donm -

bwc - Terreno c/ 675,00m2 - R$35.000,00

Ref. 5363 '- Centro - Casa Alv, c/ 228,50m2
- 02 suítes + 02 donm - bwc + edicola c/
dep. empregada - chunrasqueira - garagem
- Terreno cl 575,00m2 (15 x 38) -

R$180.000,00. Aceito permuta por
imóvel

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. 5365 - Rio da Luz - Casa alv, cl
96,83m2 - suite + 2 dorrn. bwc social,
terreno -cl 400m2 - R$ 68.000,00
(aceito i"móvel de menor valor)

�;."",
Ref. 5398 - Chico de Paula - Casa
Alv.. cl 252,00m2 - suíte + 02
dorm - 02 bwc - área festas cl
churrasqueira e 02 bwc - Terreno cl
450,00m2(15 x 30) - R$95.000,90

-

LOCAÇA0
Ref. A-140 - Amizade - Residencial Amizade - Apto
dorm., bwc - R$ 250,00 + cond. R$ 80,00

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

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

suíte + 02 dorm - 01 bwc - dep. empregada - cozinha

mobiliada - R$550,OO

Ref B-176 - Casa Alvenaria Comercial - Centro - cf
200,00m2 - Valor negociável -(ótimo para clínica e

escritório)

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

R$1.600,00 por mês

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

Ref. B-183 - Casa mista - Nereu Ramos - 130,00m2 - 04

dorm - bwc - R$250,00

Ref. B-186 ; Casa Alv. - Vila Rau - 02 dorm - bwc -

R$220,00

* Consulte-nos! mais imóveis para

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

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$287.000,00 entrada + SD

R$33.obo,00 parcelado

Ref 4363 - Czerniewicz - Apto cf
98,00m2 - 01 suíte + 02 dorm -

01, bwc -sala estar/ jantar cl
sacada - R$89.000,00 cl móveis ou

R$75.000,00 sem móveis.
Negociável (aceito carro)

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,OO

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).

área de 235m2, em terreno de

499m2. (Vila Lalau)

Vende: Excelente

Loteamento legalizado,
terreno com área de

360m2. Rua Otto Georg

(próx. Malwee) Preço à
.

vista: R$ 13.000,00

Vende: Apartamento contendo
dormitôrios: Rua Cel. Procopi
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 Epitâcio Pessoa (Centro)

Aluga: Casa em alvenaria, 3 dorm.
e demais dep. RuaAngelo Schiochet
(próx. Beira Rio) Aluguel:
R$ 600,00

CORREIO DO POVO 7

Vende: Casa em alvenaria (1 suíte

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

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

de 325 m2. Lot. Olegário.

INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

MARINA

Apartamentos novos,

contendo, 03
dormitórios (sendo 1

suíte), sala, cozinha,
lavanderia, banheiro
social, sacada cf

churrasqueira e

garagem. Rua Marina
Frutuoso esquina cf
Rua Paulo Schiochet -

Centro (Próx.
Angeloni)

-7 Casa "nova" em alvenaria, contendo 03 dormitórios, sala, copa/cozinha,
lavanderia, banheiro e garagem. Rua Arduino Pradi, 647. Aluguel: R$ 490,00
-7 Apartamento, contendo 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e

garagem. Rua CeL Procópio Gomes (Centro). Resid. Maguillú Aluguel: R$ 300,00
-7 Apartamento, contendo 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro
e garagem. Rua José Albus, 95 (Centro). Ed. Mário Tavares. Aluguel: R$ 300,00

I

Fone:
311-2111

, I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COO 017 - VILA NOVA
- Cobertura medindo

276,OOm2 - 2 suítes,
quarto, sala em 3

ambientes, (pode se

fazer mais um quarto,
dois banheiros,
'cozinha, área de
festas privativa,
sacada, dependência
de empregada, dois

)agas de garagem,
área com cêu aberto -

Financiamento am até
36X sem entrada.

COO 043 - VILA

RAU SALA
COMERCIAL - Sala
comercial medindo

55,OOm2 com

garagem - em

frente a faculdade
Valor RS 45.000,00

suíte com closet e hidro, sala intima, sacada, 3 quartos,
2 banheiros, 2 salas, cozinha, lavanderia, área de festas,
garagem - Valor RS :145.000,00

,

l
SABADO, 20 de novembro de 200

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

Compra, Vende. Encontre aqui seu imóvel!

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

Próximo à faculdade - Valor RS 95.000,00.

COO 044 - CENTRO -APARTAMENTO -medindo 147,OOm2
- 1 suíte com sacada, 2 quartos, sala, cozinha mobiliada,
lavanderia, banheiro, sacada com churrasqueira, garagem,
Prédio com piscina e ampla área de festas - Valor RS
120.000,00

2:173· ILHA DA FIGUEIRA - R. Nereu Vasel,
casa alvenaria cl 160m2 e terreno cl 850m2•
RS 75.000,00

COO 045 - RESIDENCIAL AZALEIA - TERRENO MEDINDO
700,00M2 - VALOR RS 38.000,00

2:187 - CENTRO - Rua CeI. Procópio Gomes,
casa alv. cl 230m2 e terreno cl 1.200m2,
ótima pi ponto comercial. RS 260.000,00

2:144 - BAEPENDI- R. Afonso Bartel, casa
de alvenaria com 243m2 e terreno com

390m2. RS :100.000,00

Ed.

Vitória Régia -

Rua Pedro

Avel ino Fagundes
RS 70.000,002:185 - VILA LENZI- Rua Francisco Piermann,

casa alvenaria cl 160m2 e terreno cl 800m2•
RS :1:10.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. A NOSSA MENSAGEM DE NATAL DESTE ANO REVELA-SE NA

SIMPLICIDADE E NA HUMILDADE A QUAL CADA UM DEVE LEVAR A

SUA VIDA, DEMONSTRANDO AMOR, CARINHO, AFETO E TERNURA

EM TODOS OS 36S DIAS DO ANO, PRESENTINDO SEMPRE A

VOCAÇÃO PARA O BEM E PARA UM AMANHÃ MELHOR DE MUITA

LUTA,PAZ, DIGNIDADE E SINCERIDADE, PARA QUE NOSSOS FILHOS

POSSAM TER O MODELO DE VIDA BEM DEFINIDO PARA O AMANHÃ.

... E. SE NO CAMINHO DOS 36S DIAS ERRASTES, APRENDAS COM O

MESMO, POIS O TEMPO PASSA, A TEMPESTADE BAIXA E O PERDÃO

ACONTECE, POIS HAVERÁ UM DIA EM QUE TODOS ESTAREMOS EM

PAZ EM NOSSO EXTERIOR E INTERIOR, REVELANDO O GRANDE

CLIMA DE HARMONIA QUE JESUS NOS DESEJA A CADA DIA DO ANO.

"A IMOBILIÁRIA GARCIA DESEJA A TODOS OS CLIENTES E AMIGOS UM
.

FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO 1004" .

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

E-mail: imobgarcia@brwnet.com.br

Nova Brasília - Jaraguá do Sul

Forno Elétrico
Tropical Inox

Kit 6 pts
cf cristaleira

CORREIO DO POVO 9

3711600
99752835
".:."0,,

Rua Bernardo Dornbusch 719, Baependi
E

.

r
.

_"""",>!<ii Rua Expedieionario Antonio

Carlos Ferreira

R$ 265.000,00

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

Consu Ite-nos •

Ref. 0011 Barra· Terreno 850,00m2 casa 130,00m2
R$ 105.000,00

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

Ref. 0003 Três Rios do Norte - Casa 150,00m2 com 4 dorm.

R$ 25.000,00

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

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

demais dep. R$ 60.000,00 toda documentada,

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

o Gravador cl CD
Origem Escrivaninha

para Computador

Mesa cf 6 cadeiras
Padrão Pinus

Conj. Estofado
3x2 lugares - Figueira

Vitra
Bicicleta
Aro 26 - lady July

·GUARAMIRfM· Ru.a28 de Agosto, 1321 -Centr(hiT�.I: 373-5112
MASSARANDUBA�\. Rua 11 de Novembro, 2681, Centro - Tel: 379-1757
BLUMENAU - Rua Henrique Conrad, si 02 - em frente ao BESC - Tel: 378-1975

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA VENDA ALUGA
Atendimento: 8h30 às 12h {(> 13h30 às 18h30

• Aos sábados: 8h30 às 12h

REF 1001 - ED ANA CRISTINA - R: PEDRO
GONZAGA - VILA NOVA - APTO COM 11 O M2, 1 SUíTE,
2 DORM, BANH, GARAGEM. RS 85.000,00

REF 3280 - SÃO LUIS - R: ALVINO
STElN - TERRENO 338 W. RS 25.000,00

REF - 3271 - JGuÁ ESQUERDO AO LADO
QUARTEL P. M. - TERRENO 6.832,11 W. RS
150.000,00

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

SOBRADO ALV 300 M2, PISO INFERIOR: GARAGEM 2 CARROS,
SALA JOGOS LAVAND, ÁREA FESTA COM PISCINA, COZINHA. PISO
SUPERIOR: 1 sUÍTE COM HIDRO, 2 DORM, COZINHACOMMÓVEIS,
SACADA. RS 200.000,00. ACEITA·SE CASA OU APTO

REF2445 -AVAl-R: 144-GUARAMIRIM-CASA 149 REF 2393 - TlFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH, REF 3263 - CENTENÁRIO - R: LTO. JARDIM

M2, 1 SUíTE COM HIDROMASSAGEM, 2 DORM, BANH,
1482 -CASAALV 139M2, 1 SUíTE, 2 DORM, BANHSOCIA� FRANCISCO - VARiaS LOTES RS26.000,00 CADA UM OU

GARAGEM, PISCINA. TERRENO 366 M2. RS 85.000,00
GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 13.000,00 ACEITA PARCElAMENTO DIRETO COM IMOBILIÁRIA.

.REF 2110 - VILA LENZI - R: JAIME GADOTIl,
REF2441- VILA LENII-R: PADRE ALBERTO JACOBS, 55- REF 1126 - ED ESMERALDA - R: JOÃO PICOLLI REF 3255 _ ILHA FIGUEIRA _ R: 725 .

2 BANH GA A EM
PREDlOCOMÁREATOTALCONSlRUIDA700M2.2APTO,5SALAS -CENTRO-APTO 105,73M2, 1 SUl'TE, 1 DORM, BANH,774 - SOBRADO ALV, 4 DORM, ,R G . COMEROAS E DEMAIS DEPENDENOA. TERRENO 500 M2. RS TERRENO 867 W. RS'41.000,00

TERRENO 450 M2. RS 130.000,00 330.�OO.ACHTAIMÓVELMENORVALO�INO!JSIVENAf'RIIJA. PISCINA, SACADA, GARAGEM. RS 80.000,00

REF 2454 - CENTENÁRIO - R: ALWIN ano, REF 2451 - CHICO DE PAULA - R: 406 - CASA
590 - CASA COM 70 M2, 3 DORM, BANH, GARAGEM. ALV 176 W, 3 DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO
TERRENO 350 M2. RS 62.000,00 700 W. RS 60.000,00

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

PONTO COMERCIAL COM CASA E TERRENO 590 M2.

RS 150.000,00

REF 3256 - BARRA RIO CERRO -R: VERONICA
DEMARCHI ROSA - TERRENO 390 M2. RS 21.500,00

REF 1115 - CENTRO - R: PRESo EPITAClO PESSOA,
111 - ED JARAGUÁ - APTO COM 123 W, 1 SuíTE, 2

DORM, LAV, DEP. EMPREGADA E DEMAIS DEPENDENCIAS.

RS 11 0.000,00. FICAM MÓVEIS EMBUTIDOS, COZINHA,
LAVANDERIA E DORMITÓRIOS

REF 1053 - ED IMPERIAL - R: FELEPI
SCHIMIDT, 234 - CENTRO - APTO 1 SuíTE, 2 DORM,
BANH, SACADA, GARAGEM. RS 160.000,00

REF 1109 - ED LUTPRECHT - R: Jost
EMMENDORFER, 1380 - APTP COM 1 05 M2, 2 DORM,

o BANH, SACADA, GARAGEM. RS 65.000,00

RtF - 3214 - R: FELICIANO BORTOLlNO - BARRA REF - 3216 - BARRA RIO CERRO - R: LTO.

RIO CERRQ - TERRENO 3.632,00 M2. RS PRADI - LOTE 19 - TERRENO 416 W. RS
200.000,0,0 25.000,00

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

SEM NOME - LOTE 13 - CASA ALV, 100 M2, 3 DORM,
REF 3001- VILA RAU - LTO ESIO ENKE - TERRENO

BANH, GARGEM. TERRENO 378 W. RS 55.000,00
326 M2, RS 19.000,00

HORÁRIO ESPECIAL DE FIM DE ANO - Dias 22, 23, 29, e 30/12/03 das 8;30h às 12:00h e das 13:00h às 18:00h. Dia 02/01/04 das 8:30h às 12:00h e das 13:00h às 18:00h

REF3242 -JGÚÁ ESQUERDO - R: 254 - ANGELO
REF 2435 _ RIO LUZ _ PROX·. SEARA _ CASA

REF2421-TIFAMARTINS-CASAALV80M2,1 SPE'ZIA TERRENO COM 821060 M2 RS' -., .

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LOTES FINANCIADOS
*Loteamento Griin Garten, bairro Amizade. Aprovado peja PM]S. Pronto para construir.
*Loteamento em fase de conclusão nos baÍrros: João Pessoa e Estrada Nova.

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

275-0606 Consútte-nos e reserve seu lote!

Ed. Aléssio
Berri -

.

Centro - 1 suíte
+ 2 dorm.

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

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

R$ 120.000,00

Ref. 118 - RAU - casa

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

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

Ref. 104 - VILA LENZI -

casa cf 173m2, 3qtos, 2

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

Ref. 103 - TIFA MARTINS
- casa alvenaria, 3

pavimentos, 212m2•

R$ 80.000,00

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

R$ 28.000,00

Ref. 119 - PIÇARRAS -

250mt.s da praia, casa cf
130m2, terreno esq ..cf

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

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

finan.

Ref. 124 - BARRA -

casa alvenaria, 96m2,
com 3 quartos e

demais dep.
R$ 45.000,00

A essência do Natal é o

. entendimento entre os homens.
A essência do Ano Novo é

praticar isto todos os dias.

Feliz Natal e Feliz 2004
São os votos de

ELET

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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371 - 1500

de alvenaria, R: Lourival Zocatelli, 142 - Vila Lenzi.
total 380m2. Área construída 230m2.

suíte, 02 dorm., 02 salas, coz., mezanino,
02bwé, área de serviço e garagem

pi 02 carros ..

.• VENI)Ii:sÉ' - Te;;eno. R: João Gesser, lado Â2 :.1119 - Amizade.
. Próx, Lot, Champagnat. Área tota] ±,_400rn2:

VENDE-SE - Casa em alvenaria, R Emma Ziemann, 45 - Czern cz .

\Área terreno 850,00. Área construida ± 350m2. D.I.: 01 suíte,
03 dorm.; '03 salas, copa, coz., '02bwé, área serv., área festas,

'.
churrasq., piscina e garagem. Galpão nos

.

• fundos cl 70rlJ2,
.

tSPAGO RESERVADO PARA REALIZAR SEU SONHO.
- ,

I I
� Natureza privilegiada

� Infra-estrutura completa
(água, luz, esgoto,
ílumlnação pública)

� Lotes a partir
de 325m2

� Localizado em
Nereu Ramos

� Preços � condições
de pagamento facilitadas
(parcelas a partir de
um salário mínimo)

Vendas:

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

Plantão (47) 9975-1500

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R. DOMINGOS DA NOVA, 449
Plantão: 9131-0174-

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722

www.girolla.com.br E-mail: girolla@netuno.com.br
Estaremos em férias de 24/12/03 a 05/01/04

1114 - CASA DE ALVENARIA - PRÓX. DA MALWEE

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

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

2 corras. RS 125.000,00

1253 - CASA DE ALVENARIA SEMI-NOVA - PARTE
MIA . PROX. ANTIGA APAE . - c/ 204 m2, tendo suíte �/
doset mobiliado e hidra, 2 quartos, cozinho semi-mobiliado,
churrasqueira, garagem p/2 corras. RS 155.000,00.

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

garagem p! 3 corras = Aceito imóvel.

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

terreno de 900m2 (15 x 34), tendo 03 qua_rtole_garagem p/
02 corras. Valor RS 115.000,00

3062 - APTO
lO. JARAGiii
c/2 qtos =

RS 49.000,00

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

1051- CASA DE ALVENARIA NOVA - ÁGUA VERDE-c/
160 m2, terreno c/ 400 m2, tendol suíte, 2 qtos, churrasqueira,

goragem p/2 corros. Aceito imóvel.= RS 75.000,00.

1171 . CASA DE ALVENARIA - ClERNIEWICl - c/
66,13 m2 em terreno de 357 m2 tendo 1 qto, bwc, copo,
cozinho, solo, despensa e lavanderia = RS 49.000,00

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

quarto, nren paro festa, garagem.

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

70.000,00 - Aceito imóvel.

1441 - SOBRADO - SANTA LUZIA - c/300 m2 em terreno.
de 750m2 (25 x 30) tendo 3 qtos no porte de cimo e no parte de

.
baixo PONTO COMERClAL.= RS 90.000,00. Aceita imóvel.

3092 - APTO- RES. BARTEL ACABAMENTO DIFERENCIADO
,

- c/ suíte + 2 quartos. RS 55.000,00

1075 - SOBRADO - PRÓX. CHAMPAGNAT - c/
330m2 - terreno 570m2 ( 15X38) - suíte c/ dosed e hidra, 2

qtos, lareiro, lavabo, garagem 2 torras. Faltam alguns
acobamentos. RS 160.000,00.

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

solo comercial = RS 120.00.0,00. Ac�ita imóvel.

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

+ 2 qtos, socado, solo comercial = RS 130.000,00.

1353 - CASA MISTA - VILA NOVA - Excelente estado de
conservação, c/ 1 03 m2 em terreno de 615,20 m2 (17 x 38),

tendo 4 qtos + Edícula de alvenaria c/2 qtos. RS 85.000,00.

QUEREMOS

agr.adeceratodosos
Clientes eAmigos que de

a1gumafonna
compartilharampara

chegarmos aalcançar nossos
objetivos.

FELIZ NATAL E UM

PRÓSPERO ANO NOVO!!!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Realizando seu sonho
imobiliário

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

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

EOAS FESTAS
I

I
I

i
1

I
I
I
I
I
I'
i
I

I
f

Q]le nesse nata' você sinta toda a aleqria necessária para serfe{iz a cada instante!

Que nesse natal todas as suas vontades, 'sonhos e desejos, sejam realizados!

Que você tenha uma noite de paz; que tenha boasfestasjuntamente com as pessoas que
sempre estão ao seu iado

Que <você encontre razões para cotuinuar vioendo, sorrindo e[azendo amigos!

Que neste tempo de paz você possa receber de cada pessoa o amor que eras te oferecem.

CBoasfestas, com muito ânimo e muita aleqria e que se tome realidade os sonhos que você

deseja alcançar:
'

C00319-

SERRA DE POMEROOE
CHACARA-

Medindo 86.000,00m2 - com

residência com suíte rústica - 2

lagoas - rio com cachoeiras -

4.000 palmeiras real de 3 anos -

1.000 eucaliptos de 20 anos

rancho - galpão -

Valor R$ 90.000,00

São votos,
_

(j)e alquém quefaz parte deste seu mundo de amizade

C005234-

SÃO LUIZ"':

RESIOENOA

em alvenaria, 2 suites com
hidro, 1 quarto, 1 sala, 1 sala

de jantar mobiliada, cozinha
mobiliada, lavanderia,

banheiro, 2 vagas de garagem
área de festas com banheiro,
dispensa, dep. de empregada,

, sistema solar de água,
3 ar condicionado novo -

Valor R$ 190.000,00

C005239-

BARRA DO RIO'MOLHA

CHACARA

medindo 10.000 m2 com casa

de madeira, lagoa com peixe,
cachoeira, plantação de

palmitd, criação de animais-:
Valor R$ 120.000,00

,

aceita - se imóvel no centro
da cidade

Departamento Jurídico Deja Imóveis
, , _ ':'{"

Dr!!. Maisa R. de Moraes Inella - OAB 15940 - Telefone: (47) 275-0037.
" '"

C003�4-
MOLHA - CHÁCARA

medindo 3.500,00m2 -A cinco

minutos do centro com ruas 100%

asfaltadas - área toda escriturada -

21agoas com peixes - rancho _;_

jardim - portão eletrônico
residência com 4 quartos, sala,
cozinha, garagem - terreno

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

menor valor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMETISTA�
-'ffi@jLEr€�iâ€fir€e-.-_.

(O) 11 (J)JLrmft ih
clW@j�• �w11

• Apartamentos com um

dormitóriorsuíte);
• Cozinha COIU churrasqueira;
lavanderia, estar e garagem;
• Área privativa aproximada
, de 40,75m2; "

• Localização Central
Av. Marechal Deodoro da Fonseca.

• Não é Hotel;
• Espaço para sala de jogos

(Lan House);

· 12 Pavimentos
• Salas comerciais no térreo;
• COIU aquela taxa de
condomínio que você

sempre sonhou.

CRECI643-J

Compra • Vende • Aluga • Administra

Te). 371-1500
Plantão 9975-1500

Tel.372 ..0657
.Plantão 9973-5304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Moto cei 125 'Titan KS
Gol GI1I4p
Corsa Wagon
MB 710 turbinado
S·10 compl.
Ka
Courier Clx
Corsa Sedan, GL, 1.6
Vectra CO couro

Escort Hobby
,

Chevelte DL
F·4000
M8608 carroceria
MB 1513 caçamba
MB 1113 truck
Gal MI Plus
Corsa Wind MPFI
Corsa Wind EFI
Fiat Uno Eletronic
Gol1.000i
Gol GIII completo
Fiorino Working

cinza
branco
prata
prata
vermelho
branco
preto
azul
branco
cinza
vermelho
amarelo
azul
prata
vermelho

prata
bordô
vermelho
vermelho
verde

01
00
00
00
00
99
98
97
97
96
91
90
82
79
75

.

97
97
96
94
96
00
96

. � .

$JSE!,� 370�'3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se,

CHEVROLET
CORSA WIND
CORSA 4P
ASTRA GLS, COMPL.
MONZA GL, CI TRIO +DH
OMEGA GLS, COMPL. + TETO
KADETT SL

UNO MILLE 4P
PALIO EX FIRE, 4P
PALIO YOUNG
PALIO EX, 4P, COMPL.
UNO SX. 4P
UNO MILLE
UNO cs

ESCORT SW, COMPLETO
KA GL 1.0
KA GL 1.0
VERONA GL 16V, 4P
ESCORT HOBBY 1.6

VERDE
BRANCO
VERMELHO
AZUL
CINZA
AZUL

BRANCO
BRNACO
CINZA
BRANCO
BRNACO
CINZA
VERMELHO

., ���PtDO
BRANCO
VERDE
CINZA

1999
1999
1995
1994
1993
1992

2003
2003
2001
2000
1998
1991
1989

2000
2000
2000
1998
1994

FIAT

FORD

VOLKSWAGEM

·Av�.··Pr�féi'to. ·Waldêl11�rÇrub�,···3747:" :.J�t�g�êÍ d�' SIII'
FIAT Branco

Azul
Azul
Azul
Prata
Prata
Bordê
Branco
Vermelho
Branco
Marrom
Verde
Azul met.
Verde
Prata
Branco
Branco
Praia

R$ 7.700,00
R$ 5.200,00
R$10.500,00
R$11.000,bo
R$ 8.000,00
R$10.600,00
R$13.000,00
R$ 5.800,00
R$19.500,00
R$11.500,00
R$ 3.800,00
R$16.700,00
R$ 8.800,00
R$ 3.300,00
R$16.500,00
R$11.500,OO
R$ 8.800,00
R$ 34.000,00

UnoELX 94
Uno 90

Paliov.e., T.e. 98

Un04p 99
Escort 1.6 álcool 94

Fiesta4p 98

EscortZetec, cornpl. 97
Gol Star, rodas 89
Golcornpl.var Glllep 02
Gol Special 01
Goll.8 85
Gol16v GIII 00
Monza GL compl. ·Ar 95
Cheveíte 86
CorsaSedanelar 01

Corsa4p 98
KadeU 96
Besla GS compl. 99

FORD

vw

GM

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, .
.

neuocrcs
neste espaço!

Celta
Corsa Hatch
Corsa Sedam
Corsa Sedam
Astra GL 2p
Astra GL 2p
Corsa Super 4p.

Corsa Super 2p
Corsa GL 1.6 4p
Corsa Wind MPFI
Monza GL cl trio,
CheveUe DL

Gol Special
Gol Special
Gol Special
Gol Plus
Gol Rolling Stones
Gol Power compl.
Fusca

GM
Vermelho
Branco
Branco
Azul
Verde
Vermelho
Prata
Bordô
Verde
Cinza
Azul,
Prata

VW
Cinza
Branco
Branco
Branco
Branco
Prata
Branco
FtAT

Cinza
FORD

Cinza

03
03
01
01
01
99
98
96
97
97
94
93

02
02
99
95
95
03
83

02

90

373-0806
373-1881

verde 99
verde 00
branco 00
vermelho 96
azul 99

vermelho 97

Vermelho 98

cinza 89

verde 01

preto 02

bege 91

vermelho 94

branco 98

prata 02

prata

4p, 1.0', 16v, R$15.500,00
R$ 73.000,00

" cl partida, ze oonc R$ 7.300,00
motor zetec, R$12.800,00
cabo est., GNV, compl. R$ 22.500
compl. R$ 8.700,00
compl. R$ 8.700,00
álc., d.h., 1.6 R$ 4.7QO,00
compl. R$10.500,00
LO R$ 5.700,00
compl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6.700,00
1.6, cl opc. R$ 8.400,00
1.0 R$ 6.700,00
cabo Simples, 2.2. R$15.00,00
2.0, couro, compl. R$12.000,00
R$11.000,00
compl. R$16.500,00
compl. R$17.500,00
LO cl opc. R$ 11.300,00
4p, cz tno, a.q., R$11.500,00
1.8 compl. R$ 33.000,00

G.
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A

G
G
G
G
G
G
G

G

G

Uno Mille Fire

Escort GL

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2
Gol GI1I4p, 16v
Goll.0 cl a.c.
Astra GL cornpl.
Palio ED 2p
Fiesta 1.0 4p
F-l000 cabo Dupla
Gol GIII cl a.c., d.h. 4p
Celta cl kit
Gol CL1.6

Vectra CD

GolMI

99
03
02
00
96
93
92
89
94
91
95
93
94
94
96
95
98
98
01
98
98
03

Parati
F·250
Twister
KaGL
S-lOdeluxe

Tempra
Monza GLS
Belina GLX
GolGTS
Unomille
0·20
Pampa1.6
Parati
Gol
S·10

Peugeot
GolMI
EscortSW
ClioLM
Gal MI

branca

prata
vermelha
dourado
branca

preto
cinza
bordô
bordô
branco
branco
branco

bege
branco
branco
grafite
branco
cinza
cinza
azul
vermelho

grafite

LD veíeulos 373-4047

Palio
Meriva

BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

vw

94
93

95

94

97

97

94

97

98
01
97

86
95

'96

88
89
69
94
93

R$ 7.800,00
R$ 8.500,00
R$ 9.500,00
R$ 7.300,00
R$14.300,00
R$13.600,00
R$· 7.900,00
R$24.900,00
R$10.800,00
R$16.500,00
R$18.300,00
R$ 3.500,00
R$ 8.900,00
R$10.500,00
R$ 5.300,00
R$ 5.700,00
R$ 1.300.00
R$ 6.300,00
R$28.900,00

FIAT Ilpo IE 2p (. a.c.) Preto

Iempraouro 16v Azul meto

Tipo IE 4p compl. Azul

EscortHobby2p Praia
Escort SW compl.+ leto Bordô
Escort Sw compl.vv.e. Azul
EscortGll.8 álcool Preto

S>l O 2.2 cabo Dupla Prata

Corsa Wind 1.0 Bordê
Corsa Sedan Millenium Prata
Vectra GLS compl. Prata

Fusba 1.6 Branco
Kombi passageiros G/GNV
Gol CLl1.6, d.h., 1.1. Prata
Parati CL 1.6 Prata

Santana Quantum GLS Cinza

Fusca Azul
Jet SkiFedoo 750 Sentado
BMW325 Prata

FORD

GM

G
G

G
G
G

G

G

D

G

G

G

G

G

G

Rua João Januário Ayrosor 65
371-5343 - (47) 9903-2936

Palio EX 1.0 l.t., d.t., a.c.
Palio 500 anos 1.0, compl. + ar
Palio EX 1.0, 4p, v.e., t.e., r.t.. o.t.

gg: �.S\�v 2,J'p compl.
Goll.6 .

Goll.6
Goll 1.8 compl.
Golf cornpl.

Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Wind
Corsa Wind 1.0
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Vectra GLS 2.0
Vectra Mi.llenium cornpl.
Corsa GL 1.4 v.e., t.e., 1.\., d.t. a.q.
Monza SLE 2.0 ve., t.e.
Corsa Super 1.0 r.t., d.t., a.q
Celta 1.0
Corsa Wind 4p, 1.\., d.t., a.q,

Escort SW 1.8 16v
Escort L 1.6 álcool

VW
99
99
91
92
96
01

§§
99
98
98
01
95
91
97
03

branco
verde
prata
azul met.
preto
preto

branco
branco
bordô
branco
cinza escuro
prata
cinza
azul met.

branco
verde met.

GM

FORD
00
93

prata
bordô

Corsa Wind, 4p, 1.0, gasolina 99

Vectra GL, compl., 2.0, gasolina 98

Palio 1.0 98

Monza SLE, álcool 1.8 96

Escort L 1.6 gasolina 94

Elba Weekehd 1.5 IE 4p, cl a.c., gasolina 93

Gol CL 1.6, gasolina I 92

Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina 87

Chevette SL, 1.6, gasolina 87

Fusca 1300 78

Pampa 1.8 álcool 89

Chevette DL 1.6 93

Corsa Super 1.0 97

Santana GL 4p, compl. GNV 96

Fusca 1.300 80

branco

cinza

verde

vermelho

preto
verde musgo

prata mel.

dourado

prata
branco

prata
verde musgo
cinza mel.

azul per.

branco

1998
1994
1993
1993
1986
1985
1996
1994
1995
1993
1995
1993
1996
1988
2003
2003
2002
2001
t999
1996

Verde
Verde
Branco
Verde
Amarelo

Bege
Azul
Azul
Branca
Azul

G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G/GNV
G
G
G
G'
G
G
G

vw Gol16v4p
Go11.82p
Go11.62p
Gol1.62p
Bugy 1.5
Fusca 1.32p
Tempra 16v4p
Uno 1.0 eletr. 4p
Fiarino 1.0 aberta 2p
Escort Hobby 1.6 2p
Escort GLX 1.8L 2p
Escort Hobby 1.6
Blaser2.24p
Chevette 1.6 2p
Titan 125 KSE
Titan 125 KS
Titàn 125 KSE
Titan 125 KSE
Titan 125
Titan 125

FIAT

FORD
Preto
Branco
Cinza
Cinza
Vermelha
Verde

GM
HONOA

Prata
Vermelha
Azul
Grafite

I

370-3021:\�?,;'í�ci
..·a � .

�
Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do ,

cinza

azul

.branco
azul
bordÕ
verde

azul
branca

bege

cinza

amarela

99

96

96

94

93

92

90

87

86

73

68

Palio EX�4p
Uno, EP 4p compl. (-ar)
Gol CU 2p
Uno ELX 4p
Monza, SLE rodas

. /'
Apolo CL 2p
Santana GLS 2p
Chevette + rodas

Gol LS 2p
Fusca 1.500

Fusca

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Corsa Sedam 4p 00 branco R$ 14.900,00 Vectra GLS completo 95
S.10 GNV 96 cinza R$ 17.500,00 Vectra GLS completo 97
0.20 custam S 91 branca .R$17.500,00 Corsa Sedan 01
Uno 4p v.e. 94 verde R$ 7.900,00 Corsa Super completo 99
Kadet el trio, a.c. 96 bordô R$ 10.500,00 Corsa Wind 2p 99Corsa Sedan 4p ,00 prata R$ 14.900,00 Uno EP 4p 96Kadett lite 94 preto R$ 8.500,00
POinter cornpl. 4p 94 grafite R$ 9.500,00 Uno SX completo 97
CG titan 02 Promoção el capacete brinde Tempra completo 96
CBX 200 95 roxa R$ 3.600,00 Renault RT 19 completo 95

I CBX200 98 vermelha R$ 4.200,00 Kadett completo 93
Biz lei capacete de brinde) 01 preta R$ 3.700,00 Uno ELX 4p 95
Blz lei capacete de brinde) 02 azul R$ 3.900,00 Monza 94l·200 cab, Dupla cl ar 01 prata R$ 39.900,00 Corsa Hatch 4p 99Sahara 350 95/96 vermelha R$ 5.500,00 Goll.0 93

e« VEíCULOS
� 370-7516

Compra Financia
Rua Walter Marquardt,.185D - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul· se

Unofire Azul 02

GolGlIl plus, gasolina, 4p
S.10cab. Estendida, 6cil., GNV

Saveiro

Pampa álcool

Escort GL álcool

l·200 diesel

Pampa gasolina
EscortGL, álcool

F-iOOO
Fusca

Branco 01

Azul 98

Bordô 97

Marrom 95

Vermelho 92

Prata 93

Azul 90

Azul meto 88

Amarela 86

Azul 78

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

Ãrduíno
Veículos 371·4225

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Juuá do Sul

preto
branco

branca

bordô

prata

preto
dourado

bordô

bege
branco

azul

prata
verde

bordô

95

94

86/92
85/94
95

.94

94

94

94

98

94

93

95

94

G

O

O

A

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Pick-up Estrada 1.5 02
Clio RN 1.6 compl. Ap
Corsa Wagon Super 16v
KaGL2p
GCll1.0 16v GIII 4p
Uno Mille4p
Palio EDX 4p
Escort GL 1.6 2p _98
Escort GL 1.6 2p 96

S-10 diesel 96

Honda Titan ES -01

Gol pius 1.0 2p 95.

Branca

Preto

Branco

Branco
. Branco

Cinza

Vermelho

Marrom

Marrom

Branca

Azul

Azul

Corsa Wind Super
Verona GLX 4p
0-20 dupla, compl., --Ccuro, tv, cd, turbo
0-20 cabo Simples
Voyage CLll.8
Gol CL 1.6

Escort Hobby
Uno Mille c/ opc.
Kombi envidraçada
Fiesta CLX, 4p, 1.0

Logus GLS compl.
Chevette Blm 1.6

Feroza 1.6 16v, 4x4, cornpl.
Tempra 16v, compl.

Cinza
Azul
Cinza
Vermelha
Vermelho
Azul
Azul
Branco
Cinza
Verde
Branco
Cinza
Preta
Azul
Dourado
Prata
Dourado
Bege
Branco
Branco
Vermelho
Marrom
Azul

Av, Prefeitowaldemar,Grubba, .3771 - Centenâri9

;antana Quantum compl + GNV Prata 2001 R$ 23.500,00 Goll.0Ml2p verde 97 G Rua João Planincliek, 293 - Nova Brasilia - Tel,:370-0 164
Courier 1.6L prata 00 G

eugeot 406 Azul 1997 R$ 21.000,00 Ducato Furgão 2.8 diesel branco 99 D Marca/Mod. Cor Ano De R$ Por R$
Clio RN 1.8 8v Branco 2002 R$ 17.800,00 Corsa 1.04p prata 99 G Goll.0i Azul 95/95 R$ 9.200,00 R$ 8.700,00

Peugeot 306· Pampa 1.6L branco 97 G Gol CL 1.6 Branco 92/92 R$ 6.50O,00 R$ 6.300,00

;orsa Sedan cf ar
Branco 1999 R$ 17.500,00 Ranger CS 4cc cornpl. prata 97 G Parati LS Preto 83/83 R$ 3.500,00 R$ 3.100,00
Branco .2001 R$ 16.300,00 Corsa 1.0 c/ rodas branco 96 G

Fusca Branco 78/78 R$ 2.500,00 R$ 2.200,00
seortsw Shadow600 preto 02 G

Celta
Azul 1998 R$ 13.800,00 Omega GLS 4.1 cornpl, verde 95 G Kombi Furgão Branco 87/87 - R$ 3.800,00 R$ 3.500.00

�orsa Wind cf ar
Branco 2001 R$ 13.500,00 Escort Hobby 1.0 azul 95 G Corsa Wind Branco 97/97 R$ 10.000,00 R$ 9.500,00

Azul 2000 R$ 12.800,00 UnoSX1.04P vermelho 97 G D-20 Sulan compl, Prata 89/89 R$ 28.500.00 R$ 28.000,00

0110004p R$ 12.800,00
Gol CL 1.6 prata 94 G

Ranger STX - GNV Prata 96/96 R$ 25.500.00 R$ 24.500.00Branco 1999 Gol c, 1.8 branco 93 A
Ternpra SX Vermelho 1997 R$ 11.500,00 Ka1.0 Roxo 98 G M. Benz 1113 Azul 69/83 R$ 20.000,00 R$ 15.500,00

�no Mille Smart 4p Cinza 2001 R$ 11.500,00
> KadetSLE 1.8 vermelho 93 G F·l000 Prata 94/94 R$ 26.000,00 R$ 25.500,00

omega Gls compl. 1\ azul 93 G Tipo 1.6 compl. Verde 94/95 R$ 9.000,00 R$ 8.500.00no Mille Verde 1993 R$ 6.800,00 Ipanema SL 1.8 bege 91 G
F·l000 Fiesta 1.0 4p prata 98 G

Besta Kia 12 lugares Azul 97/97 R$ 19.000,00 23x R$ 960.00

G011.0 Plus
Verde 1998 R$ 36.000,00

togus GL 1.8 prata 93 G CG Titan KS Vermelha 02 R$ 3.900.00 R$ 3.800,00

;lio RL 1.0 8v
Branco 1997 R$ 11.500,00 Passat 2.0 4p cornpl. preto 95 G S-10 CD 4x4 Prata 00 R$ 39.000,00 R$ 38.000,00
Prata 2001 R$ 15.800,00 Vectra Gls cornpl. branco 97 G Courier Vermelho 99/00 R$ 15.000,00 R$ 14.500;00

SOlO elassic 1.8 MI Branco 1998 R$ 15.800,00 SaveiroCD branco 91 D Fiesta 4p, cornpl. Prata 02 R$ 19.500.00 . R$ 18.500,00
F-l000 vermelho 78/90 Daveiro CL Bege 1996, R$ 9.300,00 Fusca (vários) 70/77 /81/84

. Vectra GLS Verde 97/97 R$ 19.500,00 R$ 18.500,00

����-----���--- -- �------ _-- -

WILLIAM VeiCUlaS
Rua Marechal Castelo Branco (47) 374-1117

. 3549 - Centro - SChroeder' 9975-0117
Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00
Mandeo CLX Grafite 97 R$ 16.900,00
Saveiro CL 1.6 Prata 91 R$ 7.500,00
Vectra GLS 2.0 4p Grafite 98 R$ 21.000,00
Gol Special Branco 02 R$ 12.5ÓO,00
Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 3.900,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.700,00
CG 125 Titan KS Prata 01 R$ 3.400,00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00
Monza SLE Bege 85 R$ 4.000,00
Honda CG 125 Titan Verde 99 R$ 3.000,00
Goll.0 Branco 94 R$ 7.500,00
Corsa Millenium 4p Prata 01 R$ 14.000,00
Gol 1.6 compl. Vermelho 00 R$ 18.000,00

Prata 01 R$ 19.500,00
Bordô 93 R$ 7.500,00

R$ . 7.900,00

(47) 371-9730

Hua BCl'I1aJ'do Dornbusch, 1880 - Baependl - Jaruguá do Sul

Pick-up Corsa GL 1.6
Vectra Gls cornpl.

.

CG Titan
CG 125
Tempra 16v, cornpl,
Omega GLS GNV
Escort L 1.8, álcool
Kombi Furgão
0-20' diesel
Kadett SL
Goll000
Verona GLX

_, Monza SL/E 2,0
Monza SL/E
Monza SL/E
Passat
Voyage
Fusca
Fusca
Fusca
Fusca
Fusca
Fusca

Celta 2p cl ope. Preto 03
Palio Fire c/ opc. Bordô 03
Fiesta 2p cl ope. Branco 02

Corsa Sedan cl a.c. Prata 02

Palio Weekend Stile compl. Cinza 01
Golt 1.6 cornpl. air bag Vermelho 01

Clio RN cl a.c. + trio Azul 01
Ka cl a.c. Branco 00
Corsa 2p el opc. Branco 00
Honda Civie LX Prata 98
Palio Weekenr' 1.5 cornpl. Cinza 97
Escort GL trio + d.h. Branco 97
Corsa 2p el opc. Branco 97

Gol CL 1.6 cl a.c. Branco 97
Fiesta cl ar + d.h., 4p Vermelho 96
Palio EDX 4p cl v.e., t.e. Vermelho 96

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• f//III! •

uncvers
ALUGA-SE - qtos mobiliados.
Tratar: 370-3561 c/
proprietária.

ÁGUA VERDE - vende-se, próx.
da Comunidade São Judas, alv.,
c/ 3'qtos, 2 banh., sala, copa,
coz., lav. e garagem.
R$40.000,00 parcelado.
Aceita-se propostas. Tratar:

I 371-6069.

ANA PAULA II - vende-se, c/
72m2, terreno com 420m2• R$
45.000,00 aceita-se

proposta.Tratar: 273-0530.

(proprietário)

BARRA DO SUL - vende-se,
sobrado, c/ vista p/ o mar, c/
+ /- 80m2. A partir de

R$23.000,00. Aceita-se carro

até 50% do valor. Tratar: 9963-
6420 c/ Luiz.

ALUGA-SE em Baln.

Camboriú, c/4 qtos, 1 suíte,
vaga p/ 4 gar., churrasqueira.
Rua 2.000 nº 223. Tratar:
370-1720.

CHICO DE PAULA - vende-se,
alv. Próx. Menegotti Malhas. R$
18.000,00. CRECI 8054.
Tratar: 371-5512

- quarto e cozo

mobil i a d o n a R u a A rt h u r

Aldrovandi, Rio Molha.

R$90,00. Tratar: 370-
, 7698. ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

• Garagem para 2 carros;
• Salas de estar e jantar;
• Lavabo:
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• Sala fntima:
• 1 Suíte Simples;
• 1 Suíte cl Closet:
• 1, Suite Master cl ctoset e
Banheira;

• Acabamento de alto
paorão (granito, gesso.
Massa corrida)

Projetos f Execução f
Administração

e Gerenciamento da obra

Av. Mal. Oeodoro da Fonseca, 97,
Ed. Dieno., sobreloja - Ja.aguá do Sul

• •. 0.0."

Imobiliária 'Sarit

próx. da Igreja No�sa Senhora

Aparecida, alv., c/ 3 qtos,
banh., sala, coz., lav., gar.
R$15.000,00 entr. + 20x

R$180,00. Tratar: 371-
6069.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
casa madeira medindo 100m2

c/ galpão em alv. nos fundos
c/200m2. R$39.000,00.
Rua Campo Alegre, 127,
próx. Dream Caro Aceita-se
carro de menor valor no nego
Tratar: 373-4047 ou 9125-
6237.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende
se, alv. c/135m2. Rua Horacio

Pradi, 330. R$ 65.000,00.
CRECI 8054. Tratar: 371-
5512.

MAFRA - vende-se ou troca-se,
mista, 3 dorm., sala, copa,
cOZ., banh., c/ porão. Ter. c/
500m2, esq., ponto p/
comércio. R$19.000,00 nego
Tratar: 370-6535 c/ Lucelia
ou Alfredo.

MASSARANDUBA - vende

se, no centro, c/270m2
em acabamento, c/ terreno'
de 900'm2• Tratar: 379-
1207.

NEREU RAMOS - vende-se, alv.
c/130m2 cf 01 suíte + 02

quartos. R$ 59.000,00. CRECI
8054. Traatr: 371-5512

PiÇARRAS vende-se,
excelente, alv., c/ 3 qtos + 2

banh., gar., rua de asfalto,
aOOm da praia, ponto comI.

,R$23.000,00. Tratar: 371-
6069.

PRAIA - aluga-se casa na praia
de Itaguaçu. R$ 80,00 a diária.
Tratar: 273-0737.

RAU - vende-se, alv. c/110m2.
Próximo Supermercado Brasão.

R$ 38.000,00. CRECI 8054.
Tratar: 371-5512

SÁBADO, 20 de dezembro de 2003

UBATUBA - vende-se ou troca
se por casa em Jaraguá. Tratar:
275-2130 ou 9137-3648 c/
Carlos.

VENDE-SE - de mad., c/ 5

peças, c/ ter. de 14x26,
escriturado, 20m da Unerj.
R$25.000,00. Tratar: 370-
0674.

VENDE-SE - em Joinville. Tratar:
9959-0505.

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.

ALUGA-SE - quarto em apto p/
rapazes. Tratar: 275-2130 ou

9137-3648 c/ Carlos.

ALUGA-SE - c/ 2 e 3 dorm.
Tratar: 370-2365 ou 9953-
6121 c/ Alcimar.

-

ALUGA-SE - quitinete, no

centro, próx. da Verdureira da

Raquel. Tratar: 371-5320
manhã.

ALUGA-SE - no centro, próx. da
Verdureira da Raquel, c/ 3 qtos.
Tratar: 371-5320 manhã.

ALUGA�SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

c/ proprietária.

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas'
Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

CENTRO - vende-se, c/ 1 dorm.,
próx. das Casas da Água.
Tratar: 372-1395.

CENTRO - vende-se prédio c/ 3
aptos. R$130.000,00. Aceita-

C reei 0418-j

" A Festa do Natal é o Amor!
A Festa do Amor é a Paz !

E é Amor e Paz que desejamos
a todos neste Natal ''.

Caso em Barra do Sul;
c/30m2 em alvenaria:
/pinos, qto, sala, cozo :
Terreno c/228m':
murada, piso e m ]
ce râm.ica quirada,;
pró". a lagoa. R$'
25.000,00. Não aceita :
carro,

CASAS

II.
Casa de alvenaria com 330m2, na Rua Emma

Ziemann, próx. q ponte do Kolhbach, terreno cf
14�54, c/ cOZ., lav., qto de empregada, 2qtos, 1 suite,
sala ampla de festas, garagem p/3 carros e piscino
R$ 230.000,00
• Caso de alvenaria c/40m2 - Firenze - lote 310.

R$ 17.000,00 + 44 x R$ 300,00.
• Casa de alvenaria c/ '120m2, na Rua José Narloch
- ano Paula II. R$ 50.000,00
• Casa de alvenaria na Rua Paulo Klitz, c/94m2,
nova. R$ 53.000,00
• Casa de madeira c/ 3 quo rios, sala, cozo ampla,
toda murada, Ana Paula JII. R$ 22.000,00

I.
Casa de madeira c/70m2, na Rua José Narloch

(asfalto). R$ 23.000,00 + 43 x R$ 345,00
• Casa de alvenaria c/65m2, no Lot. Firénse I - lote
354. R$ 18.000,00 + 40 x R$ 340,00
• Casa de alvenaria, na Barra, perto do mercado
Ouro Verde R$ 25.000,00

TERRENO

I
I
I

• Lotes no Loteamento Firense I. R$ 18.000,00
• Lotes no loteamento Campossampiero II, c/900m2.
R$ 45.000,00
• Lotes no loteamento Campossampiero I, c/420m2.
R$ 25.000,00
• Lote na Ruà Waldemiro Schmidt, com 600m2. R$
28.000,00

ICONDOMíNIO FECHADO
• Lotes a portir de 790m2

FIRENZE II
• Lotes a portir de 350m2

A MARCATTO IMÓVEIS FINANCIA COM UMA
ENTRADA E O RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES.

Empreendimentos Imobiliários Marcotto
Av. Mal. Dedoro, 1179

.371-1136
se proposta. Tratar: 370-8097
ou 9104-5468 c/ Tina. Creci
9839

apto no centro. Tratar: 373-
8001 comI. ou 372-3537 res.

c/ Schirlei.

JOINVILLE - troca-se, c/Oi
suíte + 01 quarto no valor de
R$ 75.000,00 por galpão em

Jaraguá do Sul. Tratar: (47)
9114-6644

PROCURA-SE - moça p/ dividir
apto no centro, na Av. Getúlio
Vargas em cima do UnibancO,
Tratar: 372-9980 ou 9957-
1115.

9�7S ..ª4$$j PRECISA-SE - moça p/ dividir PROCURA-SE - estudante

TERRAPLANAGEM'A

I

Fone: ,3;8386
>':;�"

terralorenzi@zipmail.com.br
Rua: Professor Irmão Geraldino,
169 • Vila Lalau • Jguá'do sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I universitário, sexo masc.,

procura alguém p/ dividir apto
em Curitiba. Tratar: 275-3374

I
ou 275-2730.

II SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a
'combinar. Tratar: 9133-3476.
ICreci 3476

IVENDE-SE - apartamento.
R$25.000,OO e assumir parco
Tratar: 376-2791 ou 9135-
1487.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
c/ 3 dorm. sendo 1 suíte,
sacada c/ chur., cozo mob.
Entrada + parco em 50 meses

direto c/ proprietário. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

ÁGUA VERDE - vende-se, terreno
c/375m2, próximo Chopp
Club, bairro Água Verde R$
24.500,00 - CRECI 8054 -

Fone 371-5512.

BARRA DO SUL - vende-se, c/
13,80x25,OO, c/ meia água de

4x6, à 200m da praia.
R$8.000,OO de entro + 51x

R$240,OO. Tratar: 371-7733.
(proprietário)

vende-se, c/
52.500m2, próx. ao Seminário.

R$130.000,OO. Tratar: 372-
3063 após 19:00.

I CORUPÁ - vende-se, c/
'35.0002, próx. ao seminário,
ideal p/ chácara, beira-rio.

R$85.000,OO. Tratar: 372-
3063.

FIRENZI- vende-se, à 2.000m
do centro, no Lot. Firenzi, ótimo
erreno, c/480m2, pronto p/
bonstruir, escriturado.
R$3.800,OO entro + R$300,OO
mensais. Á vista negociável.
ratar: 9137-5573.

.

GUARAMIRIM - vende-se, c/
625m2, Ponta Comprida, Vila

IRichter. Tratar: 373-6292 após
5:00.

GUARAMIRIM - vende-se, c/
875m2, na R. Maria Zastrow,
421, bairro Nova Esperança.
R$16.000,OO. Tratar: 373-
1695 c/ Josiane.

RIO MOLHA - vende-se, c/
969.480m2, escriturado.

R$150.000,OO. Aceita-se casa

ou .apto no negócio. Tratar:
9112-5501. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, 4
terrenos de 16x39 m2. R$
8.000,00 cada. Ou troca-se por
casa na praia. Tratar: 374-
1778 c/ Edelberto ..

VENDE-SE - sítio em Schroeder,
c/ 22.500m2, c/ casa e riacho
no meio. R$45.000,OO. Aceita
se troca por casa. Tratar: 9133-
7467 ou 370-9599.

VENDE-SE - c/420m2, na R.
Pref. José Bauer. R$15.000,OO
nego Tratar: 9134-7639.

VENDE-SE - na Rua da

Faculdade, c/527m2, c/ água,
luz, e esgoto, escrrturado.
Tratar: 372-1359 dia ou 274-
8050 à noite.

VENDE-SE - c/625m2, na Vila

Rictoz, entrada da Estrada
Ponta Comprida, Rio Branco.

R$5.000,OO nego Tratar: 373-
6292 após 15:00.

,

VENDE-SE - c/ 190.000m2, na
Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa c/ 3 qto�, sala, copa, coz.,

.

lav., bwc, 2 galpões c/ engenho
de melado, c/ nascente de

água. Tratar: 273-1660.

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, c/3.900m2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creci 8950.
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Apartamento • Frente ao Mar - 3 Suites + Dep. 2 Garagens
R$ 328.000,00
Apartamento - 2 e 3 Dormitórios (Suíte) - Pronto pi Morar - Novo -

Situado no Centro - Financiado em 30 meses. R$132.000,00 e RS 178.000,00
Apartamento - 2 Dormitórios (Suite) + Garagem - 2 Sacadas - Novo -

R$ 80.000,00

ALUGA-SE - sala comi., c/
70m2• Valor à combinar. Tratar:
31'1-3132.

VENDE-SE - loja no calçadão
da Marechal, valor de venda
de merc. R$19.0000,OO +

valor dos móveis

R$3.500,OO. Tudo por
R$9.000,OO. Tratar: 9133- .

0803 c/ Ivan.

VENDE-SE - em Guaramirim, R.
28 de Agosto em frente a

Estofaria Zen. R$14.000,OO.
Aceita-se troca por carro. Tratar
no local.

VENDE-SE - mercado c/ 8 anos

de func., ótimo estado.

Apenas R$14.000,OO. Aceita
se carro ou moto na troca ..

Tratar: 275-0112 ou 9123-
6562.

VENDE-SE - c/ ótimo ponto,
panificadora 'c/ clientela

formada, c/ maquinário novo e

cornpl. Tratar: 371-4300 das

15:00 às 20:00.

VENDE-SE -loja de confecções,
c/ estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível.
Tratar: 371-5512.

(proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, c/
mercadorias e mobiliária.
D'e f r o n t e p/ M a r e c h a I .

Tratar: 275-3070. Creci
8950.

_._R$ 15.000,00 R$ 167,00__
_ R$ 25.000,00 R$ 277,00__
_R$ 40.000,00 R$ 443,00__
_ R$ 55.000,00 R$ 609,00__
_R$ 70.000,00 R$ 775,00__
_R$100.000,OO R$1139,Oo.._.__

. . � . ..:

Temos outros valores - Com autoriza ão do Banco Centrar

Valorizando
seu ambiente!

4;,/'.•• 1..,:.'.;rV

VENDE-SE - por motivo de

saúde, urgente, linda, c/
20.850m2, mini paraíso com

toda infraestrutura, casa

estilo suiço c/90m2,
garagem c/ área de festa,
escrit., galpão, quitinete,
jardim em relevo, lagoa,
nasc., mais terrenos c/ rede

elétr., hidr. e san. séptico
ecológico, árvores frutíferas
e muito verde, riacho, área

privativa, à 6km do centro.

Rio Molha. Docurn . 100%,
torro por R$135.000,OO.
Tratar: 370-8563 ou 9103-
3580.

UTILIZE SEU FGTS!!!
E SAIA DO ALUGUEL

Imóvel de R$ 10.000,00
Imóvel de R$ 15.000,00
Imóvel de R$ 20.000,00
Imóvel de R$ 25.000,00
Imóvel de R$ 30.000,00
Imóvel de R$ 40.000,00
Halos R$ 4.200,00

R$ 110,00
R$ 165,00
R$ 220,00
R$ 275,00
R$ 330,00
R$ 440.00
R$ 73,00

085.:- Confira também Creditas Contemplados' de
Imóveis, Automóveis c Motos. Autorizado pelo hcen.

Fone: (47) 9993-2874 ou (47)222-2853
5 onchiado !

empregos
HOTEL ESTÂNCIA RIBEIRÃO
GRANDE - precisa-se .de 3

garçons, 3 aux. de cozo e 1

camareira. Tratar: 275-1995 c/
Juarez,

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista, meio período.
Tratar: 275-2452 recado pj
Mira.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar no
cuidado de idosos, em casa ou

no hospital. Tratar: 375-2416.
VENDEDORES (AS)

Admite-se cl experiência
em vendas externa

(consórcio).
Remuneração: comissão +

ajuda alimentação + ajuda
combustível e outros,
Tratar: 371-8153 c/

Élcio.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
cõmo diarista. Tratar: 370·
6719 c/ Sónia.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
corno balconista ou atendente
de supermercado, cj

I

PROGRAMADO.R
Proqramador COIH conhecimento

banco de dados, COIII c.ym'iência minima de 2
anos CHI desenvoivimento.

Enviar curricuium para José 110 e-maii.

áessis([_i?ácssís. com.Gr

4'il�DísquePilla,especializada
<ti...
�

A

L
E
N

Prazer·emH
atender bem.A

. E TAMBÉM
CALZONlS
RAVIOLI
CAPfLHI
ESPAGUETE
E OS MAIS

VARIAVOS BIFES

371..B655 275"0452
Estaremos atendendo
normalmente no Natal

fecharemos somente dias 31/12 e 01/01
Preto Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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experiência. Tratar: 370-3007
C/Nilvo.

OFEREÇO-ME - pI tarbalahar
como dama de compania,
cuidar de pessoas idosas ou

deficientes. Cobrança por
dia. Tratar: 371-9267 cl
Elvira.

OFEREÇO_ME - pI trabalhar,
experiência como

COlórimetrista, aux.

laboratório, laboratorista,
aux. tecelagem, possuo curso
de Desenho Técnico e Auto

Cad·R14. Tratar: 275-6292
c/ Anderson.

PRECISA-SE - de mensalista
em hor. normal. Tr�tar: 276:
3214 cl Angelita.

PRECISA_SE - de moça pI
fazer companhia 'à noite pI
senhora idosa. Tratar: 372-
0776.

P.ROCURA-SE -estágio como

tecnico têxtil. Tratar: 371-
5640.

PROCURA_SE - trabalho como

revisora, distribuidora,
cOordenadora de conf. e

acabamento ou operadora de
tear retilínio. Tratar: 371-
7733

R$11.500,00. Tratar: 9133-
0803 cl Ivan.

BLASER - vende-se, DLX, 97,
azul, gas. R$23.500,00.
Tratar: 9117-5773.

CORSA - vende-se, wind, 2p,
96, cy trava, alarme, a.q., limp
e des. traseiro, personalizado.
R$3.500,OO entro + 34x

R$290,00. Tratar: 371-3102.
CHEVETTE-vende-se, SE, 87,
cl insufilm, jogo de rodas,
sorn+cd. R$4.800,00. Aceita
se troca. Tratar: 273-6242 ou

9134-0498.

CORSA - vende-se, bordô, 95,
perfeito estado, único dono.
Aceita-se troca por pick-up
corsa ou courier até ano 99.
Tratar: 276-3850.

CHEVETTE - vende-se, júnior,
gas.. 93. Entrada R$1.600,00
nego e assumir 33x R$250,00.
Tratar: 9137-6196 ou '376-

3990 cl Anderson.

CORSA - vende-se-Gl., 1.4, 4p,
96. R$10.800,00. Tratar: 374-
1117 ou 9975�0117.

CORSA - vende-se, 97, 1.0,
MPFJ, ar quente, branco.

R$9.300,00. Tratar: 376-
2973 ou 9909-0180.

CHEVETTE - vende-se, 89, 1.6,
gas., ótimo estado.

R$2.000,00 entro +. 23x

R$184,13. Tratar: 370-9005.
CORSA - vende-se, sedan, 1.0,
wind, 01, 66.000km orig.,
uruc o dono, cinza.

R$15.000,00. Tratar: 371-
8153.

COMPRA-SE - corsa ou pick-up
corsa. Paga-se à vista. Tratar:

9912-1861 à tarde,

CORSA-vende-se, pick-up, 97,
cl ar, d.h., kit GNV,

R$13.500,00 ou sem gás
CORSA- vende-se, 99,1.0, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr.,

CORREIO DO POVO 21

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

Técnico em Enfermagem - 1.800hs

Técnico em Guia de Turismo - 866hs

Técnico em Alimentos - 1.500hs

Técnico em Contabilidade - 820hs

CURSOS DE QUALIFICA ÃO 2004

o Senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mínimo de participantes

rodas, alarme, película e som.

Tratar: 9117-3464.

CORSA -vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541
(12:00 ou após 17:30)

CORSA - vende-se, sedan,
branco, 01, 1.0, único dono,
Aceita-se troca por astra, 001
01, 2p. Tratar: 372-2907.

D-20 - vende-se, 89, diesel,
compl. + teto + couro, prata.
R$28.000,00. Tratar: 376-
2973 ou 9909-0180.

KADETT - vende-se, GSI, 95,
compl., cl teto. R$10.800,00.
Tratar: 9132-32'67.

MONZA - vende-se, 93, 1.8,
gas., vidro elétr., d.h.

R$8.000,00. Tratar: 9124-
9341 ou à noite 376-1116.

PICK-UP - vende-se, corsa, 99,
GNV, branca. Tratar: 9117-
4100.

, S-10 - vende-se, 96, stander,
pneus novos. Aceita-se moto
125. R$13.900,OO. Tratar:
372-1294.

S-10 - vende-se, 96, stander,
pneus novos. Aceita-se moto.
Tratar: 370-9388.

VECTRA - vende-se, CD, 2.2,
16v, 99, prata, teto solar, ar

dig., contr. de tração, air bag,
ASS, contr. de som no volante.
Tratar: 9971-6778.

Oratória I - 15hs

Primeiros Socorros - 30hs

Matemátic<;l Financeira - 15hs

Furukawa - 40hs

___--_2.7...5..:2,2.7...3'- _

'J\V, PrefeltoYJ.a.lde.ma.r.. Gr�bbaL24045 :}�ra!luá �o .. S.�I.I.E'.I1l.�.i.I... : .. i.l<el�ert<ii'u{)Lcom.,.br.

FIORINO - vende-se, 01,
1.5, GNV. Entr. + parcelas
R$ 419,00. Tratar: 371-
1970.

FIORINO - vende-se, furgão, 94.
Aceita-se troca por carro 1000
de maior valor. Tratar: 370-
1161.

PRÊMIO - vende-se, ano 88
modelo 89. R$3.700,00.
Tratar: 9133-7467 ou 370-
9599.

Vende-se RD 350R, ano 90.
Fone: 9905-3644 cf Gilson.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TIPO - vende-se, 95, 2.0, 4p,
compl. + teto, 'I- ABS. Tratar:
370-8640.

UNO - vende-se, EX, 98, bordô,
c/ 59.000km orig., 2Q dono,
ótimo estado. R$8.800,00.
Tratar: 9991-3300.

UNO - vende-se, 98, SX, young,
c/ trio elétr., alarme, limp. e

des. tras. R$9.000,00. Aceita
se troca por menor valor.
Tratar: 370�9391 ou 9124-
4823.

UNO - vende-se, mille, EP, 96/
96, verm., 4p, a.q., limp. e des.,
vidro e tr.· elétr. R$8.800,00.
Tratar: 273-1190 ou 9113-
6636.

BELlNA - vende-se, 8311, motor
semi-novo. Apenas
R$2.200,00. Tratar: .9963-
6420 c/ Luiz.

BELlNA-vende-se, dei rey, 89,
1.8, super inteira. R$4.200,00
ou R$2.000,00 entro e

restante nego Tratar: 273-
0074.

ESCORT - vende-se, europeu,
93/93, 1.8, GL, d.h.
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R$9.000,00. Tratar: 275-
1505.

F-l000 - vende-se ou troca-se,
cabine dupla, 86, modo Souza

Ramos, prata, Negocia-se.
Tratar: 376-0168.

F-l000 - vende-se, 85, turbo,
hidréuíica, c/ prot. de caçamba,
santo antônio. R$15.000,00.
Aceita-se troca. Tratar: 9131-
8026.

KA - vende-se, 98, c/ vidro e tr.

Valor à combinar. Tratar: 9952-
.

2420.

Ho'mollogoda pelo

1:_INMETRO

Fone: (47)
370-8622

99 Uno Mille 93

98 Ford Ka 00

99 Fiesta 4p 96

96 D-20 Diesel 92

95 Pick-up dupla 94

90 Strada 1.5 GNV 99

00 Pick-up Corsa GNV 96

98 Blazer Diesel 99

95 BMW 328i 96

97 Scenic 1.6 00

95 Vectra GLS GNV 91:

99 Mondeo 2.0 CLX 97

96 Monza 4p 94

96 Astra GLS 99

GOL - vende-se, 92, 1.6, CHT,
gas., branco. R$6.000,00.
Tratar: 376-2973 ou 9909-

0180.

GOL - vende-se, 95, 1000i,
azul, personalizado, ar quente,
limp. e des. traseiro.

R$9.000,00. Tratar: 376-

2973 ou 9909-0180.

GOL - vende-se, CLI, 1.6, gas.,
96, ótimo estado, 2Q dono.

RUO.OOO,OO. Tratar: 276-
0397.

GOL - vende-se, 93, 1.0,
branco, c/ película. Valor à

moto ou Biz. Tratar: 9905-5955
•

combinar. Tratar: 275-2781 c/
ou 275-2873 c/ Rodrigo. Joice.

GOL - vende-se, 99: 16v.

R$12.000,00. Tratar: 9117-

5773.

GOL -vende-se, ano 86, motor
AP. Tratar: 9952-2420.

GOL - vende-se ou troca-se, Gol

1.0, 16v, turbo, d.h., 4p, prata.
Tratar: 9961-3590 ou 275-

3271 após 14h.s.

GOlF - vende-se, 01,
branco. R$26.500,00.
Tratar: 26.500,00. Aceita
se troca por carro de menor

valor ou financ. Tratar:
9102-0089.

• KitJ's italianos (os + -vendidos no mundo)
• Técnicos especlulízodos
• Especializado em inieçõo eletrônlco, mecânico geral
multi marcas.

• Temos financiamento.

Parati 4p
Parati 2p
Gol 1.0 2p
Gol 1 ..0 2p
Gol 1.0 2p
Voyage GL

Palio 1.0 4p
Palio 1.0 2p

Tipo 1.6 4p
Tempra 2.0 8v

Corsa Sedan

Corsa 1.0 2p
Corsa 1.0 21'>
Uno Mille

FIE$TA - vende-se, sedan, 02,
. prata, compl., a.c., d.h., vidro e

tr. elétr. R$18.500,00. Tratar:
371-7910.

F-l000 - vende-se, azul, 95,
motor MWM, caixa grande.
R$25.000,00. Aceita-se carro

de menor valor. Tratar: 9902-
5620.

'F-l000 - vende-se, 63. Aceita
se troca por carro ou moto.

Tratar: 9125-0708 c/
Fernando.

KA - vende-se, 98, cinza meto

R$9.900,00. Tratar: 9973-
5052.

GOL - vende-se, ano 88, 1.6
AP, álcool, bom estado. Aceito

Você ain:da vai ter esta marca no seu carro!!!

Mudamos: R. Barão do Rio, Branco, 23:0 - Centro
Fone/Fax: 372-1 777
SUe: www.usagos.com ..br

I co�: d� p���s i��to�i�
I rTob&à:'
I [R6"'adélf@
I

,_Ç\ " " , -,

ferdenJiadefiàl! L�.,.,.•............................

I
i Fone: 370-2764
loeí.: 9104-2070/9957-6099
1���__ �9.!.�_�.T.Cl.� .. �r��?o,.. ,�.���,{�r.�v?,,�.� �t,�!�,�eri

KOMBI - vende-se, carroc.

aberta, 83/, motor Santana,

álcool. Apenas R$2.800,00,
Tratar: 9963-6420 c/ Luiz.

PARATI- vende-se ou troca-se,

1.0, 16v, 4p, 99, t.e., alarme,
I.t., d.t., a.q., rack, rodas 15',

R$ 12.500,00 + 17x

R$190,00 fixas ou R$

15.300,00 à vista. Tratar: 370·
3513 ou 9125-0007 cl
Marcelo.

PASSAT - vende-se, 84,

branco, gas., motor feito; 1.6.

Reliquia. R$2.500,00. Tratar:
9973-2689.

POlO - vende-se, cla\isi�, 99,
compl. Tratar: 370-9131.

SANTANA vende-se,
quantum, GLS, 00, completo,
R$4.900,00. Aceita-se trOCa

por carro de menor valor,

Tratar: 273-6442.

SAVEIRO - vende-se, 01, gasl
GNV, GIII, compl., prata, rodas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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de liga, som. R$22.500,00.
Aceita-se troca. Tratar: 370-

8563 ou 9103-3580.
'

VARIANT-vende-se, 73, prata,
revisada. Apenas R$2.700,00.
Tratar: 9963-6420.

••
CUO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h.,
a.c., CD original, controle

satélite de som, t.e. 5p, trava
pI crianças, rodas de liga leve.

R$ 21.000,00. Tratar: 370-

8928.

L·200 - vende-se, cabine

dupla, 95, a.c., 4x4. R$
30.000,00. Aceita-se carro de
menor valor no negócio. Tratar:
(47) 9102-0009 c/ Santiago.

RURAL - vende-se, inteira, c/
opcionais. R$10.000,00.
Tratar: 9117-5773.

RURAL - vende-se, 6cc, ano

66. R$5.3'OO,00. Tratar:

9953-9966.

SPORTAGE - vende-se, 95,
vinho, compl., excelente
estado. Tratar: 376-0251 hor.
comI.

CORREIO DO POVO 23

SOM cf/(..

�OTOScompra - vende - troca,
, financia - novos e usados

Corsa
Gol Plus

Santana Quantum CL d.h.90

Uno compl. 01

.

96

Párati

,Fusca

Escort

Gol

Brasilia

Olilega GLS

Del Rey
'Monza Classic
Gol GT 1.8

Bug
Quantum
Go11.8 GL

Gol1.0

Es�ort Europeu (compl.) :�4
"

pa�pa ' ''',,93
Opala Comod,oro compl. �9
Escort Hobby 93

Uno 87

Mazda 1.6 16v compl., 95

Escort Ghia
Moto XRL 125C

89

01
Monza SLE 90

EscortZetec, cornpl.. 4p 98

Tel: 371 ..7212

86

76

96

verde

branco

bordo
branco

creme

azul'

verde
azul

vermelho
azul

bege
azul

bordô

vermelha;

bege
bordô

verde,
azul
verde

verde met,

branco
branco
vermelho

verde

preta
cinza

vermelho

G

G

(371-1970)
Compra Vende
-,

Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet sk]
A

G

A

Cei: 9963-7641

95·

95,
'

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- seAv. Pret. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

CB 450 1987Azul

XT225 2002Azul

CBX 200 Strada

YBR 125 E

Titan KS

Titan KS

Titan ES Verde

Titan Verde 1999

Today Vermelha

�1If��!lli����.:�1I1i��
CG 125 Preta

1990

1986

CG 125 Vermelha 1984

Bjz ES Verde 2001

DT 180

Fusca 1300 Branco

Monza Prata

Shadow VT 600
NX Sahara 350

Virago 250 CC
YBR 125 ED
YBR 125 ED
CG 125 Titan KS
CG 125 Titan ES
CG 125 Tltan KS
CG 125 Titan KS
CG 125 Titan KS
CG 125 Titan KS
C 100 Biz KS
Crypton T 105 E

Crypton T 105 E
Aquila Mix 50

Es«olha O modelo, nova ou usada com

entrada e saldo em até fixas.

�tv�
LOJA 1: AV, WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370·5999

LOJA 2: RUA JOÃo JANUÁRIO AYROSO 65 FONE 370·9995

00/00
98/98
98/98
02/02
02/02
03/03
02/02
01/01
01/01
01101
00100
03/04
01/01
98/98
00/00 '

,

Cor

preta
azul
vermelha

prata
preta
prata
prata
prata
azul
vermelha
prata
vermelha
vermelha
azul
vermelha

H:ONJ>A.
�®�

-

êONSÓRC'�
Contemp'aç�o
toda sexta..te�r!
-

Ciclo Maroto
aro 16

A Loju 2 - Jaraguá Esquerdo esfará
afendendo no horário Natalino
LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999

LOJA 2: RUA JOÃO JANUÁRIO AYROSO 65 FONE 370-9995
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1113 - compra-se, de,

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

MERCEDES - vende-se, 1113,
84, toco cl baú. Tratar: 274-
8534 ou 9955-4945.

BIZ - compra-se, paga-se até

R$3.000,00 à vista. Tratar:
370-6360 cl Everton ou Junior
após 15:00.

BIZ - vende-se, KS, verde, 01,
cl 5.125 km. R$2.200,00 + 6x

R$140,00 ou R$2.950,00
quitada. Tratar: 995,9-0505 cl
Flávio.

II
CB 450 - vende-se, DX, 88,
impecável, grafite.
R$3.600,00. Aceita-se troca

por CG. Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

CG - vende-se, 125, parto elétr.,
00, vermelha. Apenas
R$2.700,00. Tratar: 9963-

6420.

CG - vende-se, titan, 96, cl tr.
de segurança, verm., ótimo
estado. R$2.550,00. Tratar:
372-0391 ou 9965-8875.

CG - vende-se, Titan, 95. Tratar: 273-6242 ou 9134-

R$2.600,00. Tratar: 273- 0498.
0687.

CG - vende-se, 125, KS, 02.
Aceita-se troca. Tratar: 9101-
4805 ou 371-0204 após
20:00.

COMPRA-SE - moto modelo,
honda Biz I Sundown I
Scooter em bom estado.
Tratar: 370-1801 cl Sandro
após 18hs.

'

GARELI - vende-se, 92.

R$350,00. Tratar: 371-26601
275-,1658 ou 372-3864 cl
Denise Ou Jean.

HONDA - vende-se, NX 350,
saara 97. R$5.900,00. Tratar:
374-1117 ou 9975-0117.

SAARA - vende-se, 350, 961
96, vermo R$5.800,00. Tratar:
275-1505.

STRADA - vende-se, Oi.

R$3.500,00 e assumir 17x

R$180,00. Tratar: 374-5441.

TURUNA - vende-se, 80, ótimo
estado. R$1.000,00. Tratar:

9101-4805 ou371-0204 após
20:00.

TROCA-SE - titan, 00 por
DT200 99 ou 00. Tratar: 374-
1117 ou 9975-0117.

. XLX - vende-se, 250R,. 87,
carburador. R$2.200,00.

I{>
.

Aceita-se troca por. carro.

VAMAHA - vende-se, YBR, 01,
cl parto elétr. R$3AOO,00.
Tratar: 373-4673 após
18:00.

VBR - vende-se, 02, cl
9.000km. R$ 2.000,00 entro +'

parcelas. Tratar: 9124-9341 ou

376-1116 a ,noite cl Valdir.

ESCAPAMENTO - vende-se,
esportivo. Coyote, pI CB500

ou outras. R$100,00. Tratar:
275-1204 ou 9132-1405 cl
Ricardo.

RODAS - vende-se, de golf GTI,
aro 15, orig. R$1.100,00.
Tratar: 9902-0348.

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, cl MP3, cl
controle, novo, na caixa.

R$520,00. Tratar: 376-2206
ou 9111-9968 cl
Alexsandro.

SOM.,.. vende-se, cd player,
Aiwa, cl 6 meses de uso.

R$280,00. Trat ar: 275-

1208.

TROCA-SE - twister 02 + gol
MI 98, por carro no valor de R$
17.800,00. Tratar: 9905-
4959.

•

Ivers
AR CONDICIONADO - compra
se, 10.000btus, pagamento à
vista. Tratar: 9�17-3333 cl
Fábio.

.

AR CONDICIONADO.,. vende-se,
Springer, 12.000btus. Tratar:
371-1970.

AR CONDICIONADO - vende-se,
Consul, 10.000btus, usado.

R$600,00. Tratar: 275-2803

cl Mirian.

AR CONDICIONADO - vende-se,
10.000btus cl controle,
Brastemp. R$ 900,00. Tratar:
276-1273 ou 9112-5143.

BALCÃO - vende-se, grande,
todo de vidro, pI loja ou

panificadora. Tratar: 371-
7636.

BALCÃO -vende-se, em vidro,
pI exposição. Tratar: 371-
7636.

BALCÃO - vende-se, pequeno,
pI fazer pacote. Tratar: 371-
7636.

BALCÃO - vende-se, de coz.,
novo. R$180,00 nego Tratar:
9124-2338.

BARCO - vende-se, de

alumínio, 4m, cl carreta semi
nova. R$1.500,00. Tratar:

9963-6420 cl Luiz.
,

BETONEIRA - vende-se, 350L.
R$400,00 nego Tratar: 371-

9520 manhã.

BICICLETA - vende-se,
feminina. R$70,00. Tratar:

370-7315.

BICICLETA - vende-se, infantil.

Domésticos e Automotivos
- Nacionais e Importados_

(47) 372.0469
Rua: Carlos
Vila Lalau -

R$30,00. Tratar: 370-6719.

CACHORRO - vende-se,
filhotes de cães: Poodle Toy
-e Micro, Yorkshire,
Schnauser, Shi-Tzu, Boxer,
Labrador, Golden. Colley, Pit
Buli. Tratar: 370-8563 ou

9103-3580.

CACHORRO - vende-se,
Rotweiller, cl 1 ano.

R$150,00. Tratar: 276-0645,

CACHORRO - vende-se, filhote
de basset. Tratar: 373-3787,

CACHORRO - vende-se, filhote

SEJA UM PEQUENO FABRICANTE!

Trabalhe em seu próprio negócio na sua casa. Seja um mini I

fabricante de um produto de alta rotação no mercado atual.

Você pode produzir brindes, chinelos de pano, fraldas e mais 250

produtos, dependendo da quantia que você pode investir, variando
de R$60,00 a R$3.000,00 de investimento.

Chegou a hora de você transformar a sua vida. Envie l envelope
em branco, 2 selos de R$ 0,50 e seu endereço completo pI
CORPO 1010-Cx P. 1145 - 89.259-970 - Jaraguá do Sul/Se,
que lhe enviaremos todas as instruções ratuitamente.

o

I

I

E
Q)
(/)

�
o

�

60 meses ..I
C 100 Blz KS------R$ J

Crypton C 100---� m

C 100 Biz Es------R, .

O

YBR 125 K---------R$r O
}<' ,«CG 125 KS---------R$ J

, C 100 Biz +-------R$ 100,30 u

XTZ 125 K---------R$ 123,28 «
• [t

NXR 125 KS�- .. ---R$ 119,07 «

XT 5--------------8.$ 169,74 ""J

250--------8.$ 164,31
!LI
O

50------R$ 179,45 !LI

meses
I-
Z

8,OO-----R$ 163,14 «
I-

R$ 9.235,OO----_R$ 178,54 z

R$ 10,927,00-----R$ 211,26
!LI
U1

R$ 11.667,00-.·�-R$ 225,57 !LI
(t

R$12.174,00·----R$ 237,37 a.
!LI

R$ 12.781,00-----R$ 247, (t

R$ 13.454,00-�---R$ 2m o

quer presentear vo�ê�

77 meses

R$ 10.301,00--·--R$ 156,49
R$11.082,00-----R$ 174,65
R$ 12.717,00-----R$ 196,53
R$ 14.000,00-----R$ 216,36
R$15.337,00-----R$ 243,03
R$ 16.278�$ 251,57

65 meses

R$ 18.835,00-----R$ 344,82
R$ 21.853,00-----R$ 400,07
R$ 24.230,00-----R$ 443,59
R$ 26.907,00-----R$ 492,60'
RS 28.597,00-----R$ 523,54
R$ 30.581,00-----R$ 559,86
R$ 36.870,00-----R$ 675,00

-8153
. o Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

!LI
I
Z
!LI
I
O
U1

«
o
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Rua Jorge Czerniewícz, 400

Anuncie aqui!!!
371·1919

NeSle Halal. dê uma prova de amor ao
seu cãozinho e teve-e a Hospedoo
Barulhodagua. Que atende de

Segunda a Domingo. das 9 às 20hs.
com hora marcada. aqui ele corre.

brinca. laz buraco e novos amigos.
vagas limiladas.
Disposmos lIe banho. tosa. leva e traz,
Vendemos lindos IiIhotes de diversas
raças II tamanhos. com ou sem

pedlgree.

& Arquitetura
Topografia

-lV!eqiçêio de terra
� Dt::!srnen1brornento
· Regulmízoçôo de medidos
- ProJeto e execução
(residencial. comercio I. etc.)
• Reformas ern Geral
· Poísagismo
370-7611/9113-1663

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

Anuncie aqullll
371·1919

R: Exp. Gumercindo da Silva, 616
. Centro- Jaraguá do Sul· se

* Sancas
* Meia Cana
* Rebaixo
* Forro
* Acabamentos de gesso

: "Cõnsertos
I * ürçamento sem compromisso

Anuncie �qui!!!
371·1919

AUTO PEÇAS

papagaio
Em N(H)�l11brofoi inaugurada
a Il��1�loj;ilfci�iitoPeçllfj\,
Pap(�gaio, localizada na

Rua 25 de [ulho, 1650" INVESTIGACÕES
,

:if�:!::i
i FOTOCOPIATXJRAS

• IMPRESSORAS,
. MATERIAIS DE CONSUMO

'

. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

,276-3417i

Anuncie aqui!!!
371·1919

.

.............•..........

�! Produto:

pepaçao

's, DVD's
CRIMINAL E
PARTICULAR

U\
W
10
(},

..j'Y
I ",,\>'

"

I TRABALHOS i

I COM LAVA-JATO I
I •

<
.

ii
i (Agua quente e fria)

.

i

I Dedetlzaçilo lCulJlose BrocasJ

I Lavaç��:::::�:::;:'::::a:Mur�tfi
: IlIII1ennealJilização Ife Pedras } I
I .

I Trabalhamos onde você precIsar
I (cillalle. praia, 81110. etc..J L)

I (4n 310-1488/370·8870 I 9602.3135 I

i_Rua;Jos�ilra?se, 21?:Vilafi()va:!a'asuádo SuI}CJ

I I
I Anuncie aqui!!!!

371·1919 I'

••

'

mm ••••••••••• •••••••••••••••••••• m J

!OP06é z:.:.q ;t-f.OPA i

I Venha Conhecer a :

[Moda que é um Docef
, Preços especiais i
i de inauquração'

1

Modinha
tam.01a16

Moda Adulto I

SONOR!ZACÃO
Repertório para todos os gostos

Fone: 371-5810
I
Rua CeI. Procopio Gomes, 1263

!···A····· �,.
.....,

··�·,·,
.. · ..

,fI nuncre aquI ••• !
371·1919

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

(47) 276·3429
9975-5659

Rua 25 de Julho, 1650·
Vila Nova - Jguá do Sul

E·mall: papogaIO@terra.com.br

. Anuncie aqui!!!
371·1919

�VIDRAÇAmA
Ll.:.II Arte Vidros
Vidros, Espelhos, Bisotê, Lapidação e Polimento,

[areamento, Plotter de Recorte, Acessórios

"'" ' ..

"emerele

l'A,sta,la,deira
L@:nge l.t,da

Serviçosde lIistalaçôes
Elétrica e HJdráulic,i
Com Fábrica de Postes

e 8 Hlctros·.
'ÃRT&REQÜifiTE'
Convites e Cartões

'

" .,
..

::";-::"

(47) 374214,30
9991-8567

(_�(;II(/dltO - {$:,(uado - 15."UIO....

.1'1 (ot1lJUl/ltlC) N Nil,'jdmcnto de l1el>J.s
;\rlil:.(!r�lrio <! torlas as (;(:;.l..iões

: 372-2452 e 9118-0205 j
.-
_,,_,_, .,,�=_<.,.. � :_... _,'., ,'W,_'. .., �','.' ,,_,_._ ',"_',U M.�,·,,'.�'· ·,,-mu,'''·

Rua Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schroeder • SC

Anuncie aqui!!!
371·1919

Te!.: 371--0090
Fax: 273-6443

CeI.: 9902-5979

II�NI\JI&}.�
..
�.m�

Conmaq Com.rCÜI Ltdili

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras

Compressores
Roçadeiras

Máquinas em Geral
Motoserras
Lava-Jato
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.".

IMPERDIVEL'"
•

• ••

-CURSO •

PATOLOGIA DAS CONSTRUÇOES
o curso tem a finalidade de transmitir fundamentos sobre problemas decorrentes
da má qualidade, aplicação e utilização de materiais e serviços em obras de
construção civil. Identificar a manifestação das patologias visando a prevenção
das falhas e.adoção de técnicas de reparo.

Programét:..

1.
.

Etapas do processo construtivo e uso na construção civil.
2. Dú'rabilidade de materiais e 'componentes das édificações.
3. OrigensdàPatôlogia.

.. . .

4:
....

pr6bielni:i's pat616glcos em:
- Fundações·····························
Estruturas
Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos

Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

Manifestações:
Umidade
Corrosão
Desagregação
Destacamento

5.

Fissuras e trincas
6. Procedimento de reparos

, Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br

JJ"N�JBJs", Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias
,. {.\

CONSULTE-NOS TAMBEM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS
A entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número de inscritos

Iii

SÁBADO, 20 de dezembro de 2003

CELULAR - vende-se, Ericsson,
KS788, pré pago. R$100,00.
Tratar: 9975·5960.

CELULAR - vende-se, Nokia
5125. Tratar: 371-1970.

Vendas de
Materiais
Elétricos
em Geral

I

d IIInaugura a .....
a Pe. Pedro Francken, 139 - Centj
,áraguá do Sul (lat. Do Terminal)

INSTALADORA

\Mater
A Casa do Instalador

.I Portões Eletrônicos

.I Cirquito Fechado de TV

.I Interfones

.I Vídeo Porteiro·

de poodle. Tratar: 373-3787 .

CÂMERA - vende-se, digital,
Pencan. Tratar: 370-3555 ç/
Wanderlei.

CARRINHO - vende-se, de
cachorrão prensado. Tratar
370-3555 c/Wanderlei.

CARRINHO - vende-se, de
cachorro quente.' R$500,00 à
vista ou em 2x. Aluga-se por
R$100,00. Tratar: 9117-2447
c/ Marcos.

Financiamentos em até
pi materiais Elétricos . Plano conetrucar da

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Fone: 47 370 9933
1438· Sala 02· Jaraguá do Sul 9103-3838 Z 9967-0383

Fone': 371-7007

telefonia e segurança

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

Centrais telefônicas Intelbras

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax
Aparelhos para tetevendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias p/ telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e

)
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNIC.A
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e íntertones
Cancelas automáticas p/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/B e Calor)
Micro Câmeras (P/B e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

KitMonitor 6" + Câmera (CFTV)

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de Imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ssioncll2003

Mais uma conquista
dá Equipe CS

"-_, Escritório Contábil

o sucesso de muitas empresas não depende
exclusivamente, de urna pessoa ou de um único produto.

O' sucesso da êmpresa acontece com

uma boa ,orgélni�ação, êpm. §�.t()r�!i ilfioados,
,

fornecedore$' e colabôrádores ,

.

comprometidos com umtodo;
"

Confie a contabilidade da sua empresa
ou, escritório a quem

oferece segurança e qualidade nos serviços.

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
Para obter sucesso no presente

e tranquilidade no futuro!
/
/

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
A SUA EMPRESA MERECE!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



28 CORREIO DO POVO

Nokia 3310/Pronto

R$199,OO
ou 1 + 4

R$ 39,80
+ R$ 29,00 Tim Chíp

nic

R$ 645,00
ou 1 + 4 de

R$ 129,00

Telefone sem fio
900 MHZ
Várias marcas
e modelos a p

R$129,O
ou 1 + 4

�

R$ 25,

Nokia 2100/Pronto
R$ 299,00

ou 1 + 4

R$ 59,80

Nokia 2100/T Voce

R$170,00
ou 1 + 4

R$ 34,00

Motorola C200/Pronto
R$ 299,00
ou 1 + 4

R$ 59,80
+ R$ 29,00 Tim Chip

SÁBADO, 20 de dezembro de 2003

Motorola C200/T Voce

R$170,00
ou 1 + 4

R$ 34,00

Parabólica com controle instala
com a base de concreto

1 + 5 de R$ 76,00
a vista

R$ 419,00.

"

Antena Externa para celulares

<' para uso em área rural.

R$149,OO

A RECOMAQ, reqistrada na Junta Comercial em 17-11-1969,
começou suas atividadesem 31-1-1970, data da inauguração oficial.
Iniciou com 4 sócios vindos de Joinville, conseguindo vencer no

mercado jaraçuaense. Após 1 ano um sócio retirou-se e, em 1975,
passou a contar 2 sócios, Ronaldo, Kõhntopp e seu irmão Rolf (sócio
cotista). Com a saída de Rolf ell'! 1986, foi substituído por Ruth

J<õhntopp, esposa de Ronaldo, constituição mantida até hoje, quando
completa 34 anos de fundação, Se de início a R ECOMAQ era voltada
ao comércio de máquinas de escritório e concessionária da Olivetti,
com o advento da informática as máquinas ficaram obsoletas e

Ronaldo direcionou seus produtos para o mercado de móveis e

equipamentos de escritório, no que é exemplo de empreendedorismo.
A RECOMAQ tem forte parceria com a Giroflex, da qual é

representante exclusiva na região,

CELULAR - vende-se, Tim,
gradiente, bom estado, el 3
capas coloridas, bateria e

earreg. semi-noyos, nota e

manual. Tratar: 371-3459 ou

9902-4035.

CHURRASQUEIRA - vende

se, elétrica, 1,80m de

largura. R$ 900,00. Tratar:
372-1566 el Ana Lucia ou

Paulo

COMPUTADOR - vende-se,
el 3m de uso, nota fiscal,
Athlon 1.7, mem. 128DDR,
HD20GB, drive 1.44, el
gravadpr LG, estab.,
gabinete ATX e imp. Deskjet
3420. R$2.00Q,00. Aeeita
se troca por moto biz.

Tratar: 9967-5612 ou 371-
1080.

COMPUTADOR - vende-se, K611
500, eompl. R$900,00. Tratar:
9957-0201.

DISK MAN - vende-se, marca
Aiwa. R$ 50,00. Tratar: 9135-
4807 ou 275,1254.

ERVAS - vende-se, medicinais,
pi todos os sintomas. Tratar:
9117-2447 el Marcos ou

9953-3061 el Vilmar.

ESTOQUE - vende-se, de

calçados. Tratar: 371-7636.

ESTUFA - vende-se, el 6

bandejas, semi-nova.

R$100,00. Tratar: 9992-
5253,

'Economize com Qualidade

Especializada em Cartuc:hos para lmpresseres

LEXM.\RK Xerox
Wll.I.D.atív.eislJsorl

Garantia, qualidade e economia.
. Laboratório próprio -

Um novo conceito em reciclagem
, , ':\" <

Fone/Fax: 376-3869/310-0417.
Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 83 � Sala 1 � Centro'

Jaraguá do Sul � SC (Préx, Banco Itaú)
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SÁBADO, 20 de dezembro de 2003

MÊS DO ALARME
(

Vigilância eletrônica
Instalação de Alarme

comerciais e residenciais

-

SUPER PROMOÇAO
Portão eletrônico
+ interfone

FILMADORA - vende-se,
pequena, Panasonic, semi

nova, cl controle remoto.

Tratar: 376-0168.

INSTRUMENTO MUSICAL -

vende-se, bateria, semi-nova.
Tratar: 376-1933 cl Johny.

LACRES - vende-se, de
latinha de alurnín!o. Tratar:

375-2416.
FOGÃO - vende-se, industrial,
cj forno + 6 bocas, marca

Venâncio Aires. R$800,00.
Tratar: 372-1566 cf Ana Lúcia
ou Paulo.

LACRES - vende-se, de latinha
de alumínio. Tratar: 274-8620

após 19:00.
FRITADEIRA - vende-se, duas,
elétricas, novas. R$160,00
cada: Tratar: 372-1566 cl Ana
Lúcia ou Paulo.

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 (após as

18:00)

GELADEIRA - aceita-se

doação. Tratar: 274-8620

após 18:00.

GELADEIRA - vende-se, duas,
usadas. R$200',00 cada.
Tratar: 372-1566 cl Ana Lúcia
ou Paulo.

MAQUI NA FOTOGRÁ.FICA
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)

HOMETHEATHER - vende-se,
Pionner, cornpl. R$1.900,00.
Tratar: 370-7347.

IMPRESSORA.;... vende-se,
Epson, modo FXU: Tratar: 9967-
9595 MESA - vende-se, de sinuca,

grande, oficial. R$600,00.
Tratar: 9134-0498.IMPRESSORA - vende-se,

HP3820, cl 3 meses de uso.

R$400,OO. Tratar: 370-
1737 ou 376-2940 após
20:00.

MESA - vende-se, de tênis de

mesa, automática, semi-nova,
acompanha 2 r-aquetes.

R$300,00. Tratar: 376-0409
ou 376-2820.

MESA - vende-se, de sinuca,
cl 2,85x1,41, pI clube.

R$600,00. Tratar: 276-3456.

MÓDULO - vende-se, de 550w.
R$60,00. Tratar: 275-3658.

OURO':' compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tratar: 9979-
0605.

QUADRICICULO -vende-se,
bateria, novo, Pequeperego.
R$250,00. Tratar: 375-2416.

SAUNA - vende-se, residencial.
R$100,00. Tratar: 9134-
3557.

SERRA - vende-se, serra tíco

tico, seminova, marca

BlacenDecker. R$ 80,00.

Restauração
de Móveis e

Antiguidades.
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Tratar: 9135-4807 ou 275-
1254.

TELEFONE vende-se,
comercial. Tratar: 371-7636.

TV - vende-se, 20", colorida, cl
contr., 181 canais. R$280,00.
Tratar: 371-3102.

memory card, 1 transformador,
2jogos, c/6 meses de garantia.
R$350,OO. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

destravado, cl 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cl 2jogos. R$300,00.
Tratar: 372-0086.

Tratar: 370-5290

VENDE-SE - jogo de quarto, de
solteiro, marfim, ótimo estado.

R$300,00. Tratar: 376-2166.

VENDE-SE - 'caixa selada, pI
\ carro r-cl 2 sub de 10, um

módulo de 400w e 1 toca-fita
da' marca Tojo. R$120,00.
Tratar: 370-2505 cl Dina ou

Jorge.

VENDE-SE - porcelanas, pratos
e travessas, 200 copos,
talheres, balde de gelo. Tratar:
372-1566 cl Ana Lúcia ou

Paulo.

I
VESTIDO - vende-se, de

prenda, azul, cl bordado cor

creme, manequim 34 a 36.

Tratar: 9125-7533.

VESTIDO - vende-se, de

prenda, marrom, de micro fibra..
manequim 38. R$80,00.
Tratar: 376-1027 ou 9136-

1866 após 19:00.

VIDEO GAME - vende-se,
Nintendo 64, cl 8 fitas

originais. Tratar: 370-3555 cl
Wanderlei.

* PLAYSTATlON 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
• OAEAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOl' CO.LOR
• GAME BOl' AOVANCE
• NINTENOq GAME. CUBE

NETGAM:E
*LOCAÇÃO * CONSERTOS EM �ERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE

, VíDEO GAMES ,CDS
E ACESSÓRIOS EM GERAL

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, cl 2 contr. e 3

jogos. R$350,00. Tratar: 376-
2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, cl 2 controles,

VENDE-SEVenda de 01 Terreno de

450m2 no bairro água
verde próximo a Igreja
São Judas por R$

22.000,00
Tratar com Francisco

9118-2065

Consórcio
contemplado de

R$ 30.000,00 a

200.000,00 cf
pequena entrada.

Tratar: (47)
336-0506 f 9124-
1409 cf Vilcéia

Dreic1t�-;�;A;l
Bela, gat"ta, pata hornsns I

de hom go.,to! !
t�hdirllll/)IU ern !lotM',!, lno1"éis, 1
�J�ehc:ia (1_ COlO loeul pt6t�io VipJ
)gHo ll,l,�ohlt(l. 1

275-00521
--T----� , .

[NATALiA! [AIRtON 1
.

I : Só para elas! :
Jaraguá do Sul: I .

i .
_

i 19997-72231
19117-04971 !Jaraguá do Sul!
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i
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IAnunCie aqui! I
.

371-1919
.

Anuncie aqui!
371-1919

Precisa-ser·····································································1·
I PREVINA-SE II

de meças
·

I PREVINA-SE

Es:::::::i:!:;Q, I Use Camisinha I

: malore;,:;a!:8 a�os.: Use Camisinha
1���iii��I��\�����..

1 ,_Z73:1Lli_, J ,(47) 9991.1805' L. ,

Anuncie aqui!
371-1919

PREVINA·SE
Use Camisinha

PREVINA·SE
Use Camisinha'

7udo o que voei
roeum em reu«

�nuncie aqui!
· . 371-1919
[999J �laQ5J ,

,
, , (47) 9137-3156
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Rua Jorge ezerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
ex. Postal200 - eEP 89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

Que o Espírito Natalino,

possa unir a Humanidade,
formando uma grande
família repleta de-muita

PAZ e AlVIOR, com as

esperanças renovadas e

com a certeza de que dias

melhores virão.

Desejamos a todos nossos

clientes e funcionários

um Feliz Natal e um

ótimo Ano Novo.

ALUGUEL DE TRAJES

ti 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

Preciso de rapazes pI
trabalhar na área de carga e

descarga de caminhões,
entrega e coleta, com

vontade de trabalhar.

Tratar: 376-3990 e 9962-

8198 «! Anderson

3711919

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabeliã
Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

ADRIANO JUNCKES - RUA JOSE TEODORO RIBEIRO 378-

NESTA;
ALESSANDROCARLOS PFI1ZER - PROCOPIOGOMES-NESTA;
ANAMARIATEXTIL LTOA - ESTR RIO MOLHA S/NR CXP 312-

NESTA;
ANAELI NAIR ROHR CAMARGO - RUA PRIMAVERA 59 TIFA

MARTINS-NESTA;
CHRISTIANNE AP.DEAZEVEDONOGUEIRA - R PRES.EPITACIO
PESSOA ,50-APTO 01 - NESTA;
COMHORTFRUTI GRANGEIRO PANIFMINIMERC - R PROCOPIO
GOMES 290 - NESTA;
COMERCIALANCARLTOA-CAIXAPOSTAL 120-NESTA;
CONFECCOES BUMERANGUE LTOA - RUAAUGUSTO GUNZ,
548-NESTA;
CRISTIANI NAGEL-MARIA UMBELlNA DASILVA417 -NESTA;
CRISTIANO DOEGE - SAOMIGUEL 180- NESTA;
DONATH1INDUSTRIAL LTDA - RUA LEVINUS KRAUSE 54-

NESTA;
ERILENE SCHIRLEI ALVES MACHADO - RUAHERMANN LANG

494-NESTA;
ERINEUDO DESOUZAABREUOU TEREZINHATDE CHAVES A
- RUA 785 S/NR - NESTA;
FABARTCIM IRMAOS VICENZI LTDA - R,UA FRIDA PISKE S/N -

NESTA;
FABIO GUENZE - RUA NEREU VAZEL 35-NESTA;
FARID RANUFFCUCY - AUGUSTO MIELKE 75 - NESTA;
FERNANDO ARIEL ROSANO CARBONEL - RUA FIDELlS

STINGERN, 6 AP 03 - NESTA;
GERALDOAPARECIDO DASILVA - RUA PRESIDENTE COSTA E

SILVA, 239- NESTA;.
GILCELI HELENAKOWALSKI- EDMUNDO A. EMMENOOERFER
185-NESTA;
GILMAR KIATKOWSKY - RUA RIBEIRAO DAS PEDRAS S/NR

GARIBALDI- NESTA;
INSTALASUL PREST DE SERV LTOAME - R 450 N 132 - NESTA;
JOVANI LOURENCO DE PAULA - RUAADAO NOROSCHNY 495

-NESTA;
JULlANAJAGELSKI- PROC GOMES DEOLIVEIRA 1320AP2-

NESTA;
,

MARCO HENRIQUE LUNA - LEOPOLDO KLEIN - NESTA;
MARIACELlAWALlGURA - R JOAO TOZINE 2195 - NESTA;
PARTNER ACIONAMENTOS ELETR.LTDA - R. LEOPOLDO
JANSSEN, 120 - NESTA;
PAULO SERGIO NIELS - R CARLOS FREDERICO RANTHUN 02

CX 02 - NESTA;
RENANMONTEIRODE L1MAJUNIOR ECIAL - R IRMAO LEANDRO
810 -NESTA;
REQUINTEMOVEIS E ESTOFADOS LTOA - RCEL PASSOSMAIA

657-CORUPÁ;
REQUINTEMOVEIS E ESTOFADOS LTOA - RCEL PASSOS MAIA

657-CORUPÁ;
SANDRA SUELI ARNOLD - RUA FRIEDRICH WILLlAN
SONNENHOHL21O -NESTA;
VEOCEANA MULLER - JOSE PAMIANOWSKI116 FUNDOS
NESTA;
YAP INFORMATICA LTDA - RUAANGELO SCHIOCHET 173 -

NESTA;
YAP INFORMATICA LTDA - R ANGELOSCHIOCHET 173-NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encóhtrados ou

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in

termédio do presente Edital, para que os mesmos
compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
nQ 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc,

Jaraguá do Sul, Dezembro de 2003
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto
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Doe Vida. Seja um doado r .de orgãos.
O ministro da Saúde, H umberto Costa, urna campanha de massa para conscientizar os profissionais de saúde e toda a sociedade sobre a

importâncLa da doação de órgãos e tecidos. O objetivo é reduzir a menos d-a metade, nos próximos quatro anos, afila de espera por transplantes.
A principal orientação da campanha, com base na legi.slação atual, é a de que a pessoa interessada em fazer doação deve comunicar essa,

decisão aos fami I lares. Em caso de mo rte cerebral, cabe à farníl ia dar a auto rização para a reti rada de órgãos e tecidos.

META É REDUZIR FILA DE TRANSPLANTES

Mesmo sendo o segundo país no mundo em número de transplantes, no B rasl I ainda existem 56 mil pessoas precisando de doações. Desse total,
23 mil esperam por córnea. A meta do Ministério da Saúde é, até 2007, zerar a espera por córnea e, no-mesmo prazo, reduzi r a fi la por medula
óssea e órgãos sólidos, como rim, coração e pulmão.
O ministério pretende alcançar a meta por meio de uma série de medidas, entre elas a realização de campanhas publicitárias nacionais para
conscientizar a sociedade da importância da doação de órgãos. Ao mesmo tempo, o ministério está estimulando iniciativas estaduais e

regionais semelhantes.

A legislação atual prevê que a pessoa interessada em ser doadora precisa comunicar a decisão aos familiares. Em caso de morte encefálica
devidamente diagnosticada, cabe à família dar autorização paraa retirada de órgãos e tecidos. O percentual de famílias que autorizam a

doação é variável no país, apresentando índices maiores e menores entre os estados da federação. Podem ser identificadas várias causas para
esta variação, como educação continuada, fato res sociais e cultu rals, entre outros.

Em 2002, a córnea encabeçou a lista dos órgãos e tecidos mais transplantados, com 3.496 procedimentos. Em seguida vêm o rim (2.645),
medula óssea (871), fígado (523), esclera(132), coração (126), rim/pâncreas (100), pulmão (21), pâncreas (17), pâncreas após rim (12).

O Brasil só perde para os Estados Unidos em número de transplantes. Em quantidade e investimento, porém, o país possui o maior programa
público de transplantes de órgãos e tecidos do mundo: o Sistema Único de Saúde (S U S) financia 92% desses procedimentos, cada um deles ao

c�sto de R$ 35.151,00. O gasto total em 2002 foi de R$ 280 mi Ihões. Para 2003, a previsão é de R$ 343 milhões.

O Sistema Nacional de Transplantes (S NT) conta com 22 centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos estaduais e oito centrais

regionais, cobrindo praticamente toda a extensão territorial, com exceção dos estados do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins. Estão

credenciados, até o momento, 449 estabelecimentos de saúde e 1. 033 equipes especial izadas para a real ização de transplantes no B rasl I.

O Brasil possui hoje uma grande capacidade instalada com

serviços e hospitais habilitados à realização de transplantes,
prontos para executar um número bem maior de procedimentos.
Mas essa ampliação só vai ocorrer com o crescimento do número
de doadores.

Há também um forte investimento na capacitação de recursos

humanos, em que é destacada a responsabilidade dos profissionais
de saúde na notificação dos casos de morte encefálica às centrais
de transplantes. Os médicos a as instituições hospitalares
detentoras de potenciais doadores (falecidos por causas naturais

__9_U extremas), por sua vez, são orientados a desenvolver todos os

passos necessários à doação. Dessa forma, q Ministérioda Saúde
atua em duas frentes: busca atrair novos doadores e reforça as

atividades do Sistema Nacional de Transplantes.

:r:::;;>.c.;"'·=;""";-""""';;'<;·"",,,,,,,,,,,,;,,��A�,»,,.,,,,,�,�%-",,o..,,,,_cy,;.,,,,.. ,:)l."�WX�%%*
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RACCO Cosméticosl
f
CICLOS d'RACCO

I

�,

1 DMAE· age nas fibras musculares
1 C-ElASTASE - oliva sintese de elastina e colúgeno R
� PENTACARE - efeito tensor sobre us mOlcos de expres

• ,

� AHA - elimina monchal e facilita penelra\áo de ativo
FUCOGEl- duplo hidrulo\üo

Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua oão Picofli I 10 . Centro Rua Guitherme Weege, 327

���
Saúde e Beleza

.

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Shampoos, cosméticos,
sucos naturais de Babosa

(Aloe vera)
Oftalmologista
371-7801/370-0409

.: ,."", ::
.. ::: ,: :

.. : ..

,...: ,,,.,: : :::
.. , " ..

:.,.: ", : ..

,:,
.

FOne�·:·372-0J52

AQlJl!.
371-1919

e Distribuidora de Cosméticos:

*')11a'1/ilf!.l C-f(o-sas- * Sa-In.(/,fl(l.'

Fone: 371-6110
9905-2653

R�Rein�ldO��U, 289 - SI. 01

Ceotro<- Jaràguá do Sut - SC
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COMPUTADORES

PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
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o deficiente físico Valdecir Titon é o

único empregado na família,
composta por cinco pessoas. Reside
na Rua Irineu Franzner, lote 21, no
bairro Tifa 'Martins.

Osmar Santana mora com três pessoas num pequeno casebre às

margens da SC 413, próximo à Igreja do Rio Branco, em
Guaramirim. A família sobrevive com a venda de sucatas
arrecadadas nos lixeiros. Eles necessitam de tijolo para fazer um
banheiro e madeira para levantar a casa, que chove dentro. A sogra,
Ana Ranghetti, mora em uma casa ao lado com mais três pessoas. IColaborações pelo telefone 373-6222(recado com Cristiane)

.

José Carlos Camargo recebeu
a cesta básica juntamente
com Osvaldp Augusto FanaI.
Os dois associados trabalham
no estacionamento do

Hospital São José. José mora

na Rua Edvaldo Kisc, 213,
bairro Água Verde, com mais
seis pessoas e Osvaldo vive na

Ruá Hruschka, 867, bairro
São Luiz, com outras quatro
pessoas.

Enquanto a equipe do JORNAL CORREIO DO ,pOVO procurava o endereço dos
associados à Ajadefi, nos deparamos com famílias tão ou mais necessitadas que eles.
Então resolvemos contribuir com outras pessoas carentes, pois não podíamos nos

anular diante de realidades desumanas como a falta de alimento, de abrigo e de

emprego. A intenção de proporcionar um Natal mais feliz para algumas famílias não

foi, portanto, desviada de maneira alguma.
Abaixo seguem fotos destes lares e a situação atual destas famíl ias.

Cleonice dos Santos vive na

Rua Irineu Franzner, lote 29,
bairro Tifa Martins com o

marido e filho numa casa ao

lado da residência da sogra, a

aposentada Iracema Gesuíno,
que mora com mais três
pessoas. Apenas duas pessoas
trabalham.

A moradora do bairro Vila Lenzi, Ivete
Aparecida Borba, vive com o servente
de pedreiro Valdir dos Anjos e mais
cinco crianças. Ela é empregada
doméstica e atualmente está à procura
de emprego, pois trabalha apenas em

uni dia da semana. Telefone 371-7136
ou 370-0646 (recado)

Maria Socorro 'Pereira Lira, que
mora na Rua Irineu Franzner,
lote 29, bairro Tifa Martins,
necessita de auxílio, pois o

'marido Aristides Garcia não

ganha o suficiente como

servente de pedreiro. Para
AI' \ j preparar a comida, ela ufiliza

J uma pequeno fogão
improvisado no terreno dá casa.

�CAR�i��JJARAGUÁDOSUL suovo,da371-4000

CÂMARA DE VEREADORES

DE SCHROEDER

Supermercados
AMIGÃO

ANGELONI

ALEXANDRE

FRONZA

LENZI,

BRASÃO
WALTER

AFONSO PIAZERA NETO -VEREADOR PSOB

Jean Carlos

Leutprescht
Vereador-PTB

VEREADOR
Roque Bachmann • PSDB MERCADO BÉRTOLl

y��� ,J-C1RUm3 Floripo � a

�. �4
<)

II..iMd'.I.i.i.I·'II·? presen.�NGep.ÀAlJUOLO·NFLO�RIANGI����". São os votos do vereador A

.

I Marisol: · ,� .• VEREADOR _ pp Eugênio M. Garda - PSDB CAMARA DE VEREADORES
IP .

DE MASSARANDUBA
riedW'JIi .r ..,,/)J �/ COLÉGIO MARISTA Glif'ftSJ te�Iln(e Scorpatto

d{ll/{)/�IAT "bUlia Dii1iiãit, Pedro Anacleto Garcia

.. em:!�:���ior .. I�I CI �!It,,�!,n�
o;,,',i,"..ldp.ld,� J.,�".I.I sr

- VereadorPMDB-

�;;}j;íjJas IX� :::�!:s �r:::���

�.,��- Supermercado Rio da Luz

Comercial ODIMAROrlando Gilberto Gonçalves, Vereador - pp
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I1S0LlDARIEDADE: HOSPITAL JARAGUÁ É REFERÊNCIA EM PEDIATRIA

8 CORREIO DOPOVO

Wandér melhora atendimento
das UTIs Neonatal e Pediátrica

]ARAGuA DO SUL -

Uma semana após ter do
ado equipamentos para a

implantação de um Banco
de Leite Maternoúnico na

região, o industrial Wandér

Weege decidiu doar ao

Hospital e Maternidade

Jaraguá dois novos jogos
de equipamentos que irão
ser acoplados aos dois lei
tos reservas na Unidade de

Terapia Intensiva Infantil e
Neonatal da instituição.
Além destes, o industrial
doou também mais equipa
mentos para o setor de ci

rurgia geral. O valor total
da doação não foi revela
do. "O Natal chegou antes

da hora pois os' equipa
mentos são muito caros e

nenhum hospital por si só
estaria habilitado a comprar.
Com isso acredito que so-

_

mos o hospital infantilmais
bem equipado da região
SUl do Brasil", disse anima- '

do o Diretor Administrati
vo do hospital, Hilário
Dalmann. "Não existem

palavras para agradecer es
tas iniciativas a não ser o

'nosso sincero muito obri

gado", concluiu.
Nos quatro anos de fun

cionamento da UTI, foram
atendidas 689 pessoas, sen
do 76% pelo SUS, uma
média de 14,7 pacientes por

Dalmann: seremos o hospital mais bem equipado da região sul
Fotos: Cesar Junkes

mês.

O médico pediatra
Osmar César Cruz, diz que
na UTI Pediátrica e

Neonaral a maioria dos pa
cientes é composta por re
cém-nascidos em que é co
mum a incidência de hiper
tensão pulmonar, curada
mais facilmente quando é
utilizada a ventilação de alta

, freqüência associada ao uso
de óxido nítrico."Estes equi
pamentos melhoram o

prognóstico, reduzem o

tempo de internação e es

tabelecem uma relação cus
to-benefício positiva", in
formou. Com a doação
dos equipamentos, a UTI
Pediátrica e Neonatal passa

a trabalhar agora com os

dez leitos disponíveis.
Cruz afirmou que o'

ventilador de alta freqüên
ela, um aparelho de alta

. tecnologia? é uma alternati
va de suporte de ventilação
mecânica que permite a

respiração normal do do
ente. "É um equipamento
utilizado em casos mais gra
ves quando existe a dificul
dade de se manter estável
a respiração dos pacientes
com insuficiência respirató
ria refratária".

Outro equipamento
apontado pelo médico é o

bilirubinômetro. Usado na

região frontal do bebê, o

aparelho substitui a realiza-

ção de exames de sangue
que comprovam o bem
estar do paciente, eliminan
do o desconforto de pica
das de agulha.

Os equipamentos doados
foram: Monitor M3 BP; Sis
tema para administração de
óxido nítrico; Ventilador de
alta freqüência; Respirador
Interned Neonatal; Biliru
binômetro; Aparelho radiân

cia; Fototerapia convencional,
Octofoto, Estetoscópio
neonatal; Ambú pediátrico
silicone; Circuito CPAP na

sal; Broncoscópio flexível,
Coledoscópio, Aparelho de
ar condicionado Splitt; Son
da de Carleans; e toldo de

proteção.
I

Secretaria suspendeAIHs parahospitais deJaraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL -

Atendendo a uma deci
são do Secretário de Saú
de Guaramirim, Luiz
Carlos Pereira, e da mé
dica Denise Mallmann
Varnier o Hospital e Ma
ternidade Jaraguá e o

Hospital São José, ambos

de Jaraguá do Sul, não

poderão mais receber

pacientes que precisam de
atendimento médico em

obstetrícia, pediatria e clí
nica geral sem 'a autoriza
ção expedida pela secre

taria de saúde daquele
município.

De acordo com o ofí
cio 126/03, os pacientes
filiados ao Sistema Único
de Saúde (SUS) que neces
sitem de atendimento nes

tas especialidades deverão

procurar o Hospital Mu
nicipal Santo Antônio, em
Guaramirim.

O ofício destaca que os

pacientes que procurarem
o atendimento nos hospi-

•

tais de Jaraguá do Sul para
procedimentos eletivos, \

sem a autorização da Se
cretaria de Saúde de

Guaramirim, não poderão
ser atendidos.

O presépio em exposição no Jornal Correio do Povo
fói confeccionado pela artista plástica Marlene
Elizabeth Mann, a Meg Mann. A artista utilizou uma

cabaça e forrou com jornal, e utilizou peças que
formam o presépio. Meg faz parte da Associação
Jaraguaense de Artistas Plásticos e há 10 anos faz
trabalhos com arte. Além das peças Meg também pinta
utilizando-se do estilo impressionista, técnica
aprendida através da arte acadêmica em Timbó. O
telefone da artista é o 372-0762

Na edição de Quinta-feira publicamos uma foto por engano,
O diretor do hospital Jaraguá é Hilário Dallmann e

erroneamente publicamos uma foto do vereador suplente Rui

Lessmann que é também secretário executivo da Câmara de

Vereadores.de Jaraguá do Sul.

Obrigado, Dávio Leu!

Em 2003, lhe fizemos vários pedidos, e você
atendeu a comunidade de Benjamin Constant
A iluminação públicas e pavimentação foram
algumas das obras resultantes da atenção re

cebida por parte da Prefeitura Municipal.
,

Como membro da comunidade, quero desejar a todos os mUni

cipes votos de Fel iz Natal e Próspero 2004.

Ivo Riegel

NÃO FIQUE SEM DINHEIRO
NESTE NATAL!

Calçadão, 141, sala 2, junto
à Belgo Jaraguá do Sul. - se
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IREIVINDICAÇÃO: PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DÉ MORADORES SE DIZ DISCRIMINADOEmpresa de São Paulo

I interessa-se emGuaramirim

GUARAMIRIM - A

Brascola, uma das mais avan

çadas empresas de adesivos

e selantes do pais poderá ins
talar-se na área de expansão
industrial de Guaramirim no

próximo ano. As negocia
ções neste sentido iniciaram

naquart'a-feira, 17 de dezem
bro, quando o prefeito Má

rio Sérgio Peixer e o empre
sário Alcemir Sardagna, pre
sidente da Transmagna
Transportes Ltda, visitaram a

sede da empresa, em São

Bernardo do Campo, na
grande São Paulo, Os conta

tos foram intermediados

pelo empresário guara
rnirense, que presta serviços
de distribuição a Brascola e

indicou o município de
Guaramirim para o projeto

"Ele dá generosamente
aos pobres, e a Sua
bondade dura

para sempre."

2 Coríntios 9,9

Governo investe na aquisição de patrulhamecaniZada.
CamposNovos éomaiorprodutor de cereais de SantaCatarina e omaior arrecadador
delC'VIS no setor rural. Para facilitar o transporte dos grãos, épreciso investir na

manutenção e conservação das estradas do interior. Para isto, o Governo do Estado,
em parceria com -a Prefeitura de Campos Novos, investiu R$ SOO milna aquisição
de máquinas e equipamentos. A patrulha mecanizada vai beneficiar produtores e

moradores do interior do municipio.

de expansão anunciado pela
empresa. Com quase 50

anos de experiência no mer
cada, a empresa é a primei
ra do segmento de adesivos
e selantes a' conquistar a

certificação ISO 9001 versão
2000, e atua nos setores

automotivos, calçados,
construção, indústria,madei
ra e móveis, artes gráficas e

embalagens com fatu
ramento de R$ 200 milhões

anuais. De acordo com o

prefeitoMário Sérgio Peixer
o objetivo foi apresentar as

potencialidades e incentivos
oferecidos pelo município.
"Saimos do encontro oti

mistas e acreditamos que te
remos em breve mais esta

empresa em nosso municí

pio".

REUNiÕES:
•••'11i,.Jm,.
4" Feira - 19h30 - ENSINO

lII1ili'Y!làWilll_"MIilIiI
PARTICIPE!

Rua, Max Wilhelm, 289
Baependi / Jaraguá do Sul - se

Fone: (47) 370-6180
www.casadeoracao.cem

Moradores do Santo Antônio
reivindicam

]ARAGuA DO SUL - A

diretoria da Associação dos

Moradores do Bairro Santo

Antônio se diz decepciona
da com a falta de atenção do

poder públicomunicipal. De
acordo com o presidente da

entidade, Valdemar Prestes,
a Prefeitura não tem dado

respostas positivas às reivin

dicações dosmoradores, que
há anos convivem com os

mesmos problemas: "É
lama quando chove e poeira
em tempo de sol",
exemplificaPrestes. Segundo
ele, o que se tem observado

é discriminação. " O quemais
deixa a gente chateado é que
todas as benfeitorias, como
patrolamento de ruas e ca

minhão pipa são feitos so

mente nos bairros adjacen
tes. Nós, aqui, ficamos isola
dos", reclama o lider comu

nitário.

Entre os problemas de
infraestrutura enumerados

pelo presidente da Associa-

melhorias

Em dias de chuva moradores passam trabalho devido ao excesso de lama

ção de Moradores, ele cita o

esgoto á céu aberto no

Loteamento Souza e a colo

cação de tubulação na rua

onde está instalado o reser

vatório do Samae ( Sistema
Autônomo Municipal de
Águas e Esgoto).A rua (sem
nome) é íngreme. "Quando
chove torrencialmente, devi-
do a erosão, fica praticamen
te intransitável, chegando a

ocorrer alagamentos nas ca

sas", comenta Prestes. Segun
do ele, a Associação está es

perando sinal verde da Pre

feitura para comprar os tu-

bos.
'

O secretário de Desen

volvimento Municipal,
Humberto Travi, afirmou

que, neste ano, nadamais será

feito, mas salientou que du-

foram realizadas no Bairro,
entre elas � limpeza de valas,
correção de áreas para im

pedir alagamentos e a colo

cação de mais de 200 tubos

no Loteamento Souza e

melhorias na Rua Cizino

Garcia, local onde será

construida a nova escola do

Bairro, que deve ser inaugu
rada em setembro do ano

altíssima qualidade com

portas basculantes em alu

mínio com acrilato laran

ja e revestimento PoJi

vinílico (pVC) na cor bege
e em alumínio. Na área de

serviço foram utilizadas

portas em MDF com re

vestimento cherry (cor
mogno) da coleção 30
anos da linha Euro e na ilha
da cozinha onde se con

centra o fogão e algumas
gavetas também mesclan

do bege e laranja. "Nos
sentimos gratificados com'
a divulgação do nosso

produto porque um pro
grama deste porte acaba
sendo muito importante
do ponto de vista comer

cial", avalia Feder. E nós

estaremos dando uma

espiadinha, não só nos par
ticipantes como no cená

'rio que sabemos vem do
Vale do Itapocu. (CG)

rante todo o ano várias ações que vem. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Big'Brother.Brasil terá uma 'atração amais
GUARAMIRIM - A partir

da primeira quinzena de ja
neiro ,os brasileiros terão a

oportunidade de conferir a

quarta edição do BigBrother
Brasil. Alguma novidade?
Até aqui não. O que os bra-:

sileiros,mais precisamente os
guaramirenses irão ficar or

gulhosos é que durante a

exibição do programa um

produto genuinamente
guaramirense estará estam

pado nas telinhas de todo o

Brasil. Trata-se da cozinha e

da área de serviço da casa

do BBB. Ela foi confeccio

nada pela empresa Berlim,
de Guararnirim. O propri
etário da empresa, Aclino Fe
der está orgulhoso da esco

lha. "É o nosso produto que
estará sendo mostrado no

pais inteiro", declara feliz o

proprietário, A cozinha foi

indicada pela arquiteta cari

oca LucianaVentura, que tra-

balha há quatro anos em

parceria com a empr,esa

guaramirense."A argui teta
foi contratada pela Rede

Globo para montar os am

bientes. E imediatamente ela

nos indicou para fazer a co

zinha e a área de serviço",
relata o empresário. Na últi
ma terça-feira Feder foi ao

Projac no Rio de Janeiro
conhecer as dependências da
casa e ficou maravilhado.

"Eles estão trabalhando
num ritmo muito acelerado

e são extremamente cuida
dosos com quem entra na

casa no sentido de evitar que
pessoas estranhas entrem na

casa e a fotografem, havia
muita segurança. EUtiveque
respondermuitas perguntas
até convence-los de que não
era um deles", lembra Feder
achando graça.

A cozinha foi desenvol
vida com produtos de
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LEI N°. 847/2003

DÁVIO LEU, Prefeito Municipal de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, faz saber a t0dos
os habltantes do Municfpio, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA PARA O EXERCÍCIO DE 2004

Artigo I", - O Orçamento Geral do Municipio de Massaranduba para o exercício de 2004 eslima a Receita e fixa a Oespesa
em R$ l1.910.S60,00 (Onze milhões, novecentos e dez mil, quinhentos e sessenta reais ).

I

§ l°, - A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, convênios e outras Receitas
Correntes e de Capital, na forma da !egislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES
1.1 Receita Tributária
1. 2 Receita de Contribuições
1.3 Receita Patrimonial
1.4 Receita de Serviços
1.5,Transferências Correntes

i.e Outras Receitas Correntes
2, RECEITAS DE CAPnAl
2,1 Operações de Crédito
2,2 Alienação de Bens

2,3 Transferências de Capital
TOTAL

'

R$10.380.S'60,00
R$1.435,000,OO
R$170,000,00
R$317.000,00
R$295,000,00
R$7,8ó1.000,00
R$302,5óO,00
R$784:000,00
R$200,000,00
R$34.000,00
R$550,000,00
R$11.1:64.S60;00

1.1 Receita Tributaria
1.2 Transferências Correntes
1.3 Outras Receitas Correntes
2, RECEITAS DE CAPITAL
2.1 Transferências de Capital'
TOTAL DA RECEITA
Transferências Financeiras
TOTAL GERAL

R$ 1.000,00
R$ 70,000,00
R$ iO,OOO,OO
R$ lS.000,00
R$ 15,000,00
R$ 96,000,00
R$ 44,000,00
R$ 140,000,00

§ 2°. - A despesa relativa ao orçamento a que serefere esse artigo é fixada segundo a discriminação dos anexos constantes
e da seguinte forma:

OESPESAS CORRENTES
3.1.00,00 - Pessoa! e Encargos Sociais
3,3,00,00 - Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL,
4.4,00,00 - Investimentos
'FaTAL

R$ 126,000;00
R$ 3ó,000,00
R$ 90.000,00
R$ 14.000,00
R$ 14,000,00
R$ 140,000,00

,

Al'tigo 4°. - O orçamento do Fundo Municipal da Infância e Adolescência para o exerciclo financeiro de 2004, estima
a Receita e fixa a Despesa em R$ 60.000,00 ( Sessenta mil reais ).

'

§ 2°, - A Despesa da Prefeitura será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta 'lei, obedecendo a

classificação institucional, funclonal-proqrarnática e natureza, distribuldas da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTlJUCIONAl 01 - CÂMARA MUNICI,PAL
02 - GABINETE'DO PREFEITO
03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇ'ÂO
04 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
05 - DEPTO. TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URB,o,N0S
OÓ - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÂO
07 - DEPTO. ESPORTES, CULTURA E TURISM0
08 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
00 - ENCARGOS GERAIS
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TOTAL

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

01 - LEGISLATIVA
04 - ADMINISTRAÇÃO
Oó - SEGURANÇA PÚBLICA
12 - EDUCAÇÃO
13 - CULTURA
15 - URBANISMO
17 - SANEAMENTO
18 - GESTÃO AMBIENTAL
20 - AGRICULTURA
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 - INDÚSTRIA
25 - ENERGIA
2ó - TRANSPORTE
27 - DESPORTO E LAZER
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TOTAL

R$ 4ód.560,00
R$ 450,000,00
R$ 526.000,00
R$ 240,000,00
R$ 2,838.000,00
R$ 3,212,0'00,00

, R$ 341:000,00
R$ 442.000,00
R$ 438.000,00
R$ 600.000,00
R$ 1.6H,000,00
R$ lU64.560;00

.

§ 2°, - A despesa relativa ao orçamento a que se refere esse artigo é fixada segundo a discriminação dos anexos constantes

e da seguinte forma:

§ l°. - A receita relatlva ao orçamento será oriunda de transferências financeiras da -Prefeitura Municipal de Massaranduba,
de transferências da, União, Estado e de outras receitas próprias do Fundo e de acordo com o seguinte desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES
1.1 Transferências Correntes

1.2 Outras Receitas Correntes
2. RECEITAS DE CAPITAL
2,1 Transferências de capital
TOTAL DA RECEITA
Transferências Financeiras

rOTAl DA RECEITA

R$ 23.000,00
R$ 11,000,00
R$ 12,000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2S,000,00
R$ 35,00d,00
R$ 60.000,0@

R$ 460,560,00
R$ 1.165,000,00
R$ 184.0'00,00
R$ 3,212.000,00
R$ 104,000,00
R$ 1.187,000,00
R$ 130,000,00
R$ 7.000,00
R$ 420,000,00
R$ 15,000,00
R$ 51.000,00
R$ 240,000,00
R$ 1.097.000,00
R$ 237,000,00
R$ 438,000,00
R$ 600,000,00
R$ 1.617,000,00
R$ 11,164560,00

'DESPESAS CORRENrES
3.i.OO,00 - Pessoal e Encargos Sociais

3.3,00,00 � Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL
4.4,00.00 - Investimentos

'fOifAl

R$ 46,000,00
R$ 8,000,00
R$ 38.000,00
R$ 14,000,00
R$ 14.000,00
R$ 60.000,00

Artigo SO, - Os recursos da Reserva de Contingênoia serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por

passtvos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não

orçadas ou orçadas a menor, conforme abaixo:
r�

,

U'NIDADE GESTORA: PREFEIT'URA

ESPECIFICAÇÃO VALOR
1. Intempéries
2, Despesas nâo Orçadas ou Orçadas a Menor
TOTAL

R$ 120,000,00
R$ 480,000,00
as 600,000;00

III - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATURElA I", - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Pode; Executivo Municipal,
observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo,

Artigo 2°, - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde para o exercício financeiro de 2004, estima a Receita e fixa a

Despesa em R$ 2 .. 163,000,00 ( Dois milhões, cento e sessenta e três mil reais ),

DESPESAS CORRENTES
3,1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais
3,2,00,00 - Juros e Encargos da Dívida
3,3,00,00 - Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 - Investimentos
4.5,00,00 - Inversões Financeiras
4,6,00,00 - Amortização da Dívida
9.9,99,99 - Reserva de Contingência
Transferências Financeiras
TOTAL

R$ 7.074.860,00
R$ 3.692,000,00
R$ 20.000,00
R$ },362,860,00
R$ 1.872.700,00
R$ 1.552.700,00
R$ 120,000,00
R$ 200.000,00
R$ 600,000,00
R$ 1.617,000,00
R$ 11.164560,00

§ 2°. - Não se efetivando até o .dla 10/12/2004 os risoos fiscais relacionados aos eventos de intempéries previstos neste

artigo, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Exeoutivo Municipal para abertura

de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária,
desde que o Orçamento para 200S tenha reservado recursos para riscos fiscais,

§ 3°" - Os recursos da Reserva de Contingência destinados ao evento "Dotações nã"o Orçadas ou Orçadas a Menor"serão
utilizadas por ato do Chefe do Podér Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as dotações que

se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária,

Artigo ,6°. '- Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, dentro

de cada projeto, atividade ou operações especiais,

Artigo 7°., - O Executivo está autorizado, nos termos do art. 7°, da lei Federal n". 4.320/64, a abrir créditos adicionais
suplementares, ate o limite de 20% da Receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando
como fontes de recursos:

§ l°. - A receita relativa ao orçamento será oriunda de transferências financeiras da Prefeitura Municipal de Massaranduba,
de transferências da União, Estado e de outras receitas próprias do Fundo e de acordo com o seguinte desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES R$ S10,000,00
1.1 Receita Tributária R$ 55.000,00
1.2 Receitá Patrimonial R$ 15,000,00
1.3 Receita de Serviços R$ 12,000,00
1.4 Transferências Correntes R$ 420,000,00
1.5 Outras Receitas Correntes R$ 8,000,00
2, RECEITAS DE CAPITAL R$ llS,000,00
2:1 Transferências de Capital R$ 115,000,00
TOTAL DA RECEITA R$ 62S.000,00

§ 2°. - A despesa reiativá ao orçamento a que se refere esse artigo é fixada segundo a discriminação dos anexos constantes

.e da seguinte forma:

Transferências Financeiras

TOvAl GERAL

DESPESAS CORRENTES
'3,1.00,00 - Pessoal e Encargos Sociais

3,3,00,00 - Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL
4.4,00,00 - Invêsimentos
TOTAL

I - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício, desde que não comprometidos,

R$ 1.538,000,00
R$ 2.163,000,00

II - superávit financeiro do exercício anterior.

Pa;ágrafo Único - Se exclui desse limit�, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis �unicipais específicas
aprovadas no exercício,

-

, Artigo 8°. - As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de crédito e outras receitas de realiza,ção
extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa,

Artigo 9°. - Qs recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderãO ser

utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou <>peraçoes
especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

,Artigo 10°. - Durante o exercício de 2004 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento
de programas priorizados nesta' lei.

Artigo 11°. - A 'presente lei vigorará ,durante o exercício de 2004, a partir de 1", de Janeiro, revogadas as d,isposições
em contrário.

R$ 1.846,000,00
R$ [,357,000,00
R$ 489,000,00
R$ 317 .000,00
R$ 317.000,00
R$ 2.163,000,00

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2003.

bÁvlO lEU
Prefeito Municipal

Artigo 3°, - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social para o exercício financeiro de 2004, estima a Receita
e fixa a Despesa ém R$ 140.000;00 ( Cento e quarenta mil reais ).

Publicado no expediente na data supra.§ I", - A receita relativa ao orçamento será oriunda de transferências financeiras da. Prefei'tura Municipal de Massaranduba,
de transferências da União, Estado e de outras receitas próprias do Fundo e de acordo' com o seguinte desdobramento:

L RECEITAS CO.RRENTES
HilÁRIO FRITZI<E

Diretor de Administração e FinançasR$ 81,000,00
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Nathália Krelling volta a

atuar pelá equipe da Ajinc
}ARAGuA DO SUL - A

equipe Ajinc/U rbano /
1MBencerrou ontem as ati

lidades do ano. Na opinião
�o técnico Ronaldo

fructuOZO, 2003 foi o ano

mais proveitoso para a equi
�. O glUpO conquistou o

tDcampeonato feminino na

Olesc eJoguinhos, além do

inédito título masculino na

oijmpíada e o terceiro lugar
00 feminino nos Jasc, com
smente quatro nadadoras.

AAjinc participou neste ano
�146 competições, conquis
ndo ao todo 381 meda
llias (134 de ouro, 154' de

rrata e 93 de bronze).
Em 2004, o grupo con

tirá com equipe mais reno

Ilda, com novos nadado
rG das categorias de base
!§umindo a posição do
�ne principal. ''Vale ressal
tlr a volta da nadadora
Nathália Krelling para a

equipe e a possível perma
nêGcia da nadadora Marina
rructuozo. Desta forma, te
rMos urna equipe femini-

na reforçada para os Jogos
Abertos do, próximo ano",
diz.

A Fesporte realizoumo
dificações para a Olesc e

Joguinhos Abertos para o

próximo ano. ''As alterações
na faixa etária nas duas com,

petições vão afetar sensivel
mente a nossa equipe, que

, será basicamente constituída
de atletas vindos da equipe
de base. Estão deixando a

Ajinc os nadadores Gus

tavo Rozza (15 anos),Dimas
Pereira (15 anos), Marcos
Leonardo Dias (16 anos) e

AndersonAmaral (18 anos),
por motivos de trabalho e

'estudos", menciona.
O técnico diz que o re

torno da nadadora Nathália

Krelling para a equipe será

excelente. A atleta que
cursa o segundo ano de

Nutrição daUFPR, continu
ará treinando em Curitiba,
mas nadará pela Ajinc nos

Campeonatos Nacionais,
Sul-brasileiros, Estaduais e,

prÍncipalmente, nos Jasc.

Carro bate em caminhão
� três morrem na SC-413
MAsSARANDUBA - Três

ilSsoas morreram num aci
Imte de trânsito ocorrido na

mite de ontem, por volta das

I�horas, naSC-413, Km 67,
róxima à boate Casa Bran

QSocorristas de Massaran
ITlJa contaram com o auxi
�do Corpo de Bombeiros

Voluntários deJaraguá do Sul
1Guaramirim envolvendo
�Ias ambulân�ias e um res

&<te. Informações da PRE
%üciaRodoviária Estadual)
1{Qntam que o condutar do
\"tujo San tana placa LYH-
II

'

18, de Blumenau, Jorge

Luis Leo, 28 anos, perdeu o

controle do carro numa cur

va, atingindo o caminhão

Volkswagen, placa AJC-
3804, de Goierê, no Paraná,
dirigido por Cleberton

Crescêncio Cardoso, 22 anos.
A batida foi tão forte que

o motorista do Santana e os

caroneiros Leandro Bratze,
21 anos, e Elcio Paulo

Henschel, 18, não resistiram

aos ferimentos, entrando em
óbito no local. Os três foram

levados para o IML (Institu
to Médico Legal), deJaraguá
do Sul.

,
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DME 'de Massaranduba reuniu
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2,3 mil atletas ..em competições
MASSARANDUBA

Apesar de as reformas do

ginásio de esportes terem
'

ficado prontas no mês de

setembro, o ano de 2003

foi bastante movimentado

no Departamento Munici

pal de Esportes da prefei
tura. Ao todo, foram pro
movidas dez competições,
além de terem envolvido

mais de 270 alunos nas dis

putas realizadas pela
Fesporte (Federação Cata- ,

rinense de Desporto). A
coordenadora do departa
mento, Miriane Jacobow
ski, destaca que o projete
para 2004 é dar continui

dade às atividades realiza

das este ano e tentar orga
nizar mais eventos, abran

gendo outras faixas etárias

e outras modalidades.
Durante 2003, o Df/IE

organizou o campeoLato
municipal de areia, reunin
do 165 atletas; aberto de
futebol suíço, 306; primei
ro escolar de futebol suíço,
200; Jogos Escolares nas

'. • • Cesar Junkes

Equipes das escohnhas participaram do encerramento

modalidades basquete; vô
lei, futsal, handebol, atletis
mo e tênis de mesa, com-

345 estudantes; Jogos
Intersociedades, 178 atletas.
Num todo, o DME envol

veu aproximadamente 2,3
mil jogadores. "Depois que
reabrimos o ginásio

poliesportivo pudemos re

alizar o municipal de Futsa!
Sub 21, atraindo 145 atle

tas, e paralelo, também pro
movemos Ç) municipal
Adulto de futsal", mencio
na a coordenadora. Além

dessas atividades, Miriane
salienta a realização do cam-

peonato municipal vetera
no e a primeira copa Dipil
de futsal menor, nas cate"

_

gorias Mirim, Infantil. e

Infanto.

"Envolvemos os alunos
das escolinhas nas provas dos

Jogos Abertos, Joguinhos,
Olimpíada Estudantil,Mole
queBom de Bola, CopaJan
gadá, Copa Dublack, Copa
de Futsal Menor de Indaial,
Copa de Futebol Mirim em

Guaramirim, entre outras",
diz.

garantindo a qualta coloca

ção geral. O primeiro lugar
ficou com São José dos

Campos, seguido de Uruguai
e São Paulo. "Disputei ao
lado de pessoas que treinam

levantamento de peso há

mais de 15 anos, e nesse caso,
o tempo de atuação na mo

dalidade conta em muito.

Em termos de estrutura, es

tou bem assistido, mas tenho
de treinar cada vez mais",
considera.

Nos próximos dois me

ses, o atleta vai dar continui-

dade nos treinos

ininterruptamente, focando o
desafio da primeira etapa do

Campeonato Estadual de

Supino, que será reàlizado no

mês de fevereiro, em Balne

ário Camburiú. As provas
do .catarinerise serão

determinantes para conseguir
a classificação do Campeo
nato Brasileiro de Básico

(supino, terra e agachamen
to), que será organizado na

cidade de Blumenau, em
data a ser definida.

Cardoso conta com

Na programação de

2004 está a organização de

competições de bocha,
aberto de vôlei, vôlei de
areia. "Também queremos
montar nossa seleção mu

nicipal de futebol para que
Massaranduba participe
d"" torneios realizados na

rcgi':;u", cntanv«.
O D�1t. retoma :1, au

vidades dia 21 de janeiro,
quando será programada a

assembléia geral para discu
tir o calendário do próxi
mo ano. (FABIANE RIBAS)

Guaramirense fica em quarto lugar no brasileiro de supino
]ARAGuA DO SUL - O

mecânico guararnirense Le

andro Cardoso, 28 anos, par
ticipou final de semana pas
sado pela primeira vez de urn
campe0nato brasileiro de

supino. A competição foi re
alizada na cidade de

Mongaguá, em São Paulo.

Patrocinado pela Academia

Dedicação, Mecânica JH,
Empório da Saúde, Posto
Mime, prefeito de

Guaramirim e Audicont, ele

disputou na categoria até 75

quilos, o lado de 26 atletas,

apoio do preparador físico,
Moacir José Barbi. Com 76

quilos, o atleta peso levanta

160 quilos e pretende treinar
para suportar até 180. ''Para

isso, tenho uma alimentação
controlada e faço atividades

regularmente", diz.
Para as competições do

próximo ano, o guararntrense
precisadeauxiliodainiciativapri
vada para poder disputar em
outras competições. As pesso
as interessadas em entrar em

contato com o atleta podem
telefonar para 373-0785. (FR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.AVENTURA: DOIS EMPRESÁRIOS VÃO AVENTURAR-SE NUMA ESCALADA DE 15 DIAS NO MAIOR PICO DAS AMÉRICAS

Jaraguaenses vão encarar a

escalada ao Monte Aconcágua
JARAGUÁ DO SUL - Nas

rampas de gelo do maior pico
das Américas, cada proeza é .�

um momento que fica arqui
vado na memória dos adep
tos de adrenalina. É em busca

de aventura e superação de li-,
mites que dois empresários
jaraguaenses se dispuseram a'

encarar o desafio de escalar o

Aconcágua e vêm se prepa
rando para obter êxito desde
o mês de novembro do ano

passado, quando tiveram a

idéia. Com,os pulmões pre
parados para entrar na trilha,
Richard Hermann, 44 anos, e

Cláudio Schuer, 27, viajam
hojeparaMendoza, naArgen
tina, e pretendem iniciar a ca

minhada amanhã, a partir da
Puente del Inca, entrada do

Parque Provincial do

Aconcágua.
O monte, que atualmente

está indicado como tendouma
altura de 6.959 metros acima

,do nível do mar, está localiza
do nos Andes, perto da fron
teira daArgentina com o Chi

le. Na programação da dupla,
serão aproximadamente 15

dias de subida, com intuito de

esar un ces

Cláudio e Richard prepararam-se o ano todo para.a aventura
r

percorrer cerca demilmetros
de altitude diariamente. Para

estarem aptos ao desafio, os
. jaraguaenses tiveramde sepre
parar fisicamente, realizando
atividades fsicas todos os dias.
''Pelos menos três vezes por
semana, subíamos o pico da

Antena, no Boa Vista, corren
do, fazíamos exercícios de con
dicionamento em academias.
Além disso, buscamos infor
mações sobre o local, ouvi
mos depoimentos deumas dez
pessoas que já subiram o pico,
em fim, nos preparamos

Aventureirosvão lutarcontraopróprio corpo
JARAGUÁ DO SUL - Car

regando uma mochila de

aproximadamente 20 quilos,
os dois terão de lutar contra o

próprio corpo. No pico da

montanha, há apenas um ter

ço do oxigênio presente no

nfveldornar.. ''Vamosenfren

tar o desgaste físico, teremos
de trabalhar situações estremas
como clima de 30 graus ne

gativos, queprovoca sensação
térmica de 40 graus abaixo de

zero; vento forte, a mais de

100 quilômetros por hora,
além de ter de se adaptar ao
fato de estar num local com

apenas 30% do oxigênio qne
estamos habituados", diz.

Na bagagem, muita co

mida enlatada, frutas e cames

secas, chocolates, barras de

cereais,macarrão instantáneo

--:- alimentos especiais que ga
rantem as cincomil calorias e

a energia que cada um vai ne

cessitar todos os dias. Rou

pas e botas apropriadas, sa
cos de dormir especial para
suportar temperaturas de 20

graus negativos; barraca que
absorve impacto de ventos

fortes, além de fogareiro à

base de benzina (que não con-

gela) para esquentar o gelo e r

obter água para preparar

sopa, chá. "Quando chegar
mos no cume, daremos os

berros tradicionais, faremos
fotos para registrar nossa vi
tória e desceremos o trajeto
em dois dias", menciona. Na
volta, Hermann destaca que
terão de ter cautela para não

escorregar em canaletas. "E,
em casos de nevascas, temos

de ficar dentro da barraca, cui
dando para que o gelo não

nos cubra", salienta. A volta

está prevista entre os dias 8 a

10 de janeiro. (FR)

'bem", relata Hermann,
enfatizando que sempre foram

adeptos de esportes radicais,
como vôo livre, rapei, rafting,
entre outros. ''Nós já escala

mos um vulcão no Chile, mas
certamente essa será a ativida
de para superar nossos limi

tes", acredita.
Uma pesquisa internacio-

, nal revela que a cada sete pes
soas que tentam subir o

Acongágua, uma morre por
descuido ou negligência. Ape
sar da estatistica, a dupla está

motivada e disposta a enfren
tar o desafio. (FABIANE RIBAS)

Paf(/ til/e (J IMPULSO do nfJVfJ ano sejfl
tI(ltlfJ CfJm muiftl energi(l emfJfÍV(/çio.
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Um r'(!liZ l'\Jatal e um 2004 recheado

de sabores e aromas inesquecioeis.

•'-----II Duas RodasW Industrial .

www.duasrodas.com

São 3,70 mts de diâmetro por apenas

R$ 478,00
Rua Walter Marquardt, 744

, Tel. 370 8200
Rua Bernardo Dornbusch, 2630

Tel. 372 1798
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