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Jaraguá do Sul e região têm
recebido turistas de outros
estados que fogem do agito e dos

engarrafamentos das) praias
lotadas. No passeio estão as rotas
turísticas e cachoeiras. Página 9

NiuraDemarchiromenta
.

sobre projetos de 2003
Secretária Regional fala sobre

investimentos realizados no ano de

2003 e como as regiões sofreram
resistência à descentralização do

Governo Estadual.
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PT de Guaramirim solicita /

maiores esclarecimentos
sobre o Projeto do BNDS

CHARLES LONGHI - Presidente do PT de Guaramirim

o Partido dos Trabalhadores de Guaramirim está so-

. licitando que a Prefeitura de Guaramirim forneça mais

detalhes sobre o Projeto de empréstimo de R$ 8,9 mie
lhõ es do ENDS; e mais a contrapartida da prefeitura de

R$ 6 milhões;' totalizando quase R$ 15 milhões. O PT

não é contra 'o projetovo que nós queremos é que a

população d? município ;conheça eI? detalhes e possa
opinar, afinal-de contas será ela-quem pagará o emprés
timo que a prefeitura 'q;.:rer efetuar .. Defendemos que a

Câmara de, V�4;f:adores contrate uma Assessoria Técnica
,

e realize uma -Áuçliê,pcia Pública, onde todos os segmen-
,

:���at:s�;�::���:ê'�}1M;���7e���:�:a�:r:!ct:��;,��
tárias, Políticas, Empresariais, e dos agricultores, enfim
queremos que o maior número possível de cidadãos

guaramirenses possam conhecer eril detalhe todo con

teúdo do projeto de 64 páginas.
Praticamente todo projeto deixa dúvidàs, os verea

dores que são os representantes legíÇ.imos do povo não

podem votar o projeto sem antes sanar todas as' dúvi

das, caso o projeto aprovado comprometerá o municí

pio para os próximos 12 anos a pagar parcelas mensais

,que poderá comprümecer investimentos em outros se-:

tores 'como na Saúde c Educação do Município. Temos
certeza de que está faltando um planejamento a longo
prazo por parte da prefeitura. Guaramirirn tem capaci
dade de tealizar todas essas obras s ern a necessidade de

t)
ter que contrair uma dívida desta envergadura, porque
70% das obras que a prefeitura deseja realizar são de
valores inferiores a R$ 200 mil, obras até neste valor a

prefeitura tem capacidade de realiza-las sem a necessi

dade de recorrer: a um empréstimo, basta fazer unI pla
nejamento de médio a longo prazo. Se o projeto ainda
não foi votado pela Câmara, o único culpado é o pró
prio Prefeito, que hão encaminhou-o com mais tempo
para os vereadores analisarem. O projeto foi

protocolado no final de novembro na Câmara somente

com 02 páginas, os anexos contendo 62 páginas que é a

parte mais importante para os vereadores poderem ana

lisar, somenre deu entrada na Câmara no dia 10 de de

zembro, aqui fica claro de que o prefeito é o único cul

pado. Mesmo assim o projeto continua incompleto, fal
ta especificar ilS obras que serão realizadas na Estrada
Bananal do S�l e da Vila Amizade. Tem obras que se

pretende realizar que não consta a metragem, como por
exemplo, a construção de Terminal de ónibus nos bair

ros no valor de cada um de R$ 70 mil.

Praticamente em todas as obras falta explicação. Tem
por exemplo obra de payime�tação de ruas que já estão

pav irn enradas. Analisando o projeto constatamos que
caso a prefeitura uão detalhar cada obra é o 'mesmo que
os vereadores assinarem 'um cheque em branco, e o pior
é que, quem pagará a conta será a população d e

Guaramirim.

Um grande abraço
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Os temporais ocorridos
no domingo e no final da

tarde de quarta-feira deixa
ram muita gente zs sustada,
principalmente no que diz

respeito à fragilidade do

lar. A quantidade de d e s-
,

cargas elétrlcas e ocb\yentos
,

fortes derrubaram s�vores,
destelhou casas e

l�lhOU.o que seria o maior 'brigo
de uma pessoa: e\J1i casa.

P·
. ({-

ara plOrar a SltU��, ao

procurar ajuda consvA�ü-se�'-'

que os telefones da Policia
Militar e do Corpo de Bom

beiros não atendiam aos

chamados de uma popula
ção apavorada. Antes que
se reclame da falta de aten-

ção por não atendê-los é

bom deixar bem claro que'
até mesmo os bombeiros e

a PM foralf atingidos. A
força da na�ureza não pou

pou nem mesmo os bravos
homens que deveriam au

xiliar as pessoas com pro
blemas. Na verdade, o efe

tivo possível da PM e to

das as equipes dos bornbei

ros e da Celesc foram mo

bilizados" trabalharam
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estavam os

bombeiros com

pane nos telefones
e sem energia

elétrica, do outro'

estavam os

responsáveis pela
manutenção de

energia, com a

mesma pressa
que os demais

como puderam. A Celesc

com oito equipes nas ruas,

mais de 30, pessoas na

subestação' d o bairro

Czerniewicz e outras dez
.

,

pessoas monitorando o tra

balho na agência, fizeram
o estava dentro das possi
bilidades para restabelecer

-

a energia, e a o rdern, no

menor tempo'possível. Mas
se de um lado estavam os

bombeiros com pane nos

telefones e sem energia elé

trica, do outro estavam os

responsáveis pela manu-
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, tenção de energia, com a

mesma pressa que os de

mais mas trabalhando com

o máximo de cuidado para

que probl,emas maiores não

aparecessem. E a popula
ção em casa, com velas, se

'perguntando de onde veio

tudo isso. E no dia seguin
te, lá estavam os homens,

que tanto salvam vidas em

aciden tes mons truosos,

Como apagam incêndios

lancinantes, ajudando a po
pulação civil a cobrir os te

lhados e cortar as árvores

que ameaçavam. E se não

temos bombeiros suficien

tes e também equipes para
consertar estragos na rede
elétrica com maior rapidez,

, não é por falta de manifes

raçõ e s do poder público
municipal, da Câmara, de

empresários, das partes in

teressadas e ela irnp rensa]
Por isso, se havia alguma
dúvida sobre a competên
cia destes homens com re

lação ao trabalho e -a
' dedi

cação ao restabelecimento
da ordem, a explicação foi
dada. Agradecemos a eles!

IMPRESSÃO: GRÁFICA E EDITORA CP LTDA.: Rua Walter

Marquardt, 1.180 - CEP - 59259-700 - Cx. 19 - CEP
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DESCARTA
A secretária regional Niura Sandra Demarchi dos

Santos afirma ,ser Uma militante do partido, mas no ,

momento descarta uma pré-candidatura as eleições
municipais. A mesma comenta não estar pronta ain

da, e que precisa dar continuidade aos trabalhos junto
à secretária.

PSB
o Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Jaraguá do

Sul, anunciou oficialmente o seu apoio a pré
candidatura de Moacir Bertoldi, atualmente filiado

no PL. Emerson Alexandre Gonçalves secretário

geral do diretório municipal afirma, "o partido vem

buscando o crescimento".

DESCONTENTAMENTO
O presidente da Câmara de Vereadores de

Guaramirim, Francisco Luís de Souza enviou uma

nota à imprensa, respondendo e demonstrando o

seudescontentamento com as acusações feitas pelo
prefeito Mário Sérgio Peixer, sobre a condução dos

trabalhos da casa de leis. Peixer o acusou de não ter

pulso firme na condução dos trabalhos.

EXTRAORDINÁRIAS
O atual prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer,
anunciou que vai convocar a Câmara deVereadores para
sessões extraordinárias. Será para votar o projeto que
autoriza o poder executivo a realizar o financiamento,

junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social. No entanto, para entrar na pauta
de votação, a Câmara já requereram dos órgãos
competentes da PrefeituraMunicipal de Guaramirim os

documentos faltantes que devem conter informações:
Técnicas, Financeiras eJurídicas.

RECUPERAÇÃO
O Dnit (Departamento Nacional de Infra-estrutura
de Transporte) realizou a conclusão dos trabalhos
de recuperação da ponte na divisa entre Jaraguá do
Sul e Guaramirim. A obra faz parte da retomada da

manutenção da BR-280, que estava abandonada

desde julho de 2002. A conservação da rodovia foi

uma das propostas definidas pelo deputado estadual

Dionei Walter da Silva (PT) no ano de 2003. A

I' manutenção da BR-280 consiste na recuperação da

sinalização, dos bueiros, corte do mato nas margens
e na operação tapa-buraco, além do recapéamento
de 1 Ü quilômetros, num investimento de R$ 8 milhões
do governo federal. "Fiz o possível para agilizar a

retomada das obras de conservação da rodovia, que
ficou sem cuidados pardais anos", lembrou Dionei.

INVESTIMENTOS
O governador Luiz Henrique pediu ao ministro do

DesenvolvimentoAgrário,MiguelRossetto, nesta quinta
feira, mais R$ 100 milhões para famílias de pequenos
agricultores do estado ainda na safra 2003/2004.

EN RE ASPAS _

"O atual modelo de gestão é um fracasso",
afirmação realizada pelo secretário do diretório

municipal do PS B, Emerson Alexandre Gonçalves,
sobre a administração de lrineu Pasold,

_____cnRREillDOpnvo 3.

IPOPULAÇÃO: MAIS DE 40�SOAS PARTICIPARAM NA ELABORAÇÃO DO PPA

C-L'Estado pr-etende investir

R$ 8 milhões
]ARAGuA DO SUL -

Niura Sandra Demarchi

dos Santos, secretária do

Estado de Desenvolvi

mento Regional de

J araguá do Sul, fez um

relato sobre os projetos
e investimentos realiza

dos em 2003. Niura co

mentou em primeiro lu

gar sobre a resistência

que o projeto de descen-

"tral iz açâo do governo
sofreu em todas as regi
ões, na verdade uma

quebra de vários para

digmas'. Desde a sua im

plantação a s e cr e tar ia

vem trabalhando em par
ceria com a população
da micro região, prova
disso é o ConseJ1!o de

Desenvolviment,a,
arLegio

nal que é comp; Íro por
quatro memb:fs de

c�_da m,unicípl,' o�"
a r e-

glao. u
Segundo a sel etária

na elaboração[ o PPA,
mais de 400 pessoas par
ticiparam, escolhendo e

elegendo as principais
áreas onde seriam feitos
os nossos investimentos.

Lago após a elaboração
foi feita uma audiência

pública onde a popula
ção aprovou o plano e

.estabeleceu como priori-

na educação

"Foram investidos na saúde R$ 650.000,00", comenta Niura
Alexandre Bago

dades às áreas de saúde,
educação e habitação.

"Na educação o go
verno está municipali
zando as ações, os mu

nicípios estão disponi
bilizando espaços físicos

e o Estado destinou este

ano mais de 6 milhões

em -reformas, constru
ções de ginásios de es

portes e outras me

lhorias, tudo para a am

pliação do ensino

médio. Além dos inves

timentos em transporte
escolar, capacitação de

professores e melhores

salários. Pára 2004 estão

estimados mais de 8 mi

lhões ,na compra de

equipamentos para nos

sas escolas", a firma

Niura.

A secretária ainda co

menta, que também fo

ram disponibilizados re

cursos para a SC-474,
rota de escoamento da

produção do município
Massaranduba e a SC-

413 que liga Guaramirim

e Joinville, além da rodo�
via que liga Jaraguá do Sul

a Pomerode que recebe

rá este ano aproximada
mente 300 mil reais com

o objetivo de fomentar o _

turismo na região.
Vários outros investi-

dllentos foram feitos pelo
Governo do Estado atra

vés da secretaria, como na

cultura, esporte, saúde

onde foram realizados al

guns credenciamentos de

hospitais da região e uma

verba que será deposita
da em alguns dias para o

Hospi tal São José de 200

mil reais.

J

Dionei e vereadores do PT prestam contas à população
]ARAGuA DO SUL -

Cumprindo promessa-de
campanha, o deputado
estadual Dionei Walter
da Silva e os vereadores
Marcos Scarpato e Zé.
Padre, todos do

-

PT,
reiniciam na próxima se

mana as reuniões de

prestação de conta dos
mandatos nas comunida-

� des de J araguá do Sul.

Estão previstos 16 en

contros, o primeiro
acontece na terça-feira
(20), no Bairro Santo
Antônio.

Um dia antes da reu

nião, moradores do res-

pectivo bairro recebem

em casa o boletim das

ações do governo Lula,
da senadora Ideli

Salvatti, do deputado
federal Carlito Merss,
do deputado estadual

Di'onei Walter da Silva e

dos vereadores por
Jaraguá do Sul, Marcos
Scarpato e Zé, Padre.
Durante a distribuição
do material, a popula
ção é convidada a parti
cipar da reunião, espaço
apropriado para. as crí

,

ticas, reivindicações e su-

gestões aos m�i1datos,
As reuniões de pres-

tação de contas dos par
lamentares petistas de

Jaraguá do Sul acon te

cem semestralmente.

Em julho passado,
Dionei, Scarpato' e Zé

Padre' realizaram 12 en

contros em diversas co

munidades da cidade. O

ineditismo comprova

que o PT é diferente e

que vai 40 encontro da

população para ouvi-la
e trabalhar com ela, e

não apenas para pedir
votos.

Além de prestar con
tas do mandato, as reu

niões oportunizam o

contato direto com a

população, verdadeira
dona do mandato, ex

plicou Dionei, lembran
do que este é o jeito do
PT fazer política, "junto
com a população.

A próxima rodada

de prestação de contas

está prevista para julho.

Mm,'�:'"
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a economia
•

]ARAGuA DO SUL - o

bom desempenho do Bra

sil em 2003 no que se refere

ao volume de exportações,
com destaque para a

performance de Santa

Catarina, que ficou entre os

Estados que mais exportou
durante o ano passado,
pode acarretar conseqüên
cias igualmente positivas os

empresários do setor têxtil.

Embora com um número

atualmentl1expressivo no
que se re�re a exportações,
o segmento está em busca

do mercado internacional,
com a firme intenção de

n;sgatar antigós aliados,
como a Argentina, e tam

bém conquistar novos par
ceiros de negócios, como o

União Européia e os Esta

dos Unidos.
O presidente do Sindi

cato das Indústrias do Ves

tuário de Jaraguá do Sul,
Durval Marcatto Júnior,
afirma que a exportação dq,
setor têxtil regional é

direcionada basicamente ao

da ./

area
teve dificuldades em expor
tar seus produtos em razão

da instabilidade econômica,
juros altos ( que estão entre

os mais altos do mundo),
cargas tributárias insustentá
veis e também a com

petitividade com o merca

do internacional. Além des
ses entraves, o empresário
cita ainda as dificuldades de
se cnar roupas para merca

dos de climas tão diversos,
a preços competitivos e com

Um conceito de moda acei

to internacionalmente.
"Também devemos consi

derag que as relações com o

mercado internacional se

forma a médio e longo pra
zo", salienta ainda Marcatto

J

únior�E.le
revela que a sua

empr \"q\le produz chapé
us, pr '�rde aumentar as

suas ex 'fprtações. ''Atu:l
mente Ipnossa exportaçao

repre1/tIo ta 1% do fa

turam�\i'D, mas estamos tra
balhand�A�.para chegar ao

percentualde 5%", planeja.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Santa Catarina tem aumento de 42°10 no crédito rural
BRASÍLIA - Santa

Catarina teve um aumento

de 42,9% no valor dos

contratos de crédito ofere

cidos aos agricultores do

Estado no período de ju
lho a dezembro de 2003.

No mesmo período de

2002, o setor agrícola ha

via recebido R$ 470 mi

lhões e no ano passado
este valor subiu para R$
672 milhões. O número de

contratos de financiamen
to cresceu mais de 25%:

de 90 para 112 mil de uma

safra para outra. A conces

são de crédito para a agri
cultura familiar de Santa

Catarina cresceu 250%: de

R$ 174 milhões no perío
do de julho a dezembro de

2002 para R$ 401 milhões

no mesmo período de
2003. O número de con

tratos para, os pequenos
agricultores foi de 69 mil

Alexandre Bago

Marcatto afirma que espera aquecimento nas exportações

mercado interno; sendo que,
das 350 empresas existentes,
aproximadamente 10 expm
tam para fora do Brasil, o
que representa, de acordo

com Marcatto Júnior, não
mais que 5% do total do

faturamento.

Mas esse quadro deve

mudar a partir deste ano.

Segundo o presidente do

no ano retrasado para 93
mil no ano passado. Ou
tro número expressivo
para a Agricultura do Es

tado fechado na terça-fei
ra é o de recursos a fundo

perdido para a infra-estru

tura e capacitação de agri
cultores do programa de

agricultura familiar: R$
4,689 milhões.

O aumento do crédito

para a Agricultura
catarinense foi anunciado
nesta quarta-feira pelo se

cretárro-executivo do

Pronaf - Programa Naci

onal de Agricultura Fami

liar em Santa Catarina, Luiz
Hessmann. O acompanha
mento dos processos e da

liberação de recursos é feita

emBrasília pela (SAN) Se
cretaria da Articulação Na
cional, que apóia o traba

lho realizado pelo Fórum

Parlamentar Catarinense,

Sindicato das IndústriasTêx

teis, as previsões para 2004

são bastante otimistas. ''As

expectativas são boas. Os

indicadores macroeconô
micos sinalizam positiva
mente nesse sentido", asse
gura o empresário.

Na . avaliação de
MarcattoJúnior, o Brasil, de
um modo geral, sempre

pelas entidades representa
tivas do setor agrícola do

Estado, prefeituras, Secre
tarias centrais e Secretarias

de Desenvolvimento Regi
onal. Para a infra-estrutura
do programa de agricultu
ra familiar foram liberados

R$ 2,668 milhões. Deste

dinheiro, o Governo do

Estado terá R$ 570 mil

para que as Secretarias de

Desenvolvimento Regional
possam comprar veículos

para o trabalho junto ao

pequeno agricultor e a

compra de equipamentos
para a instalação de dez

cooperativas de crédito.

Foram beneficiados tam

bém com recursos os mu

nicípios de Otacílio Costa,
Anita Garibaldi, São José
do Cerrito, Certo Negro e

Lages (que são da área da
Secretaria de Desenvolvi
mento Regional de Lages),

U rubici, São Joaquim,
Bocaina, Uruperna e Bom

Retiro (da Secretaria Regi
-onal de São Joaquim), San
ta Rosa de Lima (SDR de

Tubarão), Concórdia (SDR
de Concórdia), Chapecó e

Quilombro (SDR de

Chapecó), Abelardo Luz

(SDR de Xanxerê),
Ituporanga, Aurora, Vidal
Ramos e Agrolândia (SDR
de Iruporanga).

Na área de capacitação
do Pronaf/SC serão libe
rados R$ 2,030 milhões

para a EPAGRI - Floria

nópolis, AGRECO - San
ta Rosa de, Lima,
FETRAFSUL � composta
pelos três Estados do Sul

(SC, PR, RS), APACO -

Oeste catarinense, CIDASC
- Secretarias de Desenvol
vimento Regional e ICEPA
- Secretarias de Desenvol
vimento Regional.

INFORME CP
RISCO-PAís
O risco-país, indicador que mede a confiança
dos investidores estrangeiros na economia

brasileira, calculado pela ins ti tuição financeira

J.P Morgan, caiu para menos de 400 pontos
base. Registra 396, queda de 3,17%. A lógica
do indicador é a seguinte: quanto menor a

pontuação, maior a confiança dos agentes
financeiros. O resultado é influenciado pela
valorização do C-Bond, que por volta das 10

horas, estava cotado a 100,8% do seu valor de

e s ta m p a

BC
A captação de US$ 1,5 bilhão feita esta semana

pelo Banco Central por meio da emissão de

bônus global no mercado externo atingiu o

menor custo que a República já fez na História

recente do país. A informação foi dada pelo
chefe do Departamento de Dívida Externa e

Relações Internacionais do BC, José Linaldo

Gomes de Aguiar.
Segundo Linaldo, a taxa de 8,75% representa
"o nível de custo mais baixo e uma

oportunidade ímpar desde' que o governo

conseguiu retornar ao mercado". Os recursos

vão entrar nas reservas internacionais brasileiras

no próximo dia 20 de janeiro.

MISSÃO
O· governador Luiz Henrique agendou para o

segundo semestre de junho deste ano viagem
da missão comercial catarinense à Polônia. A

data f?i fixada em r eun i ão-a lm o
ç
o com o

embaixador daquele país, KrzysztofJ acek Hinz,
esta semana, no Palácio da Agronômica. "Esta
missão comercial deverá apresentar resultados

objetivos nas rodadas de negociação que serão

promovidas pelos governos de Santa Catarina
e o polonês", disse o governador."A Polônia

também poderá servir como porta de entrada

para os produtos do Estado na Rússia",
alertaram os representantes daquele governo no

encontro, pois conta com uma experiência de

200 anos de contatos comerciais com os russos.

A reunião-almoço serviu ainda para os dois

governos identificarem os pontos de interesse

comercial de c ad a lado e de cooperação
tecnológica.

LOGOSOFI�
Da gratidão Surge a nobreza e os sentimentos mais

puros, visto que nela reside o mais excelso da

natureza.
(Da ciência logosófica)

Informações-em Jaraguá do Sul:

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



11 SÁBADO, 17 de janeiro de 2004
,---,

DISTRIBUiÇÃO
Os trabalhadores associados aos Sindicatos de

Trabalhadores Químicos, Plásticos, Borracha
e do Papelão e dos Empregados no Comércio

de J araguá do Sul e Região já podem retirar

seus kits com o material es co lar para o ano

letivo de 2004. Cadernos, lápis, lápis de cor,

borracha, canetas, réguas, apontadores e outros

produtos compõem a lista e são entregues

gratuitamente, inclusive aos dependentes com

idades entre cinco e 14 anos, mediante

apresentação da Carteira do associado. O

Sindicato dos Trabalhadores da Construção e

do Mobiliário inicia a distribuição dos kits em

2 de fevereiro.

QUAUFICAÇÃO PROFISSIONAL

Com a, me ta de qualificar profissionalmente
em diversas áreas, o Centro Politécnico

Geraldo Werninghaus m a n té m
,
até 22 de

janeiro, inscrições abertas para os cursos de

Auto Cad 2004,Como vender e encantar

clientes; Excel aplicado; Gerenciamento para

pequenos negócios; Informática Básica -

Windows XP; Introdução ao CLP;

Programação em Delphi; e Relações Humanas.

As aulas serão realizadas no Centro Politécnico

(Unerj). A matrícula pode ser feita através de

telefone ou e-mail. Outras informações podem
ser obtidas pelo fone (47) 273-5267 e 273-

1033 ou via e-mail centropolitecnico@unerj.br

Fotógrafo
r' REIN'OLDO BOITA

Festas, casamentos,
batizados

Tel: 9975-:9925

ser feitas através do

telefone 275-1866, fax
371-5438 ou e-mail

fausellt@netuno.com.br.
As inscrições serão

preenchidas por
ordem cronológica.

redacao@jornalcOrreiodopovo.com.br
ISAÚDE: HEPAT.ITE C PODE S,E_R CURADA E O TRATAMENTO É GRATUITO

" rU)
Estima-se \4ue no Brasil 2,6 %
da população tenha hepatite C

JARAGuA'DO SUL -

Descoberto recentemente,
dez anos depois da identi

ficação do vírus da Aids,
o vírus da hepatite C já
contaminou entre 170 a

200 milhões de pessoas no

mundo. No Brasil, o Mi

nistério da Saúde admite

que 2,6% da população
possa estar contaminada,
mas a OMS estima que o

número verdadeiro talvez

seja maior, podendo che

gar a oito milhões de bra

sileiros. A hepatite C é um

vírus que ataca o fígado de

forma lenta e silencrnsa,
sem sintomas físicos para
o portador, e pode levar

até 20 anos. "O vírus pode
destruir o fígado qa pes
soa contaminada,jafcasio
nando, às vezes, �(.érose e

câncer hepático", l�plica o�édico infectolOgi��Willy
Hiraga. Quando d,� u dadaprecocemente, a� atite C
tem tratamento C_.e leva de

seis meses a um ano e

pode ser gratuito depen
dendo de uma minuciosa

avaliação clínica, e tem cura.

A doença não apresenta
riscos de contaminação na

vida social, na família ou

no trabalho.

Ahepatite C é transmi

tida pelo sangue. Não há

comprovação de contami

nação por fluídos corpo
rais, como saliva, suor, lá

grimas, sêmen ou leite ma
terno (a mãe contaminada

pode amamentar)."Não
ocorre contaminação de

'hepatite C por meio de

a?raços, beijos ou pelo

GERAL CORREIO DOPOVO 5 ,

t;!i1f não pensar

o�%, as pessoas a

erao se magoar,
go de cinturo para
conflitos amorosos. se acertar com

sua paixão, ar: Azul,
Câncer - Deixe as mágoas
para tráz e comece o dia com o

pt}/ força de
v' sso virá. O gato

ão é um bom dia
com os outros.

'

u emprego e uma

pode pintar, As
arão com tudo.

o,

Virgem - Atividades física
p ar dores. A saúde

sma atenção que o

ra de resolver
os com o gato.

Alexandr Boqo

Se o paciente não for tratado o quadro pode reverter em cirrose e levar a morte

compartilhamento de pra- ,

tos, copos, talheres ou rou

pas. A contaminação sexual

é possível, mas muito

rara", avalia Hiraga.
Atualmente, os maio

res fatores de risco de con

taminação são o com

partilhamento de seringas
empregadas para uso de

drogas, injetáveis ou aspi
radas, que representam
dois terços das novas in

fecções, e acidentes com

instrumentos perfuro-cor-

tantes, inclusive com ins

trumentos de manicura ou

pedicuro. É importante
fazer o teste de detecção
para aqueles que têm ou

tiveram certos comporta
mentos como: recebimen

to de transfusão de san

gue, transplante de órgão
ou uso de fatores

sangüíneos antes de 1992,
usuários de drogas
injetáveis, doentes renais

em hemodiálise, pessoas
que apresentem resultados

de transaminases anor

mais QU qualquer evidên
cia de dano hepático, pro
fissionais da área da saú

de, após acidente cirúrgi
co, filhos de mães conta

minadas com a hepatite C
e contaminados 'pelo
JIIV/AIDS, pessoas com
múltiplos parceiros sexu

ais, ou parceiro sexual de .

longo tempo infectado (
com hepatite C e pessoas L
com tatuagens ou pier
cings. (CELlCE GIRARDI)

CIPA
Estãç abertas até dia 21 de janeiro as inscrições
para o curso de Treinamento de Prevenção
de Acidentes para Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes, que acontece de 02 a

06 de fevereiro, das 18h às 22 horas. O curso

é obrigatório para formação de novos

Cipeiros e para os "Designados" que são os

trabalhadores responsáveis pelo cumprimento
das normas de segurança dentro da empresa,

quando esta não for obrigada a manter CIPA.

As inscrições poderão

As mais perigosas
A he,patire C se diferencia da A

por alguns fatores. A hepatite A, é

uma doença infecciosa aguda, pro
duz inflamação e necrose do fígado.
A transmissão do vírus é fecal-oral,
através da ingestão de água e alimen

tos contaminados ou diretamente de
uma pessoa para outra. A hepatite
B, é a mais perigosa das hepatites e

pode desenvolver doenças hepáticas'

ectativas ou

pcioncr. A tarde

r��"B'S'EJ'sW�rpresas. Cor:
Marrom.
E -O trabalho vai
d

es sentimentos a

to.

graves, como a cirrose e o cancro no

fígado, patologias que matam um

milhão de pessoas por ano em todo
O planeta. O vírus transmite-se atra

vés de contacto com o sangue e flui

dos do corpo de uma pessoa
infectada, da mesma forma que o ví

rus da Aids, só que o vírus da hepa
tite B é 50 a 100 vezes mais infeccio

so do que o HIV.

a evitar
astral pera
is. Um sonho

'po e se tornar realidade. Cor:
Marrom.
Peixes - Use sua criatividade

para divulgar suas
e esperta com

uer se aproveitar

se adaptar
b 001 deve pintar.

colega não está
. ,Cor: Marrom.

Capricórnio - Poderá ter

grana, mas é
ão se arriscar. Seu

,

mais alegre e

ar: Tons escuros.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.PANE: TEMPORAL E RAIOS OCASIONARAM MAIS DE SEIS HORA$_DE ESCURIDÃO EM JARAGUÁ DO SUL

Descargas elétric��i e ventos

ocasionaram black-out em JS

6CORREIODOPOVO

JARAGUÁ DO SUL -

Praticamente toda a cidade
de Jaraguá do Sul ficou às

escuras por volta das 19h15

de quarta-feira. A chuva e

vento fortes e as descargas
elétricas provocaram o

rompimento de um cabo

na subestação 205, no bair
ro Czerniewicz. A

subestação é a maior da ci

dade, responsável por for
necer 52 71egawatts de

energia, abtJngendo a mai

or parte da cidade. Alguns
bairros foram alimentados
pela subestação de Rio Cer
ro e de Guaramirim, que
não foram suficientes

para atender todo o mu

nlClplO. Segundo, o

supervisor de operação e

manutenção da Celesc de

Jaraguá do Sul, Álvaro
Alves da Rocha, não bas

tasse a situação na

subestação 205, que en

volveu mais de 30 técni

cos e engenheiros, mui- fi)

tos cabos de alta tensão

romperam na cidade, o

.1que levou oito equipes da
.11
J Celesc a percorrerem os

bairros realizando a

manutenção dos cabos.

Todos os sete alimen

tadores que repassam

energia para os bairros,
atingindo cerca de 41 mil

Alexandre Bago

A maior subestação de JS, no bairro Czerniewicz, foi afetada, deixando a cidade às escuras

'dos 57 mil cons�midores
dosquatro municípios que
a Celesc atende. "Foi uma

situação incomum, ocasio
nada pela quantidade de

raios e do granizo. As equi
pes foram para as ruas

consertar de forma bastan

te cautelosa os cabos, rom
pidos pelo vento ou por
árvores caídas. Isso tam

bém demandou tempo
para o retorno da energia",
explica Rocha. Alguns ser

viços essenciais como 190

e 193 da Polícia Militar e

dos Bombeiros foram atin

gidos e danificados pelas
descargas elétricas. No caso

da PM, o acesso ao banco

de dados do Centro de

Operações (Co-porn) do

14° Batalhão ficou preju
dicado. Apesar do sistema

de sinalização de rua ele

trônica desa-tivado, o trân
sito fluiu sem maiores di-'

ficuldades, principalmente
no centro de Jaraguá do

Sul. Outra conseqüência da
queda de energia foi o fato1

da cidade e região ficarem

sem receber sinais das

emissoras de Tv, que per
maneceram fora do ar até

o início da madrugada.
Aos pouco? a energia foi

sendo restabelecida nos

bairros mas o serviço só .

foi nor'h�alizado totalmen
te por \"'llta da uma hora

d jL D da ma ola. e acor o

com o a �lessor regional daCeies c IDenílson Bello,
mesm ,A\ com as seis·

subest�.�s (uma em

Czernlew)cz, duas em

Guaramirim, uma em

Nereu' Ramos, uma em

Corupá e uma em Rio

Cerro), foi necessário fa

zer o desligamento tempo
rário por causa dos fios

rompidos e por causa do

remanejamento de energia
para pontos da cidade.
(CELlCE GIRARDI)

Chuva forte derruba árvores e destelha casas

]ARÁGUÁ DO SUL - A

'chuva forte que caiu na

noite de quarta-feira dei
xou muitas pessoas assus

tadas e sem energia duran
te mais de seis horas. Du

rante a quinta-feira os

bombeiros realizaram o

corte demuitas árvores que
ficaram caídas sobre ruas

e algumas sobre casas. De

acordo com o sub-co

mandante do Corpo de
Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul, Neri Beno
Graunke, a quedade ener-

.

gia e a pane nos telefones

dificultaram a comunica-

Alexandre Boço
O dia seguinte foi de limpeza de árvores e galhos arrancados

ção da população. Mas

durante o dia de quinta-fel-
\
ra os bombeiros atende

ram diversos chamados

para corte de árvores que
ficavam sobre as casas ou

obstruindo a passagem
em vias públicas. ''A inci

dência maior de chama

dos foi na região de Três

Rios do Norte e Nereu '

Ramos, onde houve al

guns destelhamentos e

quedas de árvores", avalia
Graunke.

Diferentemente de do

mingo quando o tempo
ral deixou mais vítimas de

acidentes, apesar da chuva
forte e da queda de ener

gia elétrica, ninguém ficou

ferido. (CG)

Divulgação

,

Ferrari com demais .rnernbros da diretoria do Sintiquip

Diretoria do Sintiquip tomou
posse na noite de ontem

LO G OSO FI.A
o conhecimento amplia a vida. Conhcer é viver uma realidade que
'a ignorância impede desfrutar. Da gratidão surge nobreza e os

sentimentos mais puros, vistos nela reside o mais exceloso da

natu reza humana.

(Da ciência logosófica)

Informações em Jaraguá do Sul:

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

]ARAGUÁ DO SUL
- O dirigente sindi

cal Sérgio Luís Ferrari

reassumiu ontem a

presidência do Sindi

cato dos Trabalhado

res Químicos, Plásti
cos, Borrachas e Pa

pelão de J araguá do

Sul e Região, hoje co

nhecido por
/

Sintiquip. A posse
festiva aconteceu no

salão da Comunidade

São Cristóvão, bairro
Am iz.ad e. A diretoria
atual do Sindicato foi

reeleita no dia 21 de

novembro com

98,59% dos votos

dos trabalhadores

sindicalizados, para
um mandat'o de três

anos.

O Sintiquip foi cri

ado em 14 de janeiro
de 2001. Atualmente,
a diretoria negocia as

Convenções Coleti

vas com os s e t o r
ê

s

plástico, químico, da
borracha e papelão,
em datas-bases dis

tintas, e tem conse

guido recompor as

perdas inflacionárias,
conquistar aumento

real ao piso salarial
dos trabalhadores,
organizar e mobilizar

a categoria. "Temos

planejado o trabalho,
definimos metas im

portantes para a con

tinuidaJde do cresci

mento do nosso Sin

dicato, e a participa
ção dos trabalhado
res é hoje muito mai

or, permi tindo avan

çar principalmente no

piso salarial das cate

gorias", avalia Sérgio
Ferrar( "A formação
dos dirigentes sindi
cais também teve tra

tamento e s p e c ia l du
rante nosso primeiro
mandato", lembra o

presidente.

EXTRATO DE CONTRATO na 016/2003
CONTRATANTE: Codejas - Cia. Desenv. Jaraguá Sul S/A
CONTRATADO: IRENE BAUMGAERTEL KLEIN

OBJ ETO: Utilização de terras por meio de servidão

Prazo: 01/08/2003 a 01/08/2004
Valor 2,5 SMR MENSAIS

Foro: Jaraçuádo Sul, SC

Data assinatura: 01/08/2003

Signatários: Ademir Izidoro, IRENE BAUMGAERTEL KLEIN

oAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROGRAMAÇÃO DE HOJE E
AMANHÃ·

17 de Janeiro - Sábado
- PAVILHÃO PRINCIPAL
18:00 h Banda Verde Vale

19:00 h Desfile, com a participação da

Banda Alemã Reblaus Musikanten

23:00 h Banda do Barril

04:30 h Encerramento,

- PAVILHÃO CU LTU RAL
17:30 h Dupla Sandro & Wilson

19:30 h Competição: Fischerstechen
19:45 h Grupo Folclórico Alpino Germânico
20:15 h Teatro

20:45 h Competição: Serrador e Lenhador

21:00 h "Festbitter", "Fackelzug" e

" I<üchenmarsch"
21:10 h Banda Alemã Reblaus Musikanten

23:15 h Grupo Folclórico Belgard
23:45 h Competição: Chopp em Metro

24:00 h Banda Cavalinho

18 de Janeiro - Domingo
- PAVILHÃO PRINCIPAL
10:00 h Banda Tal' s Buan

10:00 h Desfile, com a participação da

Banda Alemã Reblaus Musikant�n
13:00 h Banda XV

17:00 h Banda Diverson

21:00 h Banda Os Sonatas

01:30 h Encerramento

- PAVILHÃO CULTURAL
11:00 h Culto em Plattdütsch

12:00 h Música alemã ao vivo

13:00 h Competição: Serrador
13:30 h Danças de Salão

15:00 h Grupo Folclórico Edelweiss

15:30 h Eleição da Rainha Mirim

16:30 h Grupo Folclórico Alpen Bach

17:00 h Teatro

.

18:00 h Competição: Fischerstechen
18:00 h Dupla Sandro & Wilson

19:45 h Competição: Serrador e Lenhador

20:30 h Banda Alemã Reblaus Musikanten

21:30 h Competição: Chopp em Metro

22:00 h Grupo Folclórico Pomerano

22:30 h Banda Alemã Reblaus Musikanten

'É OpçÃO PARA AS FAMÍLIAS EM JANEIRO

No mês em que o litoral se torna parada
quase obrigatória para turistas e moradores

da região, janeiro também pode ser propício
para se conhecer as características culturais

de um povo. É com esse pensamento que a Se

cretaria de Turismo, a Fundação Cultural e o

Conselho Municipal de Turismo de Pomerode

real izam a mais de 20 anos a Festa Pornerana.
A 21a edição do evento começou ontem e

prossegue até o dia 25, trazendo bailes típi
cos, desfiles, competições, concursos culinári
os, shows, alem de uma variedade de atrações
que retratam a cultura alemã.

Segundo a secretária de Turismo e membro

da Comissão Central Organizadora da 21a Fes

ta, Pomerana, G ládis I<naesel, o objetivo do

evento é. justamente resgatar, preservar e di-
a

fundir as tradições germânicas. "Quando a

festa surgiu, era um período em que as crian

ças não queriam falar a língua, envergonha
vam-se do

sot�ue
alemão, por isso era preci

so resgatar e,' s valores". explica.
, Assim sun lU a primeira Festa Pomerana,
que foi realizl da em 1984 para comemorar os

25 anos de er1ancipação politlco-administra
tiva do municJ io, completos dia 21 de janei-

,
..•...

roo

Além disso, .a Festa Pomerana também fói
criada para incrementar o fluxo turlstico de

Pomerode, tornando-se mais uma opção para
os turistas que escolhem Santa Catarina para
veranear. "Cerca de 70% do públ ico do evento

são de fora do município", informa a secretá

ria.

No ano passado, houve cerca de 42- mil

pagantes, sem contar os participantes dos des

files e pessoas vestidas com trajes típicos, que
não pagam ingresso, como explica
G ládis." Pensando numa perspectiva bem rea

lista, para esse ano esperamos um aumento de

10% de público", diz.
E para incrementar a 21a Festa Pomerana,

para esta edição os organizadores também ins

talaram um B+ergarten, que oferece aperiti
vos típicos da cozinha alemã e chope em copo
de cristal. "Outra novidade é a apresentação
da banda germânica Reblaus Musikanten",
destaca. (CAROLINA TOMASELLI)

Fotos cedidas por Manfredo Goede

Rainha e Princesas da 2P Festa Pomerana

,_
SÁBApO, 17, de jan;iro de 2004
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ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H CHOCOl.AlE COM PIMENTA -

18 H CELEBRIDADE - Globo-20:50h POUCAS, POUCAS PUlGAS-SBT2Ü"30h CANAVlALDEPAD<ÕES- SBT 20:30hlb- � ---- �.�.�.��-------------------- � _J.

�
- Maria Clara teme ter prestado falso

'.I"" no. Paulo César revela a Eduardo

S\
• .

cU filho. Vladimir dá um vestido para

Da\ "e ir com ele à festa do Gato do Ano.

Ed�Ado confessa que não é o. pai de Paulo

César, que reage agressivamente e depois
chora. Lineu concorda em entrevistar Laura.
Renato pressiona Marcos para descobrir algo
contra Cristiano. Maria Clara perdeu o show
de Rita Lee, por causa da briga com 'Lineu,
mas sonha em trazer Paul McCartney ao Brasil.

Laura mente que foi mandada embora por Maria
Clara após vê-Ia aos beijos com Fernando.

Corina garante a Lineu que Laura é uma ótima

pessoa. Beatriz jura que Laura fez tudo para

que ela não descobrisse o-caso do marido e

Lineu decide colocá-Ia como sua secretária.
Noêmia assume que foi mãe solteira e pediu
para Eduardo, um amigo, registrar a criança e

fazer a falsa foto de casamento. Paulo César
sai revoltado.

SEGUNDA - Luisa conta que estava chateada

por causa de Cárla e beija Victor. Catraca,
Natasha e Gustavo comentam as armações que
fizeram no colégio anterior e prometem agitar o

Múltipla com a Vagabanda. Vilma recomenda

Lúcia para trabalhar como inspetora do colégio.
Cadu implica com as bolsas que Letícia faz com

material reciclado, desdenha do pai ser gari e
.
da mãe, por receber uma oferta para ser

inspetora de colégio. Cabeção aluga um pacote
de filmes japoneses em nome de Vinícius. Cadu
se anima ao saber que vai estudar no Múltipla
Escolha. Gustavo decide organizar um luau.

Victor, Luisa, Kiko, Drica e o resto da turma

resolvem fazer a despedida no luau. Cadu não

quer que ninguém saiba que é filho de um gari.
A Vagabanda toca em cima de um trio elétrico

para anunciar o luau. Beatriz exige que Marcelo

dê mais atenção aos filhos. Uma ambulância
tenta passar e Letícia despluga a guitarra de

Gustavo, que fica irado.

SEGUNDA - Reginaldo conta que teve um caso

com a mãe de Guilherme, que ela viajou' e voltou
com o bebê nos braços. Guilherme o acusa de

covardia e de ter destruído a sua vida. Margot
entra 'e revela que Guilherme é seu filho. Ana

Francisca garante que nada poderá haver entre
ela e 'Sebastian e pede que Danilo pare de

segui-Ia. Margot confessa ter sido uma mulher
da vida e por isso teve vergonha de assumir o

filho. Guilherme não se conforma dela ter

mentido e jura que não quer mais vê-Ia. Graça
se consulta com Dr. Paulo que garante que
Guilherme vai descobrir tudo na noite de

núpcias. Jezebel manda que ela não se preocupe

porque ele não poderá voltar atrás. Carmem

pede a mão de Mocinha para o filho e ela

concorda, depois que volta de um desmaio.
Jezebel convence Padre Eurico a fazer um

piquenique beneficente. Celina sofre ao saber

que Graça e Guilherme morarão na casa depois
do casamento.

SEGUNDA - A Sra. Benitez diz a Adriano que

perdeu todas as suas economias depois de

investir o dinheiro no escritório de seu cunhado,
Afonso. O médico conta para o Sr. Julian que
Oanilo não sabe ler nem escrever e, por isso,
lhe deu o remédio errado.

SEGUNDA - Miguel aconselha Fausto a não

vender o Canavial para Agenor. Remédios

procura Fausto e acaba deixando recado com

Lourdes porque Fausto não está em casa. Pede

para Lourdes falar para Fausto procurá-Ia em

casa. Padre Antônio diz a Fausto que teve uma

intuição sobre a mentira de Raquel. Paulo

confunde-se e chama Regina de Clara .

QUARTA - Guilherme e Miréia levam o quadro
para ser restaurado na loja do Sr. Salim. Danilo
ouve quando Guilherme diz ao dono da loja que
Miréia é sua esposa. Atonso diz a Adriano que
vai rever o caso da Sra. Benitez pessoalmente
pois tem certeza que Vitor está envolvido no

gclpe..

QUARTA - Gustavo e Catraca tiram Fabrício
desmaiado da água. Letícia procura por Cadu,

Gustavo manda Natasha e Catraca irem embora,

A polícia rende Cadu e Gustavo e quer saber se

Fabrício foi atirado na água. Cadu se apavora

por ter que ir para a delegacia. Gustavo garante
que tudo vai acabar bem e pede que ele não
comente sobre Catraca e Natasha. Gustavo é
tratado bem na delegacia quando sabem que
ele é filho de um advogado famoso. Cadu é
levado aos empurrões. O pai de Fabrício garante
que o filho só pede ter sido empurrado. Gustavo
nega. O delegado interroga Cadu, certo de sua

culpa. Marcelo libera o filho e avisa que agora
ele é seu cliente. Gustavo ironiza que agora o

pai terá tempo para ele. O delegado informa a

José que o crime de Cadu é inafiançável e dá o

endereço da defensoria pública. Vinícius acusa

Miyuki de ter assinado o pacote de filmes.

SEXTA - Marcelo explica que Gustavo pode pegar
até doze anos de prisão. Ronaldo Ribeiro, o

defensor público, liberta Cadu. Marcelo avisa

que Gustavo continua de castigo e, se sair, ele

abandonará a sua defesa. Catraca garante que
Fabrício tropeçou e caiu na água. Gustavo

garante que ninguém vai contar que 'Catraca
estava no local, pois ele teme a reação do pai.
Cadu escapole para não entrar no colégio junto
com a mãe, vestida com o úniforme de inspetora.
Gustavo e Letícia trocam olhares rancorosos.

Miyuki se encanta com um aluno novo, a quem
apelida de TDB - Tudo de Bom. Cadu mente

para Gustavo que ficou preso porque seu

advogado estava viajando.
I

QUARTA - Ana Francisca insiste que Graça
planejou tudo, mas Celina desculpa a irmã.
Terêncio se recusa a contar, mas Olga jura
para a mãe que vaiplescobrir o novo plano. Ana
Francisca consola Margot, que a aconselha a

dizer a verdade para Tonico. Jezebel promete
arranjar outro pretendente para Olga. Estelinha

gosta de Aninha e pergunta a Danilo porque
ele não se casa com ela. A viuvinha e Danilo
acabam brigando. Beta dá aulas de beijo para
Márcia, que usa uma laranja para treinar. Klaus
assina o documento. Olga se une a Sebastian

para investigar. Jezebel pede a Peixoto que a

ajude a separar Danilo e Olga. Aninha e Miguel
combinam com Márcia, Dália e Carmem ajudar
Celina a fugir na hora do casamento. Os
convidados chegam à igreja. Márcia e Ana
Francisca fingem que vão arrumar a noiva, mas

avisam a Celina que ela vai fugir.

SEXTA - Celina garante que fez a promessa
para todos os santos e, se Klaus tocar nela,
poderá perder todo o dinheiro. Ana Francisca
acusa Danilo de sempre fugir das

responsabilidades. Timôteo beija Márcia. Klaus

expulsa Matilde, mas Celina exige que ela fique
para que ela tenha tempo de bordar. Padre

Eurico, percebendo o truque, aconselha Klaus
a respeitar a promessa da esposa. Sebastian
promete que não vai revelar o estratagema de
Celina. Ana Francisca fica agradecida. Graça
teme que Guilherme descubra a verdàde, mas

Jezebel garante que eles já estarão casados.
Jezebel convida, Olga e Danilo para o

piquenique. O juiz de paz celebra o casamento
de Guilherme e Graça.

QUARTA - Laura aceita, radiante. Noêmia se

recusa a conversar com Cristiano, que percebe
a sua tristeza. Renato e Joel ficam boquiabertos
ao saber o que Laura conseguiu. Yolanda
confessa a Ana Paula que investigou as cartas

e que ela foi amadora. Lineu adora e pede
seis programas para Nelito e JaqUeliót- Corina
se aborrece por Ana Paula contar p( .\Yolanda
sobre o rompimento de Maria Clara �r I Lineu.Fernando pensa em alertar Lineu SOb . Laura,
mas desiste. Renato é indicado por i'neu e

Beatriz para a vice-presidência e é e:{olhidOpor unanimidade. Laura e Renato .rocam

ameaças veladas, mas ele libefra das

obrigações com ele. Fernando pede h[a voltar

para casa, para dormir no quarto deI ,bio, até
Inácio, que vai sair da clínica, fio;tá.mais
fortalecido. O show é um sucesso. -#

�\I,

SEXTA - Maria Clara quer saber se Laura
escolheu-a por acaso. Ela garante que tem

algo contra Maria Clara. As duas se ofendem.
Maria Clara jura que a rival se arrependerá.
Renato manda Vitória apresentar a festa.

Darlene, Eliete, .Palmira e Kátia torcem por
Vladimir. Inácio se lembra de Fábio mandando
ele decidir se param em u\'1a praia ou seguem
no barco. Eduardo, antes de viajar, abraça
Paulo César, que pede para chamá-lo de pai.
Hugo e Maria Clara "Conversam. Ele conta que
voltou a estudar violão, seguindo o conselho
dela. Inácio tem mais um flash-back e acorda

transtornado, Vladimir é eleito o Gato do Ano.

QUARTA - Raquel limpa a mancha de sangue,
toma comprimidos e_ sai apressada. João de

Deus a vê sair. Miguel convida Carlota para

jantar. Quando Clara e Lourdes chegam em

casa, Clara procura por Fausto e o encontra

morto. Regina conversa com Carlos ao telefone.

Mirela e Márcio conversam depois de terem ido

ao cinema e encontram Paulo e Regina.

SEXTA - Danilo tenta escapar de Gisele mas

não consegue. Cláudio diz a Renê que precisam
encontrar outro pintor para a'exposição pois o

que estava planejado desistiu de expor seus

trabalhos. Geraldo e Gisele trancam Danilo na

adega do orfanato.

SEXTA - Dr. Alexandre' fala para Lourdes que
Clara precisa repousar. Padre Antô-nio e Miguel
comentam sobre o laudo da autópsia e

estranham alguns pontos. No escritório da

usina, Agenor procura por alguns contratos.

Padre Antônio pede para Remédios contar para
Clara tudo o que ela disse a Fausto no dia de

sua morte.

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDiÇÃO DAS NOVELAS
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DOLORES AVILLON

Ao enxaguar
Evite que os tecidos soltem tinta,
acrescentando duas ou três colheres
de chá de sal à água dos ciclos de

lavagem e enxágüe.

E letricidade estática
Reduza a eletricidade estática dos
tecidos sintéticos ou das cortinas,
acrescentando algumas gotas de vi

nagre à água de enxagua�

Colarinhos e punhos
Utilize sabão de coco em pedra e

seco, para limpar colarinhos e pu
nhos das camisas, antes de por na

máquina.

, Emperrado
Para liberar a volta de um parafuso,
aqueça até ficar vermelha a ponta
da chave de fenda, e aplique por dois
ou três minutos na cabeça do para
fuso. Ele vai girar livremente.

Carne macia
Para que a carne fique mais macia,
experimente colocar uma colher de

azeite, esfregando bem sobre a peça.

Milanesa
Para fazer peixe ou bife à milanesa,
use apenas a clara do ovo. Dessa for

ma, o óleo não ficará espumando.

Bife bom

Coloque o sal no bife somente depois
que ele estiver frito. A carne ficará

bem mais saborosa.

Bife dourado
Para que o bife fique com aquela
corzinha de dar água na boca, ex

perimente colocar uma colher de so

bremesa de massa de tomate no óleo;
depois frite o bife normalmente.

�-'

Substituição
Quando fizer boi inhos de carne, ex
perimente substituir os ovospor ba
tata cozida amassada ainda quen
te. Para cada ovo, coloque uma ba
tata.

Aguardente
Para que- os torresmos .oe bacon fi

quem macios e saborosos, respingue
aquardente quando estiverem dou
rando.

Queijo ralado

Experimente misturar um pouco de

queijo parmesão ralado na farinha

de rosca e empanar frango. Vai fi
car muito mais saboroso.

Sem gordura
Para que o frango fique menos gor

duroso, escalde-o com água fervente
e suco de limão. Depois cozinhe-o
normalmente.

Recheio:
1/4 de xícara de açúcar;
1 xícara de leite condensado;
1 xícara de nozes picadas grosseiramente;
200 gramas de chocolate meio amargo, em tablete,
derretido em banho-maria.

CORREIO DO POVO 3E

A Delícia Crocante fica mais saborosa se

preparada de um dia para outro

leve ao fogo para derreter e caramelizar. Junte �os poucos
o leite condensado e mexa bem até engrossar e soltar do
fundo da panela. Retire do fogo, junte as nozes e misture.

Espalhe um pouco do recheio de nozes sobre o pão-de-ló da
fôrma do bolo inglês e cubra com o restante do bolo. Aperte
bem. Desenforme e cubra todo o bolo com o chocolate
derretido.

I

o cogumelo { SU3. �1çlu imnnnlngica no orgarnsmo·
A H umanidade está sempr�)m busca de novidades no Japão, 'para análises e estudos. As pesquisas mostra

nà área da Saúde; e não fal� pesquisas e pessoas in- ram que o \\Agaricus" possui propriedades
,
teressadas no assunto. A MeMcina alternativa, com seus anticancerígenas e efeitos positbos contra vários tipos
produtos naturais, cada vez mais ganha espaço e adep- _de tumores.

tos, principalmente por parte daqueles que têm dificul- Já em 1995, p Dr, Ghoneun, da Universidade de Me�

I. -dades em se alimentar adequadamente, o que equivale dicina e Ciências de Drew, em Los Angeles, EUA, apre-

a grande maioria que vive correndo atrás do tempo. sentou o resultado de suas pesquisas sobre o extrato do �
� consenso geral que esta má alimentação traz con- \\Agaricus", demonstrando a habilidade deste'cogumelo

s e q
üê

n c i as para a saúde; tornam as pessoas para estimular beneficamente o sistema imunológico em

desenerçizadas e sem dispcs içáo física e mental, pre- cobaias. Comp-rovou-se ainda que este cogumelo estirnu-

dispondo ao pessimismo, a inoperância e ao que é mais la a atividade das células imunológicas denominadas de

grave: facilita o aparecimento e desenvolvimento de inú- "natural killer".'
• meras 9oenças.

Seguindo a linha da Medicina Natural, uma das novi

d a d e s é a u t i I i z a ç ã o d o c o g u m e'l o comos u p I em e n t o

nutricional. Há mais de três mil anos, espécies de cogume
los têm sido utilizados pela tradicional medicina chinesa.

,

Um cogumelo, em especial, o "Aqaricus", tem se tor-

nado objeto de inúmeras pesquisas, dadas as suas pro

priedades imunoestimulantes e por normalizar as fun

ções vitais do organismo.
No ano de 1965, pesquisadores da Universidade da

Califórnia, se interessaram pelo estado de saúde,
longevidade e baixa incidência de câncer na população
de Piedade, uma pequena cidade montànhosa, à 130 qui
lômetros de São Paulo. Após uma minuciosa pesquisa do

meio ambiente local, da qualidade da água e �do estilo

de vida dos seus habitantes que pudessem explicar tais
fatos, valorizaram também um certo tipo de cogumelo
(o "Aqaricus ") que era consumido regularmente pela po

pulação' local, sendo estes dados 'anunciado� ao meio ci

entífico.
O imigrante japonês Takatoshi Furumoto, que culti

vava comercialmente esse cogumelo, enviou amostras

para pesquisadores da Universidadeda Província de Mie,

INGREDIENTES:

Pão-de-Ló:
6 ovos separados;
1/2 xícara de açúcar;
1/2 xícara de farinha de trigo;
1 pitada de sal.

Preparo:
Pão-de- Ló: Bata as claras em neve e, aos poucos, acrescente
o açúcar, batendo sempre. Junte as gemas e bata por mais
10 minutos. Acrescente a farinha e o sal peneirados,
misturando delicadamente, com um espátula. Coloque
numa assadeira retangular, untada com manteiga. Leve

,

ao forno, preaquecido, por 25 minutos ou até dourar e soltar
dos lados da assadeira. Deixe esfriar, desenforrne sobre
uma superfície polvilhada com açúrar e reserve.

Corte o pâo-de-Ió em pedaços e forre uma fôrma de bolo

inglês de 11,5 x 28,S cm. Numa panela, coloque o açúcar e

No processo evolutivo da doença cancerosa, existe uma:

imunodepressão que, infelizmente, pode se acentuar com

os tratamentos convencionais como a rádio e

quimioterapia. Segundo o Dr: Misumi, da Faculdade de

Medicina da Universidade de I<umamoto, no Japão, o

efeito anti-tumoral do \\Agaricus", provém de

polissacarídeos e de lipideçs, contidos no mesmo, como a

lecitina, capazes de impedir a propagação do tumor, além
de diminuir o seu tamanho:

As fibras dietéticas contidas no "Aqaricus" também

podem inibir a ação de substâncias cancerígenas no in

testino, promovendo um efeito preventivo contra o cân

cer intestinal. O "Agaricus" apresenta ainda na sua com

posição o germânio, que segundo vários pesquisadores
possui uma ação analgésica rápida, podendo auxiliar na

c,

neutralização da dor nas fases finais do câncer.

Em meio a tantas novidades; é bom não se esquecer
de que a auto-medicação, na maioria das vezes, mais

atrapalha do que ajuda. As propriedades terapêuticas
do cogumelo tem sido exaustivamente pesquisadas e, em

alguns casos, comprovadas, mas consulte o seu .médico
de confiança antes de ingerir qualquer medicamento,
mesmo que seja um simples complemento alimentar.
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28/05
Henrique Gabriel Moreira Stepp

13/12
Ana Maiara Baumgertel

20/12
Juliane Aparecida Toni
Gabriel Maciel da Silva
Felix Gabriel Wendorf

21/12
Cami Ia Jeremias Scharan
I<etlin Albano Antunes

22/12
Gabriel Gustavo Taborda de
Moraes
Gutho Aranda Alonso

23/12
Ketlyn X. da Silva

24/12
Talini Rafaela Kemper Schiochet
Vitorio Augusto Nass
Vinícius Alb10 Nass

25/12
Kauanne Nataly Dumke
João Augusto Theilacker
B renon de Souza Batista

26/12
Luana Caroline Mendaluk
Cornélio
Érica Gabriela Elert
Leonardo de Oliveira Perrout
Victor Tomazell i Markiewicz
Diogo Teixeira
Amanda Maiará Meyer
Jéssica Santos Bollauf

27/12
Mariana Vitória Schwircoski

28/12
Gabriela Jaqueline Streit
Carol ine Laís Buttendorf
Eliel Correa

)(29/12\ Artur B ressan da Silva
,

N i co I as I<atcha rows k i
Juliana Cataneo Borchardt
Jasmin I<arina Gonçalves de
Siqueira Jr.

Jaqueline Cristina Specht

30/12
Natã Zapella Vieira
Maria Eduarda dos Santos
Luís Felipe de Lima

31/12
Antônio Henrique França
Elton Deivid Lino
Bruno da Silva de Lima
Vitor Eduardo Jasper
Caroline da Silva

01/01
Gustavo Guilherme de Abreu

Gabrielly Luchtenberg H off

02/01
Juliana de Oliveira

•
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.Julia Camila Brandenburg
completa 1 ano dia 18/01.
Seus pais James e Fabiana,
seus tios, tias, avós e bisavós
desejam um Feliz Aniversário!

• Julia Caroline Heck completa
seus 3 anos hoje, seu pai Se
bastião, sua mãe Fátima e sua

irmã Camila desejam muitas
felicidades

• Quem aniversaria dia 16/01 é Maria
Eduarda de Andrade. Quem deseja
felicidades é a tia Jussara

• Completa 4 anos, hoje, dia 17, a

J�finha Bruna Caroline Fagundes. A

,\; pda Franciene lhe deseja com muito
ct 'tinho um "Feliz Aniversário"!

•
Embelezando a

nossa página a

aniversariante do
dia 16/01 Jade
Pereira, que
completou 2
aninhos. Seus

pais Valdemiro e

Marcia Pereira
lhe desejam
muito amor e

felicidade

• A linda Karolinni Freitag Ribeiro
completou 5 anos no dia 27/12/03.
Um Feliz Aniversário com muito
carinho de seus pais Lidio e Maristela

• A gatinha Vasmin completa mais um

ano em sua doce vida. A avó Fátima,
mãe Cleide e os tios Júnior, Mayenne
e Taci desejam toda a felicidade

•

Nicole Sthefany Em

Maria Fernanda Freitas

Marcelino

I<aylaine Thuany Piske

t
....

• Gabriel Michelluzzi completou
2 anos no dia 16/01/04 os seus,

pais Nelson Michelluzzi e Rita
O.C. Michelluzzi desejam mui
ta saúde, felicidade e amor

Completou 1
aninho no dia 15/
01 Vinicius Nathan
Tironi. A festa vai
ser realizada no

dia 18/01 no

Restaurante da
Armalwee. Muitas
felicidades é o que
desejam seus pais
Oaniele Martini e

Gilson José Tironi

03/01
Douglas westphal Schulka
Gustavo André Lemke Ferreira

Isadora Luiza Leir

04/01
Vinícius Müller Scoz
Ana Caroline I<asprik \_

Laryssa Fagundes Duarte

Tainara Tomazi Perei ra

05/01
James Martins

Eric Michael Tecilla
Hélen Janini Ricardo

Stefany Poteryko da Silva
Alice Rother Heidemann
Rafael Martins
Nicolas Iuri Arent

Thiago Arthur Conrado Lemke

06/01
Pedro Henrique Correia

07/01
Pedro Marcon Gonçalves
Bruno Vinícius G retter
Guilherme Silva de Souza Vicenzi

Henrique Gonçalves Goetten

Gustavo Gili

08/01
Hyllary Eduarda Antunes

Vinícius Bistaffa
Eron Felipe Lindner Bettoni

Rafael Schmitz
Werika Jeniffer da Silva
Matheus Henrique dos Santos

Deise Stenger
Hylarry Eduarda Antunes

09/ql
Diego Henrique Stenger
Brenda Barbi Meurer

10/01
Luana Ceresér
Luís Gustavo Zonta

Diego Eloi Miranda Drehme

11/01
Luiza Possamai

12/01
Lucas Rafael Philippe
Rubens Franziner Filho
Laura Maciel Costa
I<arolina Gonçalves Veríssimo
Evelin Crislaine Diogo

13/01
Willian Leonardo Werner
N i ckolas 'G uenther
•

ZoomCream..,

I

..

� ..

ele estar na moda
..

* "*

"*

* ...

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Fraricisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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25° Rodeio Crioulo
vanessactg@jg.com.br

Aaenda Gaúcha REFLEXÃO •••

"É o

conhecimento,
e não outra

co isa, o que
move o homem
a realizar as

finalidades
superiores de
sua vida, e é

também ele

quem o leva

pelo\\
caminhos do

mundo,
buscando-se

,

sempre a si

Internacional de VacariaGRANDIOSO RODEIO INTERESTADUAL
Cidade: AGROLÂNDIA - SC - De: 17/01/2004 a

18/01/2004

Acontecerá, em Vacaria, de 31 de
\

janeiro a 08 de fevereiro de 2004, a

25a edição do Rodeio Crioulo Inter

nacional de Vacaria e a 4a edição do
1

Rodeio Crioulo Nacional do Alvore
cer Tradicionalista - RCNAT, com'

uma realização do CTG Porteira do
Rio Grande.

A expectativa de público é de

aproximadamente 350 mil visitantes
durante os nove dias do evento. Para

os concursos estão previstos 610 par

ticipantes nas' modalidades artísti
cos e 750 participantes nas modal i
dades campei raso

Estão confirmadas as participa
ções das de I egaçõesoestrange i ras re

presentantes da Argentina,
Paraguai, Uruguai, Chile e México
e ainda, pela primeira vez, a partj
cipação de de le q ções da Bolívia,
Peru e Itália. '7

'

Entre as pri (iPaiS atrações do

evento, .e st.á o os concursos de

gi�eteadas, tiro \�e laço, declama

ção, danças t��.1icionais, chula,

shows. �ac i ona��e i nternaci on� is,
exp osrçoes, ar0êsanato e camping.
Para a 25a edição do Rodeio Crioulo
Internacional de Vacaria está con

firmada também a 4a edição do Fes

tival "Cante uma Canção em Vaca

ria", com o objetivo de valorizar a

música gaúcha na sua essência e

raiz, bem corno seus poetas, compo

sitores, pesquisadores e músicos em

x V I R O O E I O C R .o U LO O O CTG NAS C E NT E

DO VALE

Cidade: RIO DO CAM PO - SC - De: 05/03/2004

� '1� a 07/03/2004
/

XVI RODEIO CRIOULO DO CTG NASCENTE
DO VALE

Cidade: RIO DO CAMPO - SC - De: 05/03/2004
a 07/03/2004

geral. Poderão participar do festi-"

vai, autores e compositores identi

ficados com a cu Itu ra gaúcha em

todo o território .na c i o n a l ali

Mercosul, cujas composições sejam
inéditas.

O Rodeio Crioulo Internacional
de Vacaria é considerado a maior e

mais típica festa da tradição gaú
cha e integra o Circuito BrasilFEST

IN FOLI< - Festival Internacional
de -Folclore do Brasil.

Informações gerais pelos telefo
nes (54) 231-10p e 232-1017. Rua

Firmino Camargo, Branco, 790 -

V ÇI c a r i a/ R S - C E P 9 5 2 O O - O O O -

ctg. p rg@uol.corl').br

. "

mesmo.

Acontece no dia 20/03/2004, o primeiro
Grande Bai le no CTG Laço

Jaraguaense. A animação ficará por
conta do Grupo Minuano, que já de re

lance p rorne te
'

deixar o povo
J a r a g u a e n se p e d indo" bis" .

Postos de Venda de I ng ressos:

Jaraguá do Sul
Demarchi Carnes -, Casa Campeira

Gauchita - Posto Marechal

Smurf
i

s Lanches - Posto 'Ma r co lla Bombas e
Bicos Injetores
Direção Hidráulica

ARI CORREIA E VANDERLEI BORGES VENCEM A la COPA LA O CATARINENSE ii 310-2515 - 310-2562
-----------------

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3635
Jaraguá do Sul- seCAMPEÕES INDIVI

O UAL: A moto CG
í 125 Okm foi dividida

entre Ari Mota Sútil
(CTG Mala de Garu

pa - Brusque), Ari
Correia e Aldori
Delfina (ambos do
CTG, Fazenda Silva
Neto - Canel inha)

!\
OU PLA CAM-
P EÃ: i'\ri Correia
e Vanderlei

Borges (CTG Fa
zenda Silva Neto
- Canel inha) ga
nharam o Fiat
Uno Okm

Indústria e comércio demadeiras

312-0280

DEMARCHI CARNES
Carnes especlals:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
E OVELHA

E-mail: demarchicames@netuno.com.br

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANIVERSÁRIO
A moradora do Lar das

Flores, a senhora Eleonora

Rau Emmendorfer, come

mora hoje seu aniversário.
Parabéns!

BIG
O Big Bowlling reabriu

suas portas na última'

quinta-feira, numa super

festa com a banda Estatu

ra Mediana. O próximo
agito será dia 22, com

apresentação do grupo

Portal wa Cor.
.Brunhilde Mahnke Schmõckel, esposa do
diretor do JORNAL CORREIO DO POVO,
Eugênio Victor Schmõckel, aniversaria no

próximo dia 25. Felicidades é o que lhe

deseja toda equipe do JornalBANANA

Quem estiver em São

Francisco, pode prestigiar
hoje a banda Identidade

Secreta, de Joinville, além
dos DJs Caverna e Jairo

Djoy, numa super festa no

Banana Joe, na praia de

U batuba.

NOTRE
A boate Notre real iza hoje

, a festa Sábado M ix - As
,

• Funcionárias da Rádio Stúdio FM na festa de

confraternização da emissora, dia 20 de dezembro, em
Nereu Ramos

tendências do verão, a

partir das 23 horas.

(

BERLIM

Quem vem acompanhando
a quarta edição do Big
Brother Brasil 4 pode ve

rificar a qualidade e ele

gância das cozinhas

Berlim, de Guaraml r im,
que está sendo utilizada

no programa. Mais uma

vez o empresário Aclino

Feder está de parabéns.

Oe
Dona Maria Borba e seu Valdomiro Alves foram

homenageados na passagem dos 53 anos de casados

pelo Moconevi (Movimento da Consciência Negra do Vale
do Itapocu)

!Esp!umantes e vinhos finos para eventos,
Ibr,indes de final de ano e consumo pessoal

Caixa com 6 garrafas:
Espumante tipo Astl 750ml R$ 100;00

· Espumante Brut 750ml R$ 133,00
· Grnn Reserva Chardonnay
(em linda caixa de madeira) R$ 123,00

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

I

SÁBADO, 17 de janeiro de 2004

Contato:
come rc ial@jornalcorreiodopovo.com.br
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258

rr FELIZ 2004
Nesta primeira edição do

Camarote em 2004, queremos
aproveitar a oportunidade para
desejar aos nossos leitores um

ano repleto de realizações,
festas e muita alegria.

Esperamos que vocês continuem
a acompanhar os eventos da

reg ião, env i a'hdo sugestões e

críticas, além das fotografias
dos momentos que marcaram a

lb vida de cada um de vocês. II

• Márcia Vieira comemorou seu aniversário
no novo apartamento, no Edifício Gehring

I

lorganização .:Fest;;�
Eventos em Gerar

Reponsa6itláaáe
Conpetência

Q!latláaáe
Ctiativiáaáe

I

I
I ag(JronJoter@yahoo.coll1.br
I

A.uMia & C(r"fi,
I [41111.3-OI55/91n·1334 e 215,3235/9102-04111

ESPECIALISTA EM.
ORTODOtmA

E ORTOPEDIA FACIAl

275-2006
R::Joã.o Prcolli, I S3. • Centro - uá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 17 de janeiro de 2004.

www.parcimoveis.com.br

Procurar Imóveis
•
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Procurar: ' ® Imóveis à Venda

Cidade: do Sul

Tipo de imóvel:

Faix� de preço:

Procurar imóveis�:":'-=""'�:'::"':"'::L:.: _;J!_(__ . ,

Endereço:
(Informe uma palavra-chave que faça
endereço)

Cidade: do Sul

Procurar imóveis no ernpreenüírnento:
Nome: I .� _;___ __j II

MARIMAR
I1lfÓVlttll

•

tMOl3l'LIÃRTA

.L" €Ilil,!el

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

dezenas de corretores trabalhando na oferta de seu imóvel.
" Veja como funciona o sistema de vendas ParcimóveÍ'S
" Anuncie Seu Imóvel

Fahl: Conosco· . . . .

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

imóveis, contratos, reajustes, financiamentos e outros
assuntos relacionadns a imóveis ou mercado imobiliário.
" Fale Conosco

Anuncie Seu Imóvel·

J:
o'
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«

«

a::
,«
..J
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o
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>
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TELA DE CONSULTA DOWEBSITE DA PARCIMÓVEIS

•

•

•

•

•

,

\

•

•

a::
«
:E
a::
«
:E

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

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

BILIÁRIAS PARCEIRAS.

(/)

UJ
>
'o
:E

o
J:
U
Z
«
a::

lil083N3li\1 VI8Vll18

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

• • . . '. . '. •
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TERRENO BARRA DO RIO

.(
ÁREA CÉNTRAL' CERRO -

';:'.-> GUARAMIRIM - Chácara com

com 350m2, 70.000m2, 90%
Guaramirim. área plana, cf 2

R$ 19.900,00 ou casas. R$
5.000,00 + pare. 85.000,00 •

.� 275-05'10
Plantão. 9987-1 004
Av. Mal. Deodoro, 10.85 ,salll 1

Jaragúá do sut- se

VIlA RAU - casa clv., 3 dorm., bwc,
garagem, cl 112m2, terreno cl 1.1 02m2.

R$ 58.000,00 negocióveis

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

58.000,00

ÁGUA VERDE - casa cl 3 qtos,
sala, coz., bwc, garagem, lov, R$

89.0�O,OO negocióveis

Ref. 95 - terreno cl 8AOOm2.
Localizado Sta. Luzia. Rua Principal.

R$ 58.000,00

BAEPENDI - Casa
em alvenaria cf
180m2, 4 qtos,.2
salas, cozo lav.

garagem. Terreno cf
420·m2• Rua Domin
gos Sanson. R$
63.900,00

GUARAMIRIM -

terreno no centro,
cf 9.538rrf .

R$ 250.000,00

Casa em olv., semi-acabada, 2 qtos, 2
salas; coz., bwc, lov., garagem cl plantas
do 2° piso. R$72.000,OO. Centenário.

BARRA DO RIO CERRO - Galpão
750m2 acabados e 750m2 não acabados.
Terreno de ±6.000m2 PREÇO DE
OCASIÃO: R$ 159.000,00

GUARAMIRIM - Área Central -

Casa, 3 qtos, sala, coz., bwc.Iov,
garqgem, nova. R$ 39.900,00 +

pa rc.

OPORTUNIDADES

BARRA DO RIO
CERRO - Terreno
murado na Rua

Abramo Pradi, 117,
1 a rua a esquerda

após entrada Parque
Malwee, cf 820m2.
R$ 29.000,00 ou

R$ 15.000,00 +

parcelas

•

CENTRO
GUARAMIRIM -

suíte master + 2

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

R$ 125.000,00

•

•

Vende-se
ou Aluga-se

CENTRO - casa de·

alvenaria, cl 3 qtos, 2
salas, coz., bwc, lov.,

garagem
Venda R$
43.000,00.

Locação R$ 310,00

Casa - Centenário - alvenaria, nova, com 136m2, terreno
com 480m2, 1 suíte + 2 qtos, sala, bwc, cOZ., lav., garagem.
R$ '65.000,00

Terreno - São Luiz - ótima localização, 380m2. Rua Arduino
Pradi. R$ 21.000,0.° ngociáveis e aceita automóvel.

Terreno - Sto Antonio - 330m2 de esquina, ótimo ponto
comercial por R$ 12.500,00 ou R$ 3.800,00 entro + 60 pare.
R$ 190,00. negociáveis

Terreno - Adélia Fischer - 530m2, centro. Preço promocional
R$ 35.000,00

Casa - Vila Lalau - excelente padrão, nova, 150m2. R$
128.000,00

Locação:
Casa em alvenaria, 2 qtos, sala, coz., lav., bwc. R$ 240,00
Apto no Amizade,. 3 qtos, sala, coz.,.Iav., bwc, garagem. R$
340,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO. 17 ele janeiro de 2004
...................................................... ····CADERNO

, [ CORREIO DO POVO 3·

PARCIMOVEIS .

EDIFICIO MATHEDI- BAIRRO NOVA BRASlLIA,
COM 03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA,

.LAVANDERIA, BWC, GARAGEM R$ 55.000,00.

Rei. 450 TilaMartinslJguá Esquerdo
com 03 dormãôrios e demais dependências,

R$43;000,00

Vila Lenzi - Rei. 2403terreno próximo Escola
Giardini lenzi com 671,00m2. Valor R$ .

. 23.450,00 clentrada + parcelamento.

•

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

DÊ ESTA SEGORAHCA PARA SOA FAMíliA.
...

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

VOCÊ PODE TER
.

UMABELAVISTA
APTO EDIF/CIO JACÓ

IMMENDOERFERC/ 2 aTOS,
SALA, COZINHA, LAVAN,.DERIA, 2

BWCs, GARAGENI
R$80.000,00.A Wolfepar Empreendimentos e

Participaçoes Ltda com a

"Imobiliária A�have" apresentam
um empreendimento na Vila Nova
com 07 andares, play-ground,

salão de festas com churrasqueira,
03 dormitórios, sala + copa,

cozinha, lavc{?íderia, bwc, garagem,
com opção de 2 garagens.

Condições fpcilitadas de pagamento
com entr!Jda + parcelamento

próprio até \ 6 vezes, podendo ser

aceito FGT'· e financiamento após
imóv e estar concluído.

REF.ll 00 - CASA COMERCIAL COM 96;00M2,
TERRENO Cj 450,OOM2 NO BAIRRO CENTENÁRIO·

PROX. APAE R$ 67.000,00 NEGIC/Á VEL.

Rei. 501S- CZERNIEW/(Z -sobrcdo na com

250m2 de área construída, terreno com 363,00m2
próximo ao Pomo, no valor de R$ 150.000,00 .

Rei. 200 - cosa em alvenória inacabada, com
150,00m2, 01 suíte, 02 qtos, sala, copa, cozinha, bwc,.
lavanderia, garagem. R$ 50.000,00 aceita imóvel.

VILA LENZI- Reei. 2404 terreno próximo Escola
Giardini lenzi com 892,00m2. Valor R$ 27.850 cl

estrada + parcelamento.
Sala comercial na Av. Mal. Deodoro, 903 Edifício

Pícolli. R$ 20.000,00

REF. 2402 VILA LENZI-Terreno com 500,00m2
Rua: João André dos Reis. R$ 21.250,00. Entrada+

parcelamento

Rei. 5008 - 2 falas comerciais com 85,OOm2 no
Edificio Chiodini/Av.Marechal Deodoro da Fonseco

R$40.s00,00

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

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

• • • •
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�PABX 311�1'31
E-mail: girassol@parcimoveis.com.br

www.parcimoveis.com.br
CRECI1741-J

Cód. 1173 - Santa Luzia - Casa de alvenaria -

154m2, 01 suíte + 02 quartos e

demais dependências. RS 48,000,00

Cód. 1182 - Sobrado alv. com 300 m2.-0�
Suíte cf hidro. + 03 quartos e demai-s dependo

- Terreno cf 570 m2 - Czerniewicz - RS
250.000,00 - Ficam alguns móveis

Cód. 3119 - Terreno - 13.651 m2 - Amizade.

RS 60.000,00

• IMOBILIÁRIA
• ARQUITETURA
• DESIGN
• ADM. DE OBRAS

Cód. 3122 - Rio Molha -"terreno 329 m2 (12
x 23,50) -RS 20.000,00

Cód. 3128 - Czerniewicz - terreno com 392,27
m2 - 13 x 31,03. RS15.000,00

- 02 quartos e demais dependo - Vila Rau
- RS 38.000,00

Cód. 1778 - Ilha Figueira - 02 Casas
,

alvenaria - Terreno com 355 m2 - 15x23
- RS 80.000,00

3155 - Lot. VersaiHes II - Terreno cf
483m'2 14x34,60, RS 35.000,00

t�·�'--.------�-·_·····-·�····
.

Residencial HORNBURG
Bairro AMIZADE

Condições de Venda

À vista
Sem Asfalto" RS 30.000,00
Com Asfalto - R$ 33.000,00

Parcelado
Entrada Minima - 50 %
Saldo em até - 12 X
(correção pelo IGP-Mi

Girassollrnóveis
9IflílJljt_Cil@RgrS:[ID9Yii,l!.. ;1.·.ÇQJDJl(
371-7931 9973-9669

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI1589-J
•

Harra
A llt1.0bilim I.'!. dI.'!. B lUTa

-BARRA - Terrenos com 2.50·0,00m�
(31,87x81,00), RUáPadre Aloisio

Boeing (esquina c/.FeTiciarío Bortolini),\
.

R$ ,2<?O.O()O,OO

488,97(19,83x25,37), .lot, Girolla, Rua

Virgilio P. Rubini. R$ 28�ÓOO,00
.......

(

BARRA DO RIO éERRO - terreno com ;

36.856,60m2,(81,00x455,00)na área nobr�
e proprio para loteamento ,- R$ 500.000,0<)'.

716,68ni2(28;67x25,OO), 'lote nO 24, s

Loteamento HerbertoEnke, ao.' lado da'

TRITEC - R$ 15.000,00

SÃO LUIS - Terreno com

730,00m2(20x36,50), lote no 36,

Residencial Imperador, .Rua Guilherme'

Hruschka �.R$ 18.000,00 - acejta;
contra-proposta. ou ainda cário áté'10!,

.;,
.

.!.
- ,-

.

"

,

'

,". . ,

':: �

12.000,00 e terreno' em Ubi:ltubá, São
;'

PARCIMÓVEIS

376-0015
ba rrasul@netuno.com.br

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. com 202,00m2,
sendo 99,00m2 averbada, terreno cj 594,00m2
(22x2i), 1suite mais dois qtos, sala, copa, COZo

Banheiro social, garagem,piso cerâmico, pare

superior com mais 80,00m2 cj 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 377,00m�
(13,10x29), Rua Emilio Oscar Oldenburg, lote nº

07 - R$ 28.000,00
,

BARRA RIO CERRO - casa alv cjlaje, semi-acabada
cj166,00m2, terreno cj 383,15m2
(15,5x24,75),4qtos,sala,copa coz.BWC,
lavanderia, garagem, salão cj25,00m2, Rua

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

até R$ 10.000,00

CHICO DE PAULA - casa alv. com 128,00m2 cj
laje semi-acabada, terreno cj360,00(15x24),
3qtos, sala,copa,coz.2BWC,lavanderia, garagem,
Rua 462, Loteamento Corupa, lote nO 14, R$
50.000,00

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

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

mobiliados, coz.mobillada, lavanderia, churrasqueira,
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, RuaVirgílio Pedro Rubini, 1275 - R$ 210.000,00

• •• • •••

. Empreer.êlimentôs
Imobiliá",ios Ltda

Construçã'o e Incorporação
.,.,. Área do terrent.:. 2.296m2
�� Elevador

Apartamentos de 147m2 e

;.123m2 cf 1 suíte + ..� qtos ou

•

�� Sacada cf churrasqueira

�� Cozinha e lavanderia·

�� 2 garagens por ;apartamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ed.' Jaraguá - Apto c/ suíte + 2

qto s e demais dep.
Semimobiliado, reformado. R$
110.000,00

�',�
,

iIIê&'
I"

.• J.t

•

•

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

Tulipa. R$1�8.000,OO

Dom' Lorenzo - Apto cf 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 - sobradocl 270m2,
cl 1 suíte + 2 qtos, sala de estar I
jantar I íntima e demais

dependências, garagem p/ 2 carros.
ValorR$145.000,OOaceitaseapto
menorvalor como parte'do pagto.

Condomínio Residencial SunAower

(em final de obra) - Rua José'
Emmendoerfer (pfóx. Marechal) .

Aptos. nº 101 e 106, c/123m2-suíte
+ 1 qto. e demais dep., garagem p/
02 carros. Entrada de R$ 68.000,00.

! 1'- Rua Marina

l"Frutuoso.
, .apto 403, cl
\
suíte + 2

qtos. R$
115.000,00

Vila Lenzl- Casa em alvenaria, com
3 qtos e demais dep. R Adão

Noroschny. R$65.000,00. Aceta
imóvel de até 50% do valor.

Terreno com 1260m2. R
Waldemiro Schmitz. R$ 65.000,00

Ed. Amaranthus - apto com suíte
+ 2 qtos, 2 vagas de garagem.
Apto mobiliado. R$175.000,00.
Aceita residência como pgto.

VILA BAEPENDI -

Casa c/286m2•
Rua Fritz

Bartel, 830.
R$ 170.000,00.
Aceito apto de

menor valor.

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

ai, cozinha/chur., sacada,

f área de serviço, c/ 2 vagas

\de gar. Prédio e/quadra poli
�sportiva, 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 Sacani, 36, apto c/
suíte master + 2 qtos, dep. de

empregada e demais dep., 2

vagas de garagem.

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

R$ 233.000;00
apto no 22 andar

R$ 245.000,00
apto no 5º andar

R$ 260.000;00

Res. Amarlllls- Apto caril suíte + 03

qtos e demais dep. Acabamento
diferenciado. R$ 85.000,00.

Ed. Dlanthus- Apto com suíte + 2

qtos e dep. de empregada,
garagem para 2 carros. R Mari na

Frutuoso, 330. R$ 165.000,00
aceita troca por casa de igual valor

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

r
-- -'--::- -- --'----..,

LOCAÇAO RESIDENCIAL '

1I. Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) -

I Rua Adolfo Sacani, 36, apto c/ suíte mas-I
Iter + 2 qtos e demais dep., 2 vagas de

garagem. A partir de R$ 1.100,00
I. Ed. Emili - Rua Epitácio Pessoa, 421

1 (próx. Shopping Breithaupt) - apto c/ 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, 44 (próx.
Unerj) - 3 quartos e demais dep. R$350,00
I. Apto Rua Frederico Barg, próx.

1 Rodoviária, c/ 3 qtos e demais dep. R$

1320,00.• Ed. Bartel, apto 2qtos e demais dep. Rua

1 Fritz Bartel, 72, próx, Rodoviária. R$ 380,00
I• Ed. Erica, Rua GUilherme Hering, 70, apto
103, c/ 1 qto e, demais dep. R$ 300,0,0

,

I. Ed. Magnólia, Rua Pe. Pedro Franklin, 174,

1 apto 303, c/ 1 qto e demais dep. R$ 300,00
• Ed. Magnólia, Rua Pe. Pedro Franklin, 174,

1 apto 202, c/ 2 qtos e demais dep. R$

1450,00 ..
1

I• Ed. Imperial, Rua Felipe Schmidt, 234,
apto 102, c/ 3 qtos e demais. dep. R$
1650,00
I. Casa - Rua Ferdinando Krueger, lot.

Versalles, c/lsuite c/ closet + 3 qtos, COZo

I mob. R$ 1.000,00 .

I. Cas� mad: - Rua Prof. Ir. Geraldino, 409,

I
Vila Lala�, c/ 3 qtos, R$ 330,00.

I LOCAÇÃO COMERCIAL

I• Loja - c/400m2 Rua Pref. Waldemar

Grubba, 5070, (próx. Portal) R$ 1.000,00
I. Terreno na Walter Marquardt c/450m2,
1 para garagem ou loja de carros. R$ 600,00
• Terreno na Rua Feliciano Bortolini (fundos

I Breithaupt Barra), c/450m2• R$ 300,00

I.: Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo

Ide futebol). R$ 220,00
• Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532 -

I salas, c/40m2, 1 º andar - R$ 400,00

I. Ed.Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532-
saias, c/40m2, 2º andar - R$ 350,00
I. Ed. Hortência - R. Josê Emendoerfer,

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

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

138m2, c/ 'garagem. R$ 400,00 a R$
1600,00
I• Centro Comercial - R. Mal. Deodoro,
1594 - salas diversas, c/32m2 cada. R$
1280,00/250,00
t. Sala coml., na Rua Epitácio Pessoa, 570,
de 30 a 48m2. R$ 300,00 a R$ 470,00
I. Ed. Marina Cristini - Rua Bernando •

I Dornbusch, 590. R$ 280,00

I• Ed.' Erica. Rua GUilherme Hering. R$
20.0,00

1
I VENDAS RESIDENCIAIS

•
• Vila Lenzi - sobrado em alv., c/250m2

I (suíte + 3 qtos) - R. Francisco Piermann. R$

1200.000,00
I• Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep -

Três Rios do Sul. R$ 35.000,00
I. Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep.,

1 piscina, salão de festas, terreno c/800m2•
Rua Adilio Esbardelathi, 97. R$175.000,00
I. Casa c/ suíte + 3 qtos e demais dep.,

Iterreno c/680m2. Rua Max Wilhelm, 901.
R$ 170.000,00
I. Imóvel comercial residencial, em

Iconstrução, terreno c 900m2 e construção

13oom2. R Francisco Ruscka, 614. R$
110.000,00 .

I. Centro - Ed. Royal Barg, Rua Marechal
•

1 Deodoro da Fonseca, apto 1102, com suíte
+ 2 qtos. R$ 140.000,00

1
I VENDAS TERRENOS. '

I• Terreno· R. Marajá - Ilha da Figueira - c/
450m2 - R$ 35.000,00 •

I. Terreno em Guaramirim, local nobre para

I residência.' R$ 22.000,00
• Terreno· Rua Wille Bartel - Baependi, c/
1420m2 - R$ 40.000,00

I. Terrenó bairro Chico de Paula c/ aprox·.1
1.000m2. R$ 28.000,00 1I. Rua Arduino Pradi - São Luiz - R$ 25.000;00
I. Rua Pedro Vinter, perto Mat. const.] •

LYinter_BL22.0Q2z0..Q_ .J
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8 CORREIO DO POVO
..................... � CADERNO·

ImobiliáriaMenegotti Ltda.
• •

http://www.im
e-mail: immen

egotti.hpg.com.br
gotti@netuno.com.br

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

• CRECI W 550-J

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

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

6O,000.é';}

==VENDA== 5520 CASA - CZERNIEWICZ - RUA 13 DE MAIO S/No CASA DE

ALVENARIA; 02 QUARTOS; 01 BWC; SALA TV; COPA/COZINHA; LAVANDERIA;
GARAGEM.
Área do terreno 580.25 m2 ÁtI1:la Benfeitorias 91.00 m2 Preço venda:

80,000.00

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

M2.SALA;SALA TV;CHURRASQUEIRA;SALA DE JOGOS;COPA
COZINHA;LAVANDERIA;03 QUARTOS;Ol SUITE;02
BWC;DEPOSITO;GARAGEM PARA 03 AUTOMÓVEIS.
Área do terreno 336.00 m2 Área Benfeitorias 437.00 m2 Preço venda:

420,000.00

•

==VENDA== 5498 CASA - CHICO DE PAULA - RUA ERICO NEGHERBOM. CASA DE

ALVENARIA COM 93,60 M2, 01 SUITE ;02 QUARTO;OlBWC;COPA COZINHA;SALA
TV.
Área do terreno 420.00 m2 Área Benfeitorias 93.60 m2 Preço venda: 55,000.00

==VENDA== 5521 CASA - JARAGUA 99 - RUA BR � SCHUSTER, 107. CASA
ALVENARIA COM 160M2 SENDO 3 QUARTOS, 01 S 'E, SALA 02 AMBIENTES,
COZINHA, GARAGEM, LAVANDERIA, BANHEIRO, GARAGE� + EDíCULA DE 40M2
EM TERRENO DE 392,00M2, LOCALIZADO A 1000METROS APÓS MALWEE.

Área do terreno 392.00 m2 Área Benfeitorias 200.00 m2 Preço venda: 83,000.00

==VENDA== 5495 SOBRADO - BARRA DO RIO CERRO - R. PADRE ALUíSIO

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

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

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

'100,000.00

•

==VENDA== 5476 SOBRADO - CENTRO - FREDERICO BARTEL; 200.

SOBRADO DE ALVENARIA 540,00 M2 ;TERRENO 900,00 M2. SALA DE

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

EMPREGADA;SALA TV; 03 QUARTOS;Ol SUITE;02 BW; 01 BWC

;CHURRASQUEIRA; SALA DE JOGOS; ADEGA; DEPOSITO ;GARAGEM PARA

04 AUTOMÓVEIS. Área do terreno 900.00 m2 Área Benfeitorias 540.00 m2

Preço venda: 331,000.00

==VENDA== 5509 SOBRADO - NOVA BRASILlA - RUA JOSE EMMENDOERFER,
1632. VEf>.JDE-SE 02 SOBRADOS COM 228,00M2 A 900MEtROS DO

CENTRO CONTENDO 1 SUíTE + 3 QUARTOS, COPA, COZINHA, SALA

ESTAR, SALA DE TV, GARAGEM P/02 CARROS, 03 BANHEIROS,
LAVANDERIAS, TERRENO COM 731M2., LINDO JARADIM, ESPAÇO PARA

PISCINA, ETC ... Área do terreno 731.00 m2 Área Benfeitorias 228.00 m2

Preço venda: 159,000.00

•

==VENDA== 5518 SOBRADO

VILA LALAU - R. PREF. WALDEMAR

GRUBBA, 2282. SOBRADO COM

03 QUARTOS, SALA, COZINHA,
BWC. ÁREA DE FESTAS E

CHURRASQUEIRA (PARTE
SUPERIOR) COMÉRCI0,02 BWC,
DISPENSA E GARAGEM PARA 03

CARROS. (PARTE TERREA)
Área do terreno 409.00 m2 Área
Benfeitorias 320.00 m2 Preço

venda: 150,000.00

==VENDA== 5523 SOBRADO
CENTRO - RUA RUDOLFO

HUFNUESLLER 464 FUNDOS.
SOBRADO COM 160M2 4

QUARTOS, 02 BANHEIROS,
SALAS, COPA, COZINHA,
LAVANDERIA, GARAGENS,

PISCINA + CONSTRUÇÃO MISTA

EM 100M2 COM LAJE

SUSPENSA, VÁRIAS ÁRVORES,
LINDO POMAR COM VISTA PARA

O RIO EM TERRENO DE

1.237,00M2. ACEITA IMÓVEL
EM ITAPEMA OU MEIA PRAIA

Área do terreno 1,237.00 m2

Área Benfeitorias 260.00 m2

Preço venda: 160,000.00

• •
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Fone 371-23&7
N

Corretor de Imóveis
CRECI4936

vilson@parcimoveis.com.br

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

LOCAÇAO
CASA EM ALVENARIA - c/ 2 quar
tos e demais dependências. Rua

Félix Richert, lote 45, Estrada Nova.

R$180,00.

CASA DE MADEIRA - c/ 2 quartos
e demais dependências. Vila Lenzi.

R$ 200,00

CASA ALVENARIA - c/ 3 quartos e

demais dependências, Nereu Ramos.

R$150,00

APTO - c/ 2 quartos e demais

dependências. Ilha da Figueira. R$
200,00

102 - VILA RAU- casa em alvenaria cf
100m2, Terreno cf 322m2. Ruª Bruno

Mahnke, 93. R$ 35.000,00

111- VILA LENZI - casa em alvenaria qf
184m2, Terreno cf 495m2• Rua 107

(Paraiba). R$ 70.000,00

VILA NOVA -

APARTAMENTOS NOVOS
contendo 03 dorm o

R$80.000,00 e 02

dormitóriosR$65.000,OO.
Entrega final 2004.
50%Entrada +

parcelamento.

CASA em alvenaria com

80,OOm2 com dois quarto, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia,
varanda e garagem com

churraqueira toda murada,
TRRENO 360,00m2 VALOR,R$
50.000,00 - AMIZADE

CASA mista com 100m2 tres

quartos, sala, cozinha,
lavanderia, garagem, TERRENO

450,00m2, VALOR R$ 30.000,00
- NOVA ESPERANÇA.

CASA em alvenaria com

99,00m2 uma suite, 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia,
banheiro varanda. TERRENO /

1.948m2, VALOR R$ 50.000,00 -

GUAMIRANGA.

CASA de madeira com 48,00m2,
dois quartos, sala, cozinha,
banheiro, garagem, TERRENO

360,00 m2 VALOR R$15.000,00
- CAIXA DÁGUA.

TERRENO com 388,60m2, toda
infra-estrutura, VALOR

16.000,00 -CENTRO.

TERRENO com 450,00m2, Rua

asfaltada, VALOR R$ 25.000,00 .

- CENTRO.

APARTAMENTO - com uma suite
mais dois quartos e demais
dependencia, VALOR R$ 450,00 -

CENTRO.
. ,

APARTAMENTO - com uma suite
mais um quarto e drnasi
dependencias VALOR R$ 350,00 -

CENTRO.

CASA ALVENARIA - dois quartos,
dois banheiros, duas salas,
cozinha, lavanderia, VALOR R$
330,00 - CENTRO.

SALA COMERCIAL - com

300,00m2 mais banheiros, VALOR
R$ 1.800,00, Rua 28 de Agosto
CENTRO.

SALA COMERCIAL - com

200,00m2 mais banheiros VALOR
R$ 500,00 Rua 28 de Agosto -

AMIZADE.

SALA COMERCIAL - com

150,00m2 mais banheiros, Rua
28 de Agosto VALOR R$ 500iOO -

AVAL

SALA COMERCIAL - com

100,00m2 mais banheiros, VALOR

R$ 350;00, Rua 28 de Agosto -

NOVA ESPERANÇA.
SALAS COMERCIAIS - tres salas
com 40,00m2 cada, VALOR R$
250,00 CADA
CENTRO.

Rua Irírieu Vilela Veiga, 1 37 • Centro • Guaramirim • SC
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MARIMAR
!MÓVEIS

CASAS:

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

www.percimovets.com.br

r.-----------------i

'Barra do Rio Cerro - Ret. ,
, 88 - Com área de

, 217,00m2 com 03 dormi- ,
, tórios e demais'

dependencias. Terreno ,,
com 1.271,00m2. Valor

, R$ 100.000,00 ,
___

.
_.l

r------i
Schroeder I - Ret. 81

-,, Casa em alvenaria com

,196,00m2, terreno com'
,450,00m2. Valor R$,
L28.000,0� _j

r------i

, Barra do Rio Cerro -

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

, demais dependênci- ,
, as. Valor R$ 24.000,00 ,
L _.l

r------'--i

, Schroeder 1- Terreno com ,
600,00m2. Valor R$,'10.000,00 (Aceita-se

,, parcelamento) .

L
"

_.l

r-----.-i
, Barra do Rio cer-. ,
, ro - Ret. 36 - Ter- ,
,reno na Rua,
, Bertra Weege com ,
área total de,: 7.500,00m2. Valor,R$ 140.000,00.

, Ou entrada R$' •

, 60.000,00 + 30x ,
, R$4.000,00 ,
L _.l

r---:-----i

, Aluguel ,
,
*Apartamento co�, .

, suite mais u� dorml-,
tório e demais depen, dências. Valor doAlu-'
'guel R$ 550�OO pi'
'mês. ,
L -,-__ .J
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ANA PAULA II-vende-se, mad.,
cj 100m2, cj 3 qtos, ter. cj
370m2. Greci 8054. Tratar:
371-5512 .

. ; .

unovers
ALUGA-SE - qtos mobiliados.
Trafar: 370-3561 cj
proprietária.

ANA PAULA II - vende-se, cj
72m2, terreno com 420m2. R$
45.000,00 aceita-se

proposta.Tratar: 273-0530.
(proprietário)ANA PAULA ii -vende-se, alv.,

cj 72m2, ter. cj 420m2• Tratar:
273-0530. BARRA VELHA - aluga-se, à

,

OS MELHORES CARROS SEGUNDO OS PROPR.IETÁRIOS.
O MELHOR NEGÓCIO SEGUNDO O SEU BOLSO.

Rerrautt Tricampeã em Satisfação

50m da praia. R$60,GO. Tratar:
371-0244 cj Evandro.

JOÃO PESSOA - vende-se, cj 3
qtos, sala, COZ., banho e

garagem, alv. Tratar: 273-

1722.ILHA DA FIGUEIRA - vende

se, casa madeira medindo

100m2 cj galpão em alv. nos

fundos cj 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.

PROCURA-SE - casa pj alugar
em Nova B-rasília, Vila Lenzi ou

Água Verde. Tratar: 274-8620

cj José.

RAU - vende-se, alv. cj 110m2.
Próximo Supermercado Brasão.

Novo plano ,

MAlSFACIL Entrada50%1'!Ift..
para o Clio Alílhentique �A

2 portas, '1 JJ av 03lO4

't$�h1oçl#
SO��M Ilil�1
d!)pUilÓ,
F'rv'k!lt)(l�,o,

�. AUTHENTlQUE 1.6·16V

AR - CONDICIONADO, AIr Sag Duplo, Direção Hidraullca, Travas
e Vidros Elétricos, Sis!ema CAR ( travamento amornático das Pe,tas
a partir do .�m.lh). ConirOJe Remoto por Rádiofrequêncía.

� AUTHENTIQUE 1.0 8V 2 portas
VIA INTERNET

Ar quente. Barras de proteção lateral. Faróis com duplo
r<1ffelot Úplíco, Vidros Verdàs.. Dessmoacador do Vidro
traseiro.

Avista

--
Àvisla

tIIf

Rede Renault, 183 Concessiouártas no Brasil.

Dicave BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
348.8460

JOINVILLE
435 -3700·

JARAGUÁ DO SUL
370- 6006

\

\
\

�) s� EXPRESS10N 1.()·16V

AR· CONOléioNADO e ViDROS ELE1RICOS•.Air Sag Duplo.
Direção Hidràulíca. Travas Elétricas nas portas, Sistema CAR

(travamento automático das Portas a partir de 6 kmJh). Srake Lighl.

Ávi5m

••

(1) Para �ais informações sobre preços G ccodições, consuíte a sua Conce,ssíonárià Hena:wlt (2) Condi-ção válida para finandamento- com 0% de juros +-TAC (.Taxa deAbnrtura oeCrédito ) + IOF -. RS 2., 15 por,{flmina do Bolota Bancaria, Financiamento coe (Crédito Direto ao

Consurrudorl com enlmda de 70% do veiculo + saldo financiado em 24 x, validopara a. Linhas Cllo 2003{2004. Scêníc 200312004 e para os seguinles veiculas comercializados pela Intornel unha Clío Aulhenllque03104. Laguna. Grano Toure veicutosce promoção do Sita. (3)
Condição válida parafioanclarnento com Taxas ti. Juros de 0.92% a.m. +,'rAC ( Taxa deAbertura de Crédito) + IOF + RS 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. Financiamento CDC ( Crédito Direto aoConsumidor) com entrada de 50% dcveícuto + ao vezes.de RS 99.00 + saldo de
50% do veículo no final dó plano válido para Clio Attthentique 2 portas 1 ..0 8V 03104 - Okm. Finan.ciamenlo Renaultatravés da Cia. De Crédito, Financiamentoe Investimento Ren"ulldo Brasil. Crédito sujei!". análisee aprovação deCadastro. As taxas poderão ser allafadas. se
houvermudanças si,gnihcaHva.s no_mercado financeIro, sem prévlo avlso.(4}�reço: à vista alou com o fmancíemento aqui proposto deScenie AulhenUque 1.6 1,6V 2003J200�, cor sóãda, comAr 7 condicionado. (5) Preço à vista e/ou 'com o ünandamento aqui pr�posto do Cfio
Seda" Excression 1..0 16V 200GI20Cl4. corséíida. com Ar - condíctonado e Vidros Elétrico•.A pintura meréüca e o Freie serão acrescidos aos preços dós velculos. (6) Preço á Vista eio," com o financiamento aqui proposto do ClioAutheotique 2 portas. 1.0 8V - 2003/2004, sem Air
Bag Duplo, cor sólida, sem opcionsís .. Preços váHdos para vefculos adquindos. pela Internet com frete incluso para lodo o Braslf. A, pintura meUdica será acrescida aos preços dos vetcutos. Condições vãlídas na data. de veiculação de-ste anuncio ou enquanto durarem os

estoques. Para mais lnfurmaçôes, inclusfve sobre o estoque dos veículos, consulte a sua ccncessjcnérta Renaull. Fotos para fins pub�idtãri()s.A HenauU reserva-se ao direito de alterar as €speclficaçqes desses veiculas sem prévio aviso. G!nlos de segurança em conjunto com
Air Bags salvat'tl vidas.

.
.

a'RENAULT/SÉu . REVJSÂOPREçoFECIW)O • PEÇASOIIIGINAIS • PACOTEDEPEÇAsl/lsrALADAS (1) Financeira Renault '.
,

/.ado' ACESsóRiOS ExCL/lSlVOS • RE/lAifLTASSISTA/lCE14 II • �*iiiii•
.
' gr.mpe Rei Banque """"".

V�l!e doIrajat e Litoral Norte - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO CLASSI

Realizal[:�o seu sonho imobiliário
FONE/FAX (047) 275-2990

E-mail: dejaimoveis@rietuno.com.br
/

001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM-
1!?0ll1Mtii;KtXtKK0:Bi@;Ã.?t1:!;%W@[Mg,!'0i�)i1:8;;;!0:dtr;}nDi:;.}!p· .ü.;�19)i:;}!B"] %!>'·\j/k·,;;;''f�;;�Lf�;\., .h••".';'iiH%011if[iY[(;Yiii1.1%l:JfEm';.mW;>;;1l:0

COO 006 - BAEPENDI - RESIDENCIA EM ALVENARIA
medindo 200 m' com 03 quartos, varanda superior, sala, cozinha,
lavanderia, 02 banheiros, garagem para 02 carros - Valor R$
140.000,00

r
I

o

005228 - VILA LENZI - RESIDENCIA medindo 200,OOm' - 4

uartos, 2 sala, 2 banheiros, cozinha mobiliada, lavanderia, dispensa,
"iárea de festas com banheiro, sala de jogos - terreno medindo

']1!3.767,00m2 - Valor R$ 95.000,00

COO 009 - BARRA DO RIO MOLHA - RESIDENCIA EM
ALVENARIA medindo 160 rn- com 01 suíte, 02 quartos; 02 banheiros,
sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem para 02 carros +

APARTAMENTo' com 02 quartos, banheiro, sala; cozinha, garagem +

01 TERRENO - Valor R$ 120.000,00

COO 386 - BARRA - SOBRADO medindo 200,OOm' - inacabado - 3

quartos, 2 banheiro, 2 sala, cozinha, lavandE(ia, garagem:'" Valo,r R$
75.000,00

. '*)

COO 465 - CENTENÁRIO - RESIDENCIA em alvenaria medindo

250,OOm', 1 suite, 2 quartos, 2 salas, copa/cozinha, lavanderia, 2

banheiros, garagem, área de festas, dispensa, dependência --' Valor

R$ 120.000,00

COO 5230 - SÃO LUIZ - RESIDENCIA em alvenaria, 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, área de festas - Valor R$
68.000,00

SÁBADO, 17 de janeiro de 2004,

COO 398 - JARAGUA ESQUERDO - RESIDENCIA COM 01
suíte com closet, 03 quartos, 02 banheiros, sala, copa, cozinha,
lavanderia, área de festas, garagem para 02 carros - Valor R$
90.000,00

(:,�
COO 5239 - BARRA DO RIO MOLHA - CHACARA medindo
10.000 m' com casa de madeira, lagoa com peixe, cachoeira,
plantação de palmito, 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.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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lJfltdi-iâJ'â>seviço da LS Administradora .

:l�ê ()ut�l?ro de 2003, a construção do Residencial
a êl�suaSlJnidades autônomas
acqfjêl']1f.>9to, excelente área de lazer com

t�s (v.ôIRi,!utebol, etc... ), churrasqueiras
.. : ••.a •• jJónâ •••.••p.i2iô ·

," ',.:.',. .,' ',',',', ',', .. _._._ ,

_---:"::::--::::-::�;\�.

1,:;:�mflfgBté ao CORPO DE BOMBEIROS,
;·§?:�Gj,4��dÇOMERCIAL.

.

ta ,invêstimento.

.

i

:::;,/::» >: --<-:, .• -. '-'�

',',',:.-

...ç2@§:�êl�e-mail: marketing@engetecimoveis.com.br
�Ç(��J370-0919

i

CRECI934-J

,t.

Engetec

Fone/Fax:

(047)
370-0919

370-0819

E-mail: engetec@engetecimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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construtivas

- Localizado ê Rua Leopoldo Mahnke Próximo à UNIMED

- Edificação Residencial com 7 pavimentos
- 14 unidades residenciais

- Lofts planos e duplex. com spa
- Ediffcio com sauna úmida e seca

- Salão de festas com churrasqueira <'

- Lavanderia coletiva

Loft - Área: 104, 15m2

.

Duplex - Área: 123.19m2
ri

'�
!
B
t
B
.,
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'"
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c
I!l

� Pavimento Térreo
,g
iii

.",
o

ili
o

Pavimento Superior

PROJETO ARQUITETÔNICO
PROJETO GRÁFICO

Localização

SÁBADO, 17 de janeiro de 2004

desenvolvido especialmente
A

para voce.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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:'ii: Imobiliória Jardi Jaraguá Ltdc,
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582 / PLANTA0: 9997-9471

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.bl"
HÁ 22 ANOS, GARANTINDO BONS NEGÓCIOS
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Vila lalau - casano alto com uma boa ventilação, entre
o BESC e a Weg 1/- com área de 200,00m2, suíte + 02
dorm., 02 salas, 02banheíros, cozinha sobmedida, área
serviço, garagem p/ 02 carros, área de festa c/
churrasqueira e piscina - terreno 520,00m2 - valor ,a
combinar - aceita apto demenor valor em Jaraguá.

Ilha Figueira -casa em alv. c/ área 142,00m2-
suíte c/doset + 02 dorm., sala ampla, cozinha,
banheiro, área serviço, área churrasqueira - terreno

esquina c/ 485,00m2 - Vaiar: R$ 50.000,00
eiítrada + Parcelamento CU= RS 308,00mensais.

Centro:Ed. Dom lo'urenço (novo) - com área total de
120,00m2, suíte + 02 dorm., sala cj sacada, cozinha,
área serviço, bwc-social, garagem Valor R$
107.000,00.

VilaNova: ótima caso em final de
acabamento em uma região

privilegiado entreo Fórum e o

D.etram -'cl área total de
21 0,00m2, suíte cl doset e

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

banheiro-social, cozinha, área
serviço, área churrasqueira, área

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

aceito imóvel até RS70.000,00.

Vila Nova - PONTO COMERCIAL: sobrado na Rua 25 de Julho, com área de 360,OOm2, suíte +
03 dorm., 02 salas, 02 banheiros, cozinha, área serviço, área fes1a com piscina e uma excelente sala
comercial- terreno de esquina - VaIar: RS 270.000,00 (neg.).

VilaRau: boa casa com um ótimo terreno de esquina com área
de 520,00m2, casa com 110,OQm2 - r! 03 dorm. - R$
70.000,00 -;-(próx. Posto adade}-aceita aptomenor valor.

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

Centro - casa em uma ótima localização residencial, antes
da Du�das Industrial- com área de 115,00m2, 02 dorm.,
sala, _eira com banheira, cozinha, área serviço, garagem
terreno 306,00m2 .- Valor. RS 63.000,00.

Centro: Ed. Marajó - com área total de 135,00m2, suíte
+ 02 dorm., sala r! sacada, cozinha sob medida, área
serviço, bwc-social, garagem Valor RS 65.000,00.

OPORTUNIDADES:

CASAS:
- Vila Lolou: COsa com área 100m2, terrena
450,00m2 - RS 69.000,00 (próx. (01. Roland
Dorbusch).
-Vila Nova: casa com área 180m2, terreno
520,00m2 -RS 75.000,00 (próx. Posto de
Saúde).
-Vila Nova: casa com área /40m2, terreno c/
piscina 470,00m2 - RS 78.000,00.
-Jguá Esquerdo: cosa cam área /40m2, terreno
esquina 450,00m2 - RS 80.000,00 aceita
imóvel demenor valor - (próx.' (ond. Azaléias).
-Vila Nova: cosa nova com área 180m2, terreno
600,00m2 - RS 130.000,00 (próx. Circulo
Italiano).
-Baependi: sobrado com área 350m2, terreno
380,00m2...:. RS 180.000,00 (aceita apto no

centro).
-(entro: cosa nova com área 100m2, terreno
750,00m2 - RS 100.000,00 (próx. Duas
Rodas).

APARTAMENTOS:
-(entro: (Ed .Maximun (enter) clárea 210,00m2,
suíte + 02 dorm. - RS 135.000,00.
-(entro: (Ed.Klein) c/área /30,00m2, suíte + 02'
dorm., apto novo - RS /06.000,00.
-(entro: (EdJolismã) c/área 140,00m2, suíte c/
banheira + 02 dorm., 02 sacadas - RS
/30.000,00.
-(entro: (Ed.(orvolho) c/área /40,00m2, suíte +
02 dorm., cozinha mobiliada - RS /00.000,00.
-(entro: (Ed.lmperioll c/óreo 267,00m2, suíte c!
banheira, 02 vagas garagem - RS 170.000,00.
-(entro: (EdJlorenco) c/área / 50,00m2, suíte +

02 dorm., cozinha mobiliada - RS /30.000,00.
-(entro: (Ed.Eldorodo) c/área 130,00m2, suíte +
02 dorm., cozinha mob. - RS 80.000,00 a vista.
-Barra RioMolha: sobrado (piso superior) R: Walter
Marguardt com área / 00m2 - RS 50.000,00.
-(entro: Res. C/arice Koeh c/área 85,00m2, suíte +
O/ dorm., c/garagem e piscina - RS 89.000,00.
-(entro: Ed. Leuprecht c/área 75,00m2, 02 dorm.,
c/garagem - RS 67.000,00.

TERRENOS:
-VilaRoy: (00 lado da UNERJ) - r!área 530,00m2
(/4x37) - RS 35.000,00 ..
-Vila Nova: (Próx. Igreja Rainha Paz) clárea
392,00m2 (/4x28) - RS 50.000,00.
-Vila Nova; cl área 456,00m2 (/2x38) - RS
50.000;00 (negociáveis).
-Baependt terreno com. R: Bemado Dorbusch r!
área i.'798,00m2 (30,50 frente) valor
negociável.

.
.

-Guaramirim: terreno industrial, i/7m frentep/
BR - c/área 57.000,00m2 - aceita imóvelJguá
ou entradamaisparcelamento.
-Nova 8rasília: clárea 555,00m2 (/5x37) -

RS 35.000,00.
-(entro: terreno comercialR: Procópio Gomes-r!
área 562,50m2 (/2,50x45,00}-(negociáveis).
-São Luis: terreno (próx. CAIO (/2x38) c/área
de 456,00m2 - RS 23.000,00.

.

-(zemiewicz: terreno commial R: Jorge
(zerniewicz cl área de 13.501,00m2 (valor a
combinar)

�*����r�
Centro - cosa em ótimo locolização resid�ncial, a�t;;d:
Duas Rodos Industriol- com área de 300,00m2, suíte +
04 dorm., 03 solas, 03 banheiros, cozinha sob medido,
área serviço, dep. empregada, garagem p/02 carros,
área de festa c/ churrasqueira - terreno 700,00m2 -

valor o combinar - aceita imóveis em Florianópolis.

Vila Rau: (ond. Águas Clara sobrado - com área total
de 68,00m2, 02 dorm., sala, cozinha, área serviço,
bwc-social, garagem, terreno 300,00m2 - Valor RS
33.000,00 ou Fin. CE.F.

-

LOCACAO:

Jaraguá Esquerdo: cosa em alv. 02 dorm. (toda mobiliada) - RS 5UO,00 (próx. Urbana).

Barra Rio Molha: casa alvenaria - 03 dorm. - RS 360,00 (ao lado Prefeitura Municipall.
Centro: casa alvenaria - 03 dorm. - RS 450,00 + IPTU - R: João Picolli..

Centro: Ed.ltália - q2 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, coz.,02 bwe's, área serv.- RS 3$0,00.

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

Centro: Ed. Klein - ;uíte + 02 dorm., sala cl sacado, coz., bwc, lav., garagem - RS 600,00.

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

A IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESTÁ NECESSITANDO 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,OOm2 - cl 02
vagas de

ç araçern
Área Total: 1A8,89m2 -

R$85.000,00 para "compra ou

R$550,00 + cond. para alugar

Vila Nova

Apto cl
108,00m2
- suíte + 02
dorm - bwc

R$
90.000;00
(entrega
fevl04)

.

e-mail: itaivan@itaivan.com.br
Veja as fotos detalhadas no site

www.iteiven.com.br

Ref. 4354 - Vila Nova - Apto cl 02 dorm
- bwc - R$49.000,OO ou R$28.000,00
sinal + saldo R$21.000,00 (parcela
R$337,00 ao mês)

Ref 4349 -

Centro - Ed.
Catarina

Ersching - Apto
Cobertura .c]
302,90m2
04 suítes -

bwc - d ep.
empregada cl
bwc - piscina
Negociável

Ref. 5374 - Amizade - tot. Versalhes
II - Casa Alv, cl 182,33m2 - suíte +

02 dorm - bwc - área festas - Terreno

cl 450,00m2 (15 x 30) - R�85.000,OO

Ref. 4365 - Czerniewicz - Aptoc/
144,'16m2 - suíte + 02 dorm - bwc -

sala estar/jantar c] sacada e

churrasqueira - garagem pi 02
automóveis - R$78.000,OO

Ref 5353 - Vila Lenzi - Sobrado cl
219,24m2 - suíte + 02 dorm - 02
bwc - área de festas - Terreno cl
420,00m2 (15x28) - R$180.000,OO

Ref 5392 - Vila Baependi
- Sobrado Comercial cl
448,00m2 - 20 Piso:

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

Ref. 5377 - Vila Rau - Casa Alv. cl
100,00m2 - suíte cl hidra 'S 01 dorm
- bwc - Terreno cl 392,00m2 -

R$58.000,OO

Ref. 5363 - Centro - Casa Alvo cf 228,50m2
- 02 suítes + 02 dorm - bwc + edicola cl
dep. empregada - churrasqueira -

�gem- Terreno cl 575,00m2 (15 8)-
R$180.000,00. Aceito permu 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,OO

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

Ref 5393 � São Luís - LOt. Jardim
Hruscka - Casa Alvenaria cl 130,00m2
-03 dorm - bwc social - área festas -

Terreno cl 364,00m2 - R$65.000,OO

LOCAÇÃO
Ret A-144 - Vila Lenzi - Aparatmento Térreo - Ed. San
Gabriel - 03 dorm - 01 bwc - R$350,OO

Ret. A-143 - Quitinetes novas - Chico de Paula - Loto
- 02 dorm - cozinha - bwc - garagem - R$190,'OO

Ret A-142 - Centro - Ed. Jaraguá - Apto cf 125,26m2 -

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

Ret. A-145 - Apartamentos novos - Vila Lalau - 02 dorm -

bwc - Aptos térreo=R$355,OO f Aptos 10 piso=R$385,OO -

Próximo Mari?ol

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

Ret C-33 - Sala Comercial cf +l : 300,00m2 - Centro -

R$1.600,OO por mês

Ret. 8-168 - Casa Alv. - Rio da Luz - 96,83m2 - suíte + 02
dorm - bwc - R$330,OO

Ret. 8-183 - Casa mista - Nereu Ramos - 130,00m2 - 04
dorm - bwc - R$250,OO

Ret. 8-186 - Casa Alvo - Vila Rau - 02 dorm - bwc -

R$220,OO

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

Ref. 2548 - João Pessoa - Terreno

cl 11.757,30m2 (frente 150,70ml
fundos 168,50m/lado direito
90,00m/lado esquerdo 87,00m) -

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

partes menores

Ref. 2562 - Amizade - t.ot, Jardim
das Acácias - Terreno cl 333,50m2
-R$20.500,00

Ref 5386 - Amizade - Lot.,

Champagnat - Sobrado cl 351,00m2
- O 1 suíte cl closet e banheira hidra
+ 01 suíte - 02 dorm - Terreno cl
600,00m2- R$320.000,00 ou

R$2870000,00 entrada + SD

R$33,000,00 parcelado

Ref 5356 - Vila Lalau - Sobrado cl
350,00m2 - 20 Piso: 01 suíte cl
closet - 02 dorm - 01 bwc - Térreo:
02 Salas Comerciais - Terreno c]
366,40m2 - R$148.000,OO

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

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

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

Rua Angelo Torinelli (Vila Nova).

Vende: Casa em alvenaria, com

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

Vende: Excelente

Loteamento legalizado,
terreno com área de

360m2• Rua Otto Georg
(próx. Malwee) Preço à

vista: R$ 13.000,00

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

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

churrasqueira e garagem. Rua
Preso Epitácio Pessoa (Centro)

Aluga: Casa em alvenaria, 3 dorm.
e demais dep. Rua Angelo Schiochet
(próx. Beira Rio) Aluguel:
R$ 600,00

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

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

de 325 m2. Lot. Olegário.

RESIDENCIAL
MARINA

Apartamentos novos,
contendo 03
dormitórios (sendo 1

suíte), sála,., cozinha,
lavanderia, banheiro
social, sacada c(
churrasqueira e

garagem. Rua Marina
Frutuoso esquina cf
Rua Paulo Schiochet -

Centro (Próx.
Angeloni)

� Casa "nova" em alvenaria, contendo 03 dormitórios, sala, copa/cozinha,
tavandería, banheiro e garagem. Rua Arduino Pradi, 647. Aluguel: R$ 490,00
� Apartamento, contendo 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e,

garagem. Rua CeI. Procópio Gomes (Centro). Resid. Maguillú Aluguel: R$ 300,00
� Apartamento, contendo 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro
e garagem. Rua José Albus, 95 (Centro). Ed. Mário Tavares. Aluguer: R$ 300,00

Fone:
311 ...2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COD 013 - VILA NOVA - Resldencla mista, 03 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, terreno todo
murado - R$ 55.000,00

Dona Benta, com salão de festas, campo
de futebol de areia, casa para ecônomo.
Terreno 1.702m'. R$ 200,000,00

4006· TRÊS RIOS DO NORTE - Lanchonete,
bemloclaizada, toda equipada, constr.

150m2, terreno 751m'. R$ 85,000,00

2173 ·ILHA DA FIGUEIRA·· R. Nereu Vasel,
casa alvenaria cf 160m2 e terreno cf 850m2•
R$ 75.000,00

SÁBADO, 17 de janeiro de 2004

Fone: 276-3231 Cei: 9133-9027

·Email:-splvendas@netuno.co...br
Rua Reinaldo Rau, n? 60 - sala 06

Galeria do Edifício Market Place.

Compra, Vende. Encontre aqui seu imóvel!

COD 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 - ValorR$120.000,OO.

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

CODO19-CHÁCARA-Barra doRioMoIha-Medindo3.500,00m2
- escriturada, residência com cinco quartos, sala, cozinha

lavanderia, banheiro - 2 lagoas com peixes diversos - asfalto

até a entrada - a 3 KM da Prefeitura - Valor R$ 120.000,00.

COD 049 - CHAMPAGNA - RESIDENCIA com 03 pisos,
c; 370m2, suíte master, 1 suite mobiliada, 2 qtos, área
de festas, bar, churrasq., jardim, cozo mobiliada, sala 2

ambientes, dep. empregada, 2 vagas na garagem -

Valor R$ 420.000,00

1031 - ESTRADA NOVA - Terreno Lo!. Primavera, r) 469,35m'
1045- NEREU RAMOS· Lo!. Zanguelini, área de 391 ,00m'.
1046- NEREU RAMOS· tot Zanguelini, área de 321 ,00m' ..
1048- NOVA BRASILlA· Rua José Emmendoerter, terreno r) 484,50m'.
1052- CZERNIEWICZ· Rua Ilda Formigari, metragem 450m'

t.�ê.�ê.�A1!
2000- VILA RAU • casa de alv. r) 117,00in' e terreno r) 2.407,00m'. Próx. a Une�, ólima localização. RS 145.000,00
2002 - AMIZADE - Lo!. Versalis II, casa alv. c/150m'· terreno de 450m'. (em cons!.). Aceila nego r) sala com]. no centro da cidade.
2109- STO ANTÔNIO· Rua Ilda Frida Lavin, cl 124m', terreno 360,72m'. RS 28.000,00
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. cl 202m' Terreno de 450m' RS 116.000,00
2031 - CZERNIEWICZ- ótima localização, cl 155,00m' R$ 120.000,00
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv., r) 176m', terreno r) 450m' RS 45.000,00
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L. Santana, sobrado cl 186m' e terreno r) 350m' R$ 70.000,00
2071 - NEREU RAMOS - R. Julio Tissi, r) 210m' e terreno cl 450m'. Aceilo apto menor vaiar. R$ 95.000,00
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin, r) 100m' e terreno r) 360,72m', aceito apto R$ 25.000,00
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno cl 345m' e contr. r) 163,00m'. R$ 43.000,00
2092- TIFA MARTINS· R: Paulo Leoni, terrerio c/325,00m', casa cl 45,37m' R$ 30.000,00
2Ó95- NEREU RAMOS - R Angelo Floriani- l.ot. Zanguelini, Terreno r) 378,00m' e casa r) 70,00m'. R$ 35.000,00
2101 • CENTRO· R. GuilhermeWeege, ótima localização· móvel resid., r) comercial. Sobrado r) 700m'e terreno r)57M. Valor a combinar.
2124- ÁGUA VERDE· Rua Frederique b. Henque, terreno cf 367,50m' e construção cl 175m'. RS 110.000,00
2127- RIO MOLHA· Rua Leocádio Cardoso da Silva, casa r) 92m' e terreno cl 323,75m'. RS 48.000,00
2129- VILA LALAU • casa de alv., r) 142m' e terreno r) 594m'. R$ 88.000,00
2133- GUARAMIRIM • casa de alvenaria r) 130m' e terreno r) 300m' - R$ 55.000,00
2142- VIEIRAS· [1. Guilherme Koeler, Cosntr. 140m' masi um aedicula de 80m' e terreno com 650m'. R$ 80.000,00
2150- JARAGUÁ ESQUERDO· R. João Carlos Stein, casa de alvenaria r) 100m' e terreno r) 488m' R$ 45.000,00
2152- VILA LALAU • R. Carlos Heçert, casa de alvenaria r) 145m' e terreno r) 456m' R$103.000,00
2154- GUARAMIRIM • R. Jaime Bordim)airro Amizade, casa r) 90m' e terreno r) 435m'. R$ 35.000,00
2160- NEREU RAMOS· BR 260 KM 75, áreacomercial r) vários imóveis. terreno r) 20.000m' RS500.000,00
2163- NEREU RAMOS· Rua Adolfo Menel • Construção de 64m' e terreno de 503m'. RS 38.000,00
2165- ESTRADA NOVA· R. Felix Richert. Construção de 80m' e terreno de 435m'. RS 25.000,00
2169 ·ILHA DA FIGUEIRA· R. Rodolfo Sanson, casa madeira r) 11 Om'e terreno r) 444m'. (vende ou troca porchácara)RS 45.000,00
.2170- RIO CERRO -rua Augusto G.J. Hanemann, casa em alv., r) 200m' e terreno r) 345m'. RS 55.000,00

troca por imóvel em Brusque ou Jaraguá do Sul
2174- VILA RAU· rua Alberto Klitke,Gasa em alv., r) 140m' e terreno cl 580m'. RS 73.000,00
2175- JARAGUÁ 99- l.ot. Casa Nova, casa cl 72m' e terreno r) 360m'. RS 37.000,00
2176- TIFA MARTINS· Rua Vaidir José Manfrini, conslruçâo r) 63m' e terreno cl 420m'. R$ 35.000,00
2183- SANTO ANTONIO· Rua Hilda Frida Lavin, casa r) 124m' e terreno r) 360,72m'. R$ 27.000,00
21.84- VIEIRAS· R: Guilherme Koeler, casa alv. r) 100m' e terreno 450m'. , R$ 55.000,00
2188- BARRA RIO CERRO· R Natália M.R. Andreata, const. 144,50m' e lerreno 450m' R$166.000,00
2189- VILA LALAU· R Rodolfo Hesse, const. 160m' e lerreno 720m' R$180.000,00

ii�e��l�M.sN!Q:\l'::]
3024- JARDIM DAS MERCEDES· AplO Vila Nova
3045- NOVA BRASí�IA • Condomínio Leutprecht
3048- CENTRO· Cond. Phoenix.
3051 • CENTRO· Apartamenlo

�;sÃt.ÂêôMeíjêJÁL�
.

9011- JARAGUA 84- terreno com 30.000m2
e contrução de 140m2 R$ 80.000,00

2144- BAEPENDI· R. Afonso Bartel, casa
de 'aivenaria com 243m2 e terreno com

390m2• R$ 100.000,00

RS 12:000,00
RS 14.000,00
RS 12.000,00
RS 38.000,00
RS 28.000,00

RS 27.600,00+ financ.
RS 60.000,00
R$110.000,00
RS100.000,00

VILA

Ed.
Vitória Régia •

Rua Pedro
Avelino Fagundes
R$ 70.000,00

4005- Vende-se Panificadora completa, com carteira de cliemes, ótima localização
f�tt!óJt::�

.

9009- SCHROEDER • R. Bom Pastor, r) área de 4.078m' R$ 25.000,00
9013- CAMPINHA· Massaranduba, com área de 242.500m' (com 02 casas de madeira, ranchos, nascenle) R$ 65.000,00
9014- NEREU RAMOS· Chácara r) área de 156.800m'

.

R$ 45.000,00
9017 - SCHROEDER· Rua 108 Bracinho, r) área de 26.000m' R$ 25.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

rtementos futuro:

• iiiWf.]&itatWtttt na verdade varandões;
• com escrituras no deExatidão Jurídica:

• Taxas condomínio reduzidas;

um ou dois• Somente

• Projetos modernos, (om arquitetul'a
•

�

pelo Sistema de Condomínio Feehcde

�. sem [eros de Bancos;
• e ventilação sem

• Somente

arroiada;

Pre o de Custo

l'pO o de luz";
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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 2459 - CENTENÁRIO - R: FIOELlS
STINGHEN -LOTE 32 - CASA MISTA 100 M2, 3 DORM,
2 BANH, GARAGEM 2 CARROS. RS 53.000,00

n
;:a
m
n
M

"'"
...
"
W
I
�

COMPRA. VENDA ALUGA
Atendimento: 8h30 às 12h (I 13h30 às 18h30

• A_C!s sábad�s: 8h30 às 12h
REF 3280 - SÃO LUIS - R: ALVINO REF 3152 - JGuÁ 99 - R: BERTHA WEEGE - REF 3259 - SÃO LUIS - R: FRANCISCO

STEIN - TERRENO 338 M2. RS 25.000,00 TERRENO 20.000 M2. RS 106.000,00 HRUSCHKA - TERRENO 536 M2. RS 35.000,00

REF - 3271 - JGuÁ ESQUERDO AO lADO

QUARTEl P. M. - TERRENO 6.832,11 M2. RS
150.000,00

.

REF 2458 - VILA LENII- R: IRMÃO ljlNDRO
- CASA ALV 70 M2, 2 DORM, BANH. TERR� 308
M2. RS 35.000,00

REF 2454 - CENTENÁRIO - R: ALWIN OITO, REF 2451 - CHICO DE PAULA - R: 406 - CASA
590 - CASA COM 70 M2; 3 DORM, BANH, GARAGEM. ALV 176 M2, 3 DORM, 2 BANH, GARAGEM. TERRENO
TERRENO 350 M2. RS 62.000,00 700 M2. RS 60.000,00

REF 3241 - NOVA BRASILlA - R: TOMAX REF2445 -AVAl-R: 144-GUARAMIRIM-CASA 149 REF 2393 - TIFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH, REF 3263 - CENTENÁRIO - R: LTO.· JARDIM

. FRANCISCO DE GÓES - TERRENO 478,35. RS M2, 1 SuíTE COM HIOROMASSAGEM, 2 DORM, BANH,
1482-CASAALV 139M2, 1 SUíTE,2DORM,4IlANHSOCIA� FRANClSCO-VARIOS LOTES RS 26.000,ÓO CADA UM OU

38.000,00 GARAGEM, PISCINA. TERRENO 366 M2, RS 85.000,00
GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 13.000,00 ACEITA PARCElAMENTO OIRETO COM IMOBILIÁRIA.

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. RS21.500,00

REF 1126 - ED ESMERALDA - R: JOÃO PtcOLlI REF 3255 - ILHA FIGUEIRA - R: 725 _

� CENTRO - APTO 105,73 M2, 1 SUíTE, 1 DORM, BANH, TERRENO 867 M2. RS 41.000,00
PISCINA, SACADA, GARAGEM. RS 80.000,00

REF 2434 -lUlA FIGUBRA - R: ANGELO TANCON, 191 -

SOBRADO ALV 300 M2, PISO INFERIOR: GARAGEM 2 CARROS,
SALA JOGOS LAVAND, ÁREA FESTA COM PISONA, COZINHA. �ISO
SUPERIOR: 1 SUÍTE COM HIDRO, 2 DORM, COZINHA COMMÓVEIS,
SACADA. RS 200.000,00. ACEITA-SE CASA OU APTO

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: JOSÉ
EMMENDORFER, 1380 - APTP COM 1 05 M2, 2 DORM,
BANH, SACADA, GARAGEM. RS 65.000,00

REF - 3214 - R: FELICIANO BORTOllNO - BARRA REF - 3216 - BARRA RIO CERRO - R: LTO.
RIO CERRO - TERRENO 3.632,00 M2. RS PRADI - LOTE 19 - TERRENO 416 M2. RS
200.000,00 25.000,00 .

REF 1002 -ILHA FlGEUIRA - R: JOSÉ PAVANELLO
- APTO 108,34 M2, 1 SuíTE; 2 DORM, BANH,
GARAGEM, SACADA COM CHURRASQUEIRA., COM
ELEVADOR. RS 58.000,00 SEM ACABAMENTO REF3001- VILA RAU-LTO ESIO E�KE - TERRENO
INTERMO, SISTEMA DE CONDOMINIO 326 M2, RS19.000,OO

REF 2456 - VILA LENII- ARQUIMEDES DANTAS, REF 3288 - TRÊS RIOS DO NORTE - R;
REF2421- TlFAMARTINS - CASA ALV 80 M2, 1 47 - CASAALV 120M2, 4 DORM, BANH, GARAGEM 2 JOSE MARTINS - TERRENO 14.664,62 M2. RS
SUíTE, 2 DORM, BANH, GARAGEM. RS 58.000,00 CARROS. TERRENO 419,68 M2. RS 55,000,00 65.000,00

REF 2385 - CHICO DE PAUlA -LTO. CORUPÁ - R: 462
SEM NOME -LOTE 13 - CASAALV, 100 M2, 3 DORM,
BANH, GARGEM. TERRENO 378 M2. RS 55.000,00
�'

o ••• ,� =sesess
_'

. J'i!

"

o
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IJ
LOT

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

275-0606

Ed. Aléssio
Berri -

'Centro - 1 suíte
+ 2 dorm.

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

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

R$ 120.000,00

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

coz., bwc, lav., varanda.
�$ 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

FINANCIADOS

Ref. 102 - CORUPÁ
casa Madeira, 120m2, com
4 quartos. R$ 28.000,00

Ref. 119 - PIÇARRAS -

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

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

Consulte-nos e reserve seu lote!

casa alvenària, 110m2,
com 3 quartos e demais

dep. R$ 100.000,00

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

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

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

Dormitórios
Cozinhas

dos
. -Colchões

Esto dos sob medida

ELETRO ÓVEIS

Para ua ca er renovada
neste no -oueinicl» ...

]1>\

�t,
Gomes Bletromóveis • Rua Venâncio ,da 'Silva, 219
Nova Brasília • Jaraguá do Sul - se
------_._--,------- ._----- -_._._--
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Compra - Vende - Aluga - Administra

371-1500

� Natureza privilegiada
� Infra-estrutura completa

(água, luz, esgoto,
iluminação pública)

� Lotes a partir
. de 325m2

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

Plantão (47) 9975-1500

� Localizado em

Nereu Ramos
� Preços e condições

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

.

Vendas:

�)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



R. DOMINGOS DA NOVA, 449
Plantão: 9131-0174

Fone/Fax: -0174 - 371-31"24 - 275-0722

www.girolla.com.br E-mail: girolla@netuno.com.br
Estaremos em férias de 24/12/03 a 05/01/04

.\

D A �

525 m2, lendo 3 quarlos, Nesle lerreno lem mais uma caso de
madeira com Irenle p/ R. Campo Alegre = RS 65.000,00

1114 - CASA DE ALVENARIA - PRÓX. DA MALWEE

c/200m2; em lerreno de 800m2 (20 x 40) - 3 qlos,
churrasqueira, piscina. RS 120.000,00�

1193 - CASA DE ALVENARIA - ILHA DA FIGUEIRA -

c/160m2, lendo suite, 3 quo rIos, ehurrasqueijíolgaragem p/
2 carros. RS 125.000,00 �

1253 - CASA DEALVENARIA SEMI-NOVA - PARTE
ALTA - PROX. ANTIGA APAE -- c/ 204 m2, lendo suile c/
doseI mobiliado e hidra, 2 quarlos, cozinha semi-mobiliada,
churrasqueira, garagem p/ 2 cnrrcs, RS 155.000,00.·

1315 - SOBRADO - VILA LENZI- PARTE ALTA - c/
450m2, exeelenle eccbcmento, lendo 6 suítes, churrasqueira,

garagem p/3 «irros = Aeeila imóvel.

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

lerreno de 900m2 (15 x 34), lendo 03 quarlose garagem p/
02 carros. Valor RS 115.000,00

3062-APTO -

ED. JARAiiiiI
e/2 qlos =

RS 49.000,00

3058 - APTO - RES. MAGUILU - c/ 02 quarlos, piso
cerâmico, garagem. RS 45.000,00

1051- CASA DE ALVENARIA NOVA - ÁGUA VERDE-c/
160 m2, lerreno c/ 400 m2, lendo 1 suíte, 2 qlos, churrasqueira,

garagem p/2 earro.s. Aeeila imóvel.= RS 75.000,00.·

1171 - CASA DE ALVENARIA - ClERNIEWICl - c/
66,13 m2 em lerreno de 357 m21endo 1 qlo, bwe, copa;
cozinha, sala, despensa e lavanderia = RS 49.000,00

1211 -SOBRADO DE ALVENARIA - JARAGUÁ
ESQUERDO - c/132m2 em lerreno de 378m2 lendo 1

quarlo, area para festa, garagem.

1352 - CASA DE ALVENARIA - VILA NOVA - c/150m2
em lerreno de 448m2 (16 X 28) lendo 4 qlos = RS

10.000,00 - Aeeila imóvel.

1075 - SOBRADO - PRÓX. CHAMPAGNAT - c/
330m2 -Ierreno 570m2 ( 15X38) - suíle e/closed e hidra, 2

qlos, lareira, lavabo, garagem 2 mrros, FalIam �Iguns
.

ornbementos, RS 160.000,00.

1191 - SOBRADO RESIDENCIAL/COMERCIAL próximo
ao Poslo Behling, c/240m2, lendo suíle + 2 quo rIos, socode,

sala comercial = RS 120.000,00. Aeeila imóvel.

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

+ 2 qtos, sacada, sala camerciol =. 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),

tesdo 4 qtos + Edícula de alvenaria e/2 qtos. RS 85.000,00.

·'44'-S0BRADO-SANTA ,

LUZIA - c/ 300 m2 em terreno de
750m2 (25 x 30) tendo 3qtos na

parte de cima e na parte de baixo
PONTO COMERCIAL.= RS

90.000,00. Aceita imóvel.

3092 - APTO- RES. BARTEL
ACABAMENTO DIFERENCIADO - c/

suite + 2 quartos. RS
55.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rua João Januário Ayroso, 65

GM
371�5343 - (47) 9903-2936

Vermelho 03
Branco 03
Branco 01 Palio 500 anos LO, cornpt. + ar 00 UI
Azul 01 Strada cabine estendida, compl. + teto 00
Verde 01 Tipo 4p comp!. 95 prata GI
Vermelho 99 Uno Mille 4p 02 .cmza

VW S·Prata 98
�gi r\h�v 2,f'p comp!. 99 branco

Bordô 96 99 verde GIVerde 97 Gol1.6 . 88 �����oCinza 97 Gol LO MI 98 SeAzul 94 GM
Prata 93 Corsa Sedan, LO, a.q .. d.t., v.e., t.e. 99 branco PéCorsa Wind 99 brancoVW Corsa Wind 1.0 99 bordô
Cinza 02 G Vectra 2.0 GL comp!. GNV 98 branco Fil
Branco 02 G Vectra GLS 2.0 98 cinza escuro HiBranco 99 G Vectra Millenium compl. 01 '

prata
Branco 95 G Corsa GL1A v.e., t.e., t.t .. d.t. a.q. 95 cinza

F·Branco 95 G Celta 1.0 03 branco
Prata 03 G FORD E!
Branco 83 G Escort SW 1.8 16v 00 prata
FIAT MOTO Fl

Cinza 02 G CG Titan KS 01 prata
FORD Honda Bis cl partida elétrica, 2900km 03 preta Fl

Cinza 90 G

373-0806
�373-1881 370-7986

R: Walter Ma�lI,E!ll::!1:
verde 99 G Corsa Wind, 4p, 1.0, gasolina .99 branco
verde 00 G
branco 00 G Palio 1.0 98 verde

e vermelho 96 G Monza SLE, álcool 1.8 96 vermelho
azul 99 G

vermelho 97 G Gol CL 1.6, gasolina 92 prata meto

vermelho 98 G Monza SLE, 1.8, cornpl., 2p, gasolina 87 dourado
cinza 89 D

Chevette SL, 1.6, gasolina 87 prata
verde 01 G

preto 02 G Fusca 1300 78 branco

bege 91 G Pampa 1.8 álcool 89 prata
vermelho 94 G

Chevette DL 1.6 93 verde musgo
branco 98 G

prata 02 G Corsa Super 1.0 97 cinza met. '

G

Celta
Moto CG 125 Titan KS 01 G Corsa Hatch
Gol GII14p 00 G Corsa Sedam
Corsa Wagon 00 cinza G Corsa Sedam

MB 710 turbinado 00 branco D Astra GL 2p
S·10 cornpl. 00 prata G Astra GL 2p

Corsa Super 4pKa 99 prata G Corsa Super 2p
Courier Clx 98 vermelho G Corsa GL 1.6 4p
Escort Hobby 96 azul G Corsa Wind MPFI
Chevette DL 91 branco G Monza GL cl trio
F-4000 90 cinza D Chevette DL

MB608 carroceria 82 vermelho D Gol Special
MB 1513 caçamba 79 amarelo D Gol Special
MB 1113 truck 75 azul D Gol Special
Corsa Wind MPFI 97 vermelho G Gol Plus

Fia! Uno Eletronic 94 bordô G
Gol Rolling Stones
Gol Power cornpl.

Gol LOOOi 96 vermelho G Fusca
Gol GIII completo 00 vermelho G
Fiorino Working 96 verde G Uno Mille Fire

Palo Classic compl. 01 branco G Escort GL

CHEVROLET
CORSA 4P BRANCO 1999
VECTRA GL2.0, COMPL (·AR) CINZA 1997
VECTRA GL 2.0 COMPL" PRETO 1997
MONZA GL, CI TRIO +DH AZUL 1994
OMEGA GcS PRETO 1994
OMEGA GLS, COMPL + TETO CINZA 1993

FIAT
UNO MILLE 4P BRANCO 2003
PALIO EX FIRE, 4P BRANCO {.\.2003
PALIO EX, 4P, COMPL BRANCO 2000
UNO MILLE CINZA 1991
UNOCS VERMELHO '1989

FORD
KAGL1.0 PRETO 2000
VERONA GL16V, 4P VERDE 1998
ESCORT HOBBY AZUL 1996
ESCORT HOBBY 1.6 CINZA 1994
VERONA GL)(_ BORDÔ 1991
BElINA L DOURADO 1988

VOLKSWAGEM
POLO SEDÀN 1.6, COMPL
PARATI MI
GOL MI LO
GOL MI
POINTER GL
GOL1.0

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2
Gol GIII 4p, 16v
Goll.0 cf a.c.
Astra GL cornpl.
Palio ED2p
Fiesta 1.0 4p
F-l000 cabo Dupla
Gol GIII cf a.c., d.h. 4p
Celta cf kit

GoICL1.q
Vectra CD

GolMI

MN AUTOMÓVEIS
FONE/FAX: 373-0131 ou 373-3382

FIAT UnoELX 94 Branco R$ 7.700,00 Parati 99 branca 4p,1.0,16v, R$15.500,OO VW Gol1.62p Branco G 1993
Uno 90 Azul R$ 5.200,00 F·250 03 prata R$ 73.000,00 Go11.02p, Praia G 1993
Palio v.e., T.e. 98 Azul R$10.500,00 Twister 02 vermelha cl partida, 2' dono R$ 7.300,00 Bugy 1.5 Amarelo G 1986

FORD Escort 1.6 álcool 94 Prata R$ 8.000,00 KaGL 00 dourado motor zetec, R$12.800,OO Santana 1.8L4p Cinza G 1998
Fiesta4p 98 Prata R$10.600,00 S·10deluxe 96 branca cab. est., GNV, cornpl. R$ 22.500 FIAT Tempra 16v 4p Chumbo G 1996

Escort Zetec, compL 97 Bordê R$13.000,00 Tempra 93 preto compl. R$ 8.700,00 Uno 1.0 eletrAp Vermelho G 1997

Escort Zetec 4p 97 Branco R$11.800,OO MonzaGLS 92 cinza cornpl. R$ 8.700,00 Uno 1.0 4p Azul G 1995

Fiesta 4p 97 Verde R$ 9.300,00 Belina GLX 89 bordô álc .• d.h., 1.6 R$ 4.700,00 Fiorino tO aberta 2p Branca G 1995

Escort Xr3 compL ,89 Bordê R$ 5.000,00 GolGTS 94 bordô cornpl. R$10.500,OO FORO 'Escort Gl.X 1.8l 2p Preto G 1995

VW Gol Star, rodas 89 Branco R$ 5.800,00 Unomille 91 branco LO.R$ 5.700,00 Blaser2.24p Cinza G/GNV 1996

Gotcompl. • arGII14p 02 Vermelho R$19.500,OO D·20 95 branco cornpl. Cabinada R$ 32.000,00 GM Chevelts 1.6 2p Cinza G 1988

GolSpecial 01 Branco R$11.500,OO PampaL6 93 branco gasolina R$ 6.700,00 MOTOS Titan 125 KSE Azul G 2002

Gol16v GIII 00 Verde R$16.700,00 Paráti .94 bege .1.6, cl opc, R$ 8.400,00 Yamaha 125K Preta G 2002

Kombi envidraçada 80 Branca R$ 3.500,00
S·10 96 branco cab. Simples, 2.2. R$15.00,OO Titan'125 KSE Prata G 2002

Santana 91 Prata R$ 5.500,00 Peugeot 95 grafite 2.0, couro, cornpl. R$12.000,OO Titan 125KSE Vermelha G 2001
GolMI 98 branco R$ i.i.ooo.oo BisC100 Vermelha G 2001

GM Monza GL compL -Ar 95 Azul mel. R$ 8.800,00 ClioLM 01 cinza cornpl. R$17.500,OO Dream Azul G 1997
Corsa Sedan c/ ar 01 .Prata R$16.500,OO Gal MI 98 azul LO cl opc, R$11.300,OO
Corsa4p 98 Branco R$11.500,00 Meriva 03 grafite 1.8 cornpl. R$ 33.000,00 Barraca pi camping completaKadett 96 Branco R$ 8.800,00 Belina 90 cinza 1.6, gasolina. R$ 5.800,00

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, ..

neqocros
neste espaço!

LD veíeulos 373-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em/rente a FAMEG)

FIAT Tipo IE 2p(·a.c.) Preto 94 R$ 7.800,00
Tempraouro 16v Azul mel. 93 R$ 8.500,00
Tipo IE 4p compL Azul 95 R$ 9.500,00
UnoSX4p Bordô 98 R$ 9.800,00

FORO Escort Hobby 2p Prata 94 R$ 7.300,00
Escort SW compl:+ teto Bordô 97 R$14.300,00
Escort Swcompt-ve. Azul 97 R$13.600,OO
Escort GI1.8 álcool Preto 94 R$ 7.900,00

GM S·102.2cab. Dupla Prata 97 R$ 24.900,00
Corsa Wind 1 .0 Bordô 98 R$10.800,OO
Corsa Sedan Millenium Prata 01 R$16.500,OO
Vectra GlS cornpl. Prata 97 R$18.300,00 I'
Corsa Azul 96 R$ 8.900,00

VW Fusca 1.6 Branco 86 R$ 3.500,00
Kombi passageiros G/GNV 95 R$ 8.900,00
Gol CLl1 .6, d.h; LI. Prata 96 R$.10.500,00
ParatiCL 1.6 Prata 88 R$ 5.300,00
Santana Quantum GlS Cinza 89 R$ 5.700,00
Fusca Azul 69 R$ 1.300,00
Jet Ski Fedoo 750 Sentado 94 R$ 6.300,00
BMW325 Prata 93 R$ 28.900,00

310-3021 I �
Av. Preto Waldemar Grubba! 4142 - Centenário - Jaraguá do Sul

99
96
96
94
93
92
90
87
86
73
68
91
96
02
01
98
97
00
97

Aceitamos troca por carro

cinza
azul
branco
azul
bordô
verde
azul
branco
bege
cinza
amarelo
Azul
bordo·
azul
vermelha
azul
cinza
preta
vermelha

Palio EX 4p
Uno, EP 4p cornpl. (·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
Verona GLX compl.
Uno 4p
Twister
Titan
Titan
Titan
Biz ES
Scooter

'1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Compra Financia
Ru�:"\\I,�ltQr":M�'rqllàr�!; 1 ª�g:;.' .�rr�I�! �i!"�"il��'�'�aragll�',�R ��I [':':�ç:
Uno fi re Azu I 02

Gol GIII plus, gasolina, 4p
S-iOcab. Estendida, 6cil.,
Golf,2.0 compl.
Saveiro

\

Pampa álcool
Fiorino furgão
Hilux Sw4, diesel
F·iOOO
Escort

Fusca
Fusca

Branco 01
GNV Azul 98

Cinza 98
Bordô 97
Marrom 95

Branca 94
Cinza 93
Amarela 86
Prata 86
Azul 78
Branco 76

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

Corsa Sedam 4p 00 branco R$ 14.900,00
S·lO GNV 96 cinza R$ 17.500,00
0-20 custam S 91 branca R$ 17.500,00
Uno 4p v.e. 94 verde R$ 7.900,00
Kadet c/ trio, a.c, 96 bordô R$ 10.500,00
Corsa Sedan 4p '00 prata R$ 14.900,00
Kadett lite 94 preto R$ 8.500,00
POinter compl. 4p 94 grafite R$ 9.500,00
CG titan

'

02 Promoção c/ capacete brinde
, CBX 200 95 ·roxa R$ 3.600,00

CBX 200 98 vermelha R$ 4.200,00
Biz (c/ capacete de brinde) 01 R$ 3.700,00
Blz (cl capacete de brinde) 02 R$ 3.900,00
L-200 cabo Dupla c/ ar 01 R$ 39.900,00
Sahara 350 95/96 R$ 5.500,00

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

WILLIAM veículOS
Rua Marechal Castelo Branco (47) 374-1117
3549 - Centro - Schroeder' 9975-0117

Corsa Wind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

D-20 dupla, compl., +Couro, tv, cd, turbo branca 86/92 D

D-2Ó cabo Simples bordô 85/94 D

Voyage CU1.8 prata 95 A

Gol CL1.6 preto 94 G

Escort Hobby dourado 94 G

Uno Mille c/ opc. bordo 94 G

Kombi envidraçada bege 94 G

Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

Logus GLS compl. azul 94 G

Chevette Blm 1.6 prata 93 G

Feroza 1.6 16v, 4x4, compl. verde 95 G

bordô

Preto
Grafite
Grafite

{[} Branco
Cinza
Vermelha

Bege
Branco
Bordô
Prata
Prata
Verde
Preto
Grafite
Azul
Vermelha
Azul

91
'97
98
02
87
98
85
94
93
01
96
81
84
91
81
89
97

R$ 5,900,00
R$ 16.900,00
R$ 19.000,00
R$ 11.900,00
R$ 3.900,00
R$ 2.700:00'
FINANCIADO
R$ 7.500,00
R$ 7.200,00
R$ 17.500,00
R$ 10.500,00
R$ 1.900,00
FINANCIADO
FINANCIADO
FINANCIADA
R$ 1.900,00
R$ 15.900,00

Escort L 1.6
Mondeo CLX
Vectra GLS 2.0 4p
Gol Special (SEM TROCA)
Belina L 1.6

(CG 125 Titan
Monza SLE
Goll.0
Prêmio CS 1.5
Hat Strada est.
Gol CU1.8
Fiat 147
Passat
Escort XR3 conversível
Honda CG 125
Honda CH Today
Palio Weekend Stile

(47) 371-9730

Hua Bernardo Dornbusch, 1880 - Buependí - Jaraguá do Sul

Vectra GLS completo 95
Vectra GLS completo 97
Corsa Sedan 01
Corsa Super completo 99
Corsa Wind 2p 99
Uno EP 4p 96
Uno SX completo 97

Tempra completo 96
Renault RT 19 completo 95
Kadett completo 93
Uno ELX 4p 95
Monza 94
Corsa Hatch 4p 99
Gol1.0 93

311-0802 1(
311-8281

Exp.Anlônio Carlos Ferreira, 130 - Cenlro - Jguá do Sul
Uno Fire cornpl. 4p Cinza 02
Corsa Sedan cf ar Verde 02
Seenie RT 1.6 eompl. Cinza 01
Golf 1.6 cornpl, air bag Vermelho 01
Clio RN cf a ..e. + trio Azul 01
Gol 4p l,6v c/ opc. Cinza 01
Honda Civie LX Prata 98
Palio EDX 4p eompl. Azul 98
Corsa 4p cf d.h. + trio Azul 98
Fiesta 4p compl. .Azul 98
Ka cf ar + trio Azul' 98
Fiesta 4p cf ope. Prata 98
Ka Prata 98
Palio Weekend eompl. Branco 97
Corsa 2p cf ope. Branco 97
Gol MI cf v.e., t.e. Prata 97

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 . 9993-5854 - 9973·3034· centro/Coru á

Santana Quantum compl + GNV Prata 2001 R$ 23.500,00
Gol GIII16v 2p branco 00 G Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:370-0164

Peugeot 406 Azul 1997 R$ 21.000,00
Palio 1.0 4p fire branco '01 'G

Marca/Mod. Cor De RS
F-1OOO Caurier 1.6L prata 00 G

Ano Por RS

Clio RT Sedam compl.
Verde 1998 R$ 36.000,00 Ducato Furgão 2.8 diesel branco 99 O Gal1.0i Azul 95/95 R$ 9.200,00 R$ 8.700,00

Prata 2002 R$ 26.000,00 Corsa 1.0 4p prata 99 G Gol CL 1.6 Branco 92/92 R$ 6.500,00 R$ 6.300,00
Clio RN 1.6 cornpl. Preto 2001 R$ 24.500,00 Parati 1.6 MI c/ ar cand. branco 97 G Parati LS Preto 83/83 R$ 3.500,00 R$ 3.100,00

F-1000 Cinza 1990 R$ 23.000,00
. Fiesta4p prata 98 G Fusca Branco 78/78 R$ 2.500,00 R$ 2.200,00

Clio RL 1.0 8v Prata 2001 R$ 15.800,00
Ga1MI1.02p 'verde 97 G Kambi Furgão Branco 87/87 R$ 3.800,00 R$ 3.500,00

Peugeot 306 Branco
Pampa 1.6L branco 97 G Corsa Wind Branco 97/97 R$ 10.000,00 R$ 9.500,00

1999 R$ 1:7.500,00 Uno SX 1.0 4p 97
Corsa Sedam cf ar

vermelho G 0-20 Súlan compl. Prata 89/89 R$ 28.500,00 R$ 28.000,00
Branco 2001 R$ 16.300,00 Corsa 1.0 c/ rodas branco 96 G

Escort SW - ar Vermelho 1998 R$ 14.800,00 Omega GLS 4.1compl. verde 95 G Ranger STX - GNV Prata 96/96 R$ 25.500,00 R$ 24.500,00

Celta Branco 2001 R$ 13.500,00
Passat 2.0 4p campl. preto 95 G M. Benz 1113 Azul ·69/83 R$ 20.00q,00 • R$ 15.500,00

GOl1ÓOO 4p
GoICL1.6 prata 94 G F-lODO Prata 94/94 R$ 26.000,00 R$ 25.500,00

Tempra SX
Branco 1999 R$ 12.800,00 Gol LO branco 94 G Tipo 1.6 compl. Verde 94/95 R$ 9.000,00 R$ 8.500,00

Clio
Vermelho 1997 R$ 11.500,00 Lagus GL1.8 prata 93 G Besta Kia 12 lugares Azul 97/97 R$ 19.000,00 23x R$ 960.00

Saveiro ct.
Cinza 1996 R$ 9.300,00 Corsa 1.0 2p preto 94 G ce Titan KS Vermelha 02 R$ 3.900,00 R$ 3.800,00

Bege 1996 R$ 9.300,00
Kadet SLE 1.8 , vermelho 93 G S-10 co 4x4 Prata 00 R$ 39.000,00

Uno Mille Ipanema SL 1.8 bege 91 G
R$ 38.000,00

Kadett SL/E
Verde 1993 R$ 6.800,00 SaveiroCD branco 91 O

Courier Vermelho 99/00 R$ 15.000,00 R$ 14.500,00

Cinza 1990 R$ 6.500,00 F-lODO
Fiesta 4p, compl. Prata 02 R$ 19.500,00 R$ 18.500,00

Titan Vermelha
vermelho 78/90 O

1998 financiado Belina 1.6L prata 88 G Vectra GLS Verde 97/97 R$ 19.500,00 R$ 18.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R$ 36.000,00. CRECI 8054.
Tratar: 371-5512

UBATUBA - vende-se ou troca

se por casa em Jaraguá, Tratar:
275-2130 ou 9137-3648 c/
Carlos.

VENDE-SE - ca?a de mad., c/ 2
qtos, sla, coz., banho e garagem,
ter. c/350m2• R$15.000,00.
Aceita-se troca por carro ou

moto. Tratar: 371-9924 ou

9137-9221 c/ Mauro.

VENDE-SE - em alv., murada.
R$34.000,00. Tratar: 370-
1475.

VENDE-SE - três casas na Barra
ou troca-se por chácara fora de

Jaraguá. Uma por R$40.000,00
e as outras duas R$75.000,00
cada. Tratar: 376-2470.

VENDE-SE - alv., c/ laje, pronta,
c/150m2. Tratar: 273-0687.

VENDE-SE - na R. Daniel

Rumpel, 240 ou troca-se por
apto em Baln. Camboriú. Tratar:
372-3192 ou 9104-5580.

VILA LENZI - vende-se, na .R.
João André dos Reis, 338.

R$28.000,00 à vista ou

R$15.000,00 de entrada e o

restante pare. em 6 vezes.

Tratar: 371-2656.

do Rio Molha. R$ 80.000,00 negociáveis

;:;;-, Apartamento c/4 (f tos, 1:35m'" Centro.

) fcr�O.ooo,oo I

J�' Jerreno el 721m', Lot. Juventus.

Rf26.000,OO
Lotes, Amizade, com 350m', próximo ao

Clube do Viajantes, pronto pra construir. R$

10.000,00 à vista ou entrada';' pare.
.". Troca-se urna casa em alvenaria com 120m'

.localizada 110 bairro São Luis, 110 valor de R$
6.0.000,00, por chácara em Corupá.

Vendas
CU' Terreno com 420m', lado Rodoviária.

R$ 5.000,00+45x R$l.lOO,OO ou à vista

R$ 40.000,00
,�' Terrenos com 350m', bairro Amizade.

R$ 3.000,OO+60x R$250,00 ou à vista

R$ 10.000,00
'1'- Chácara com 200.aOOm', 100mts da Igreja
do Rio Molha. R$ 70�OOO,oa negociáveis.
':ir Chácara com 335.000m2, 600mts da Iqreia

Locação
(fi' Galpão na Vila Lalau c/540rn' e c/l500m'
de pátio pi estacionamento. Valor a combinar
(i" Casa' com 4 suites e demais dep. Praia
Barra Velha. A partir do dia 11.01.04.

R$ 150,00 pai' dia

se proposta. Tratar: 370-8097
ou 9104-5468 c/ Tina. Creci
9839

ALUGA-SE - quarto mobiliado.

R$90,00. Tratar: 370-7698.

PROCURA-SE - pessàa p/
dividir. apto na área central ou

próximo a WEG II e que possua
o imóvel. Tratar: 273-6512 c/
Alexandre pela manhã.

ALUGA-SE - quitinete na Vila
Lalau. Tratar: 274-8398.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

c/ proprietária.

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a
combinar. Tratar: 9133-3476.
Creci 347f':J

ALUGA-SE no <,Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
c/ 3 dorm. sendo 1 suíte,
sacada c/ chur., cozo mob.
Entrada + pare. em 50 meses

direto c/ proprietário. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

CENTRO - vende-se prédio c) 3
aptos. R$130.000,00. Aceita-

Casa de Alvenaria cf 108,00 m2, contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc, garagem +

Casa de Madeira cf 43,00 m2, contendo 02 quartos, s'alafcozlnha, bwc. Terreno cf
500,00 m2. Localizado no Loteamento Aldrovandl, próximo a gruta, Bairro Rio Molha.

R$ 45.000,00.

Casa de Alvenaria cf + ou - 70,00 m2, contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem. Terreno cf 450,00 m2. Localizada na Rua Elpídlo Martins, fundos
Colégio Glardlnl Lenzl, Bairro Vila Lenzl. R$ 58.000,00.

Casa de Alvenaria cf 48,00 m2, contendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc. Terreno cf
450,00 m2. Localizada na Rua Ângelo Demarchl, Bairro Santa Luzia. R$ 16.000,00 (Acelta
se casa na praia nas proximidades de Blumenau).

Casa de Alvenaria cf 91,00 m2, contendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia,
garagem, Terreno cf 374,00 m2. Localizada na Rua 692, Loteamento Garcia, Bairro

Estrada Nova. R$ 20.000,00.
\

Casa de Alvenaria cf 160,00 m2, contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
garagem para 02 veículos. Terreno cf 450,00 m2. Localizada na Rua Paulo Klltzke,
próximo ao samae, Bairro VI'la Rau. R$ 72.000,00.

* * * Acredite em você, Lute por, seus Ideais * * *

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

E-mail: imobgarcia@brwnet.com.br

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

VENDE-SE - apto. R$27.000,00
entro e assumir fncto. Tratar:
376-2791.

VENDE-SE -central, c/ 2 dorm.
+ garagem. Tratar: 372-1395.

VENDE-SI; - c/ sala cornl., bem
localizado, na Vila Lalau. Aceita
se troca por imóvel de menor

valor. Tratar: 371-3132.

VENDE-sQ - na R. Exp. Antônio
Carlos Ferreira, c/145m2 •.

R$55.000,00. Tratar: 370-
9787.

VENDE-SE - ótimo, no Ed.

D'Ttalia, .02/03 dorm., sacada
c/ churrasqueira. Entrada +

pare. direto c/ proprietário.
Tratar: 9977-5408.

ÁGUA VERDE-vende-se, terreno
c/375m2, próximo Chopp Club,
bairro Água Verde R$
24.500,00 - CRECI 8054_
Fone 371-5512.

ANA PAULA II - vende-se, c/
325m2. R$13.000,06. Creci
8054. Tratar: 371-5512.

COMPRA-SE - terreno ou casa.

Tratar: 370-9724.

COMPRA-SE - no Rio Cerro,
junto ao .asfalto ou na Barra,
com ou sem construção. Tratar:
376-0411.

CORUPÁ - vende-se, c/
35.000m2, próx. ao.seminário.
ideal p/ chácara, beira-rio.

R$85.000,00. Tratar: 372-
3063 após 19:00.

CORUPÁ - vende-se, terreno c/
casa, 2 pisos, ótimo ponto
comi., doc. em dia. Aceita-se

troc� por v�ículo. Tratar: 047
375-2374.

GUARAMIRIM - vende-se, c/
25x35, bairro Nova Esperança.
Valor à combinar. Tratar: 373-
1695 c/ José.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
c/375m2, próx. Colégio
Waldemar Schmidt.

R$25.500,00. Creci 8054.
Tratar: 371-5512.

CASAS

I1+
Casa de alvenaria com 330m2, na Rua Emma

Ziemann, próx. q ponte do Kolhbaeh, terreno c/
14x54, c/ coz., lav., qto de empregada, 2qtos, 1 suite,
solo ampla de festas, garagem p/.3 carros e piscina.
R$ 230.000,00
• Casa de alvenaria c/40m2 - Firenze - lote 310.

· R$ 17.000,00 + 44 x R$ 300,00.
• Casa de alvenaria c/120m2, na Rua José Narloeh
- 'ano Paula II. R$ 50.000,00
• Casa de alvenaria na Rua Paulo Klitz, c/94m2,
nova. R$ 53.000,00
• Casa de madeira c/ 3 quartos, sala, eoz. ampla,
toda murada, Ana Paula III. R$ 22.000,00

I.
Casa de madeira c/70m2, na Rua José Narloeh

(asfalto). R$ 23.000,00 + 43 x R$ 345,00
• Casa de alveriaria c/65m2, no Lot. Firense I - lote
354. R$ 18.000,00 + 40 x R$ 340,00
• Casa de alvenaria; na Barra, perto do merendo
Ouro Verde R$ 25.000,00

TERRENO

I
I

+ Lotes no Loteamento Firense I. R$ 18.000,00
• Lotes no loteamento Cornpossornpiero II, c/900m2.
R$ 45.000,00
• Lotes no loteamento Campossdmpiero I, c/420m2•
R$ 25.000,00
• Lote na Rua Waldemiro Sehmidt, com 600m2. R$

I.
28.000,00

CONDOMíNIO FECHADO
• Lotes a partir de 790m2

I
FIRENZE II I

• Lotes a partir de 350m2

A MARCATTO IMÓVEIS FINANCIA COM UMA
ENTRADA E O RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES.

Empreendimenios
o

Imobiliários
Marcatlo

ti- ':f7,e�,o1 ��

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro A,mizade

Projetos / Execução f
Administração

e Gerenciamento da obra

• Garagem para 2 carros;
• Salas de estar e Jantar;
• Lavabo;
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa:
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• Sala íntima;
.• 1 Suite Simples:
• 1 sutte cl Closet:
• 1 Suíte Master cl Closet e
Banheira;

• Acabamento de alto
padrão (granito, gesso.
Massa corrida)

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 91,
Ed. Diener, 50llleloja· Jaraguâ do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Valorizando
seu ambienteI

Rua Ex . Gumercindo da Silva, 161 - Centro ao lado do Hotellta'ara - Jaraguó do Sul

RIO MOLHA - vende-se, c/
,969.480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se casa
ou apto no negócio. Tratar:
9112-5501. (proprietário)

VENDE-SE - no Lot. Miranda na

Estrada Nova, c/363m2.
R$3.200,00 + 59x R$250,00.
Tratar: 275-1021.

VENDE-SE - na R. Prefeito José

Bauer, ao lado da Recr. da Caixa
Econômica. R$14.000,00.
Tratar: 9142-264.

VENDE-SE - sítio em Schroeder,
cl 100x225m, c/ casa e rio.
Aceitamos troca por carro.

Tratar: 370-9599.

VENDE-SE -' ou troca-se por
terreno em Jaraguá do sur; 5
terrenos em Ponta Grossa - PR.
Tratar: 370-7760.

VENDE-SE- na R. da Faculdade,
cl 527m2, água, luz, esgoto e

escritura. Tratar: 372-1359 dia
. ou 274-8050 noite.

VENDE-SE - ou troca-se por
carro, próx. Malwee. Tratar: 370:
1884 ou 9122-7034.

VENDE-SE - na praia de Penha,
murado e aterrado, à 200m da

praia. R$22.00CY,OO. Tratar:
372-3157.

VENDE-SE - c/ 190.000m2, na
Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa c/ 3 qtos, 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,
totalme�te aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creci 8950.

VILA LALAU - vende-se, na R.

Alberto Santos Dumont, frente
ao ferro velho. R$55.000,00.
Tratar: 370-1787.

VILA LENZI - vende-se,' c/
750m2, na R. Irmão Leandro, c/
casa mista. R$18.000,00.
Aceita-se troca. Tratar: 370-
6188.

Venda de 01 Terreno de

450m2 no bairro água
verde próximo a Igreja
São Judas por R$

22.000,00
Tratar com Francisco

9118-2065

ALUGA-SE - em Guaramirim, R.
28 de Agosto, frente a Pref.

Municipal. R$260,00. Tratar:
373-0304 ou 373'4386.

ALUGA-SE - sala comi., na Vila
Lalau. Tratar:-371-3132.

VENDE-SE - mercearia em

funcionamento, no Ana Paula IV.

R$17.000,00. Aceita-se troca.

Tratar: 376-1188.

VENDE-SE - farmácia em

Jaraguá do Sul. Tratar: 9967-
4608.

VENDE-SE - lanchonete,
completa, na BR-280 em

Corupá. Tratar: 375-2290.

VENDE-SE -; oficina de bicicleta.

Tratar: 074 375-2374.

VENDE-SE - salão de beleza na

Av. Mal. Deodoro da Fonseca.
Tratar: 274-8606.

Apartamento - Frente ao Mar - 3 Suites + Dep, 2 Garagens
R$ 328.000,00
Apartamento - 2 e 3 Dormitórios (Suite) - pronto pi Morar - Novo -

,

Situado no Centro - Financiado em 30 meses. R$132.000,00 e R$178.000,00
Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) + Garagem - 2 Sacadas - Novo -

I R$ 80.000,00

t.

VENDE-SE -loja de confecções, c/
estoque e móveis, ótimo ponto,
aluguel acessível. Tratar: 371-5512:

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, c/
mercadorias e mobiliário.
Defronte p/ Marechal. Tratar:
275:3070. Creci 8950.

.
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VENDE linda área c/ ,

20.000 cara ecol., tipo
cond. res., ter. cy toda infra

estrutura, pronto p/
construir, água de nascente,
a 5km do centro, acesso todo
asfaltado, escritura/registro,
100% regularizada.
R$60.000,00. c/ propr.
Aceita-se contra-proposta.
Tratar: 370-8563 ou 9103-

3580.

VENDE-SE � c/ 20.850m2, p/
res. 'ou lazer, c/ casa suíça,
jardim, lagoa, canil, riacho,
galpãc/quitinete. ter. prontos
p/ construir, a 10m do centro,
asfalto até a entrada. Motivo

mudança. R$155.000,00.
Aceita-se imóvel de menor

valor no litoral sul ou

proposta. Tratar: 310-8563 ou

9103-3580.

JARAGUÁ 84 - vende-se, c/
1.900m2, casa, galpão,
aproveita-se para fazer lagoas.
Tratar: 273-1660.

lempregos

P r e c i s o dera paz e s p f
trabalhar na área de carga e

descarga de caminhões,

entrega e coleta, com

vontade de .trabalhar.

Tratar: 376-3�90 é 9962-

8198 c] Anderson

HOTEL ESTÁNCIA RIBEIRÃO
GRANDE - precisa-se de 3

garçons, 3 aux. de coz. e 1

camareira. Tratar: 275-1995 c/
Juarez.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar

PRECISA-SE DE
FOTÓGRAFO

pI atuar em estúdio
adulto e infantil.

Com habilidade em

fotos infantis.
Tratar: 370-5055

cf Roberto

oorno diarista, meio período.
Tratar: 275-2452 recado p/
Mira.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar em
casa de praia ou em casa em

Jaraguá do Sul. Tratar: 9103-

7327.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como recepc., telef. ou

secretária. Possuo curso na

área. Tratar: 370-4593 c/
Arlete.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista. Tratar: 275-

3440.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como servente de pedreiro,
aux. de padeiro ou aux. de

produção. Tratar: 274-8620 c/
Marcelo.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar,
experiência como

colorlme tris ta , aux.

laboratório, laboratorista, aux.

tecelagem, possuo curso de

Desenho Técnico e Auto Cad

R14. Tratar: 275-6292 c/
Anderson.

o PRECISA'S,E - de moça p/
fazer companhia à noite p/
senhora idosa. Tratar: 37�
0776. .'!

PROCURA-SE -estágio como

téc nico têxti I. Tratar: 371-

5640.

PROCURA-SE - trabalho como

revisora, distribuidora,
coordenadora de conto e

acabamento ou operadora de

tear retilínio. Tratar: 371-

7733.

PRECISA-SE DE

VENDEDORES pI
trabalhar com

vendas externas em

Baln. Camboriú.

40% de comissão +

aluguel pago.
Tratar: 376-1279.

VENDEDORES (AS)
Admite-se c/ experiência

em vendas externa

(consórcio).
Remuneração: comissão +
ajuda alimentação + ajuda
combustível e outros.
Tratar: 371-8153 cj

Élcio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(47) 370-0 -51
.\

PROGRAMAÇÃO. DE CURSOS
SENAC2004

C.H.: 1800h # Período: 01/03/04 a Dez/06 #/ Horário: 8h às 11h(mat.) / 19h às 22h (not.)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
'Curso aprovado pelo MEC; 'Reconhecido pelo COREM; =Apoto pedagógico permanente; =Profcssores altamente

capacitados e qualificados; '" Principais livros inclusos; 'Certificado reconhecído nacionalmente. '

TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO
C.H.: 866h # Período: 05/04/04 a 25/08/05 # Horário: 19h às 22h

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

'Principais livros inclusos; 'Acompanhamento pedagógico permanente; 'Corpo docente altamente capacitado e

qualificada; 'Certificado reconhecido nacionalmente; *Ao concluir os módulos I e II, o aluno será competente para

acompanhar grupos de turistas em suas viagens pelo Estado de Santa Catarina. recebendo o certificado de

Qualificaçàó Profissional de Guia de Turismo Regional.

COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICO EM ENFERMAGEM ,

.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
'Principais livros inclusos; 'Acompanhamento pedagógico permanente; *Corpo docente altamente capacitado e

qualificada; '�Certificado reconhecido nacionalmente,

, PRIMEIROS SOCORROS ," ,

C.H.: 30h # Período: 21/01/04 a 11/02/04 # Horário: 19h às 22h
<'

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
'Desenvolve as competências para prestação dos primeiros socorros a vítimas de ou mal súbitos, visando manter

a vida, preservando a integndade da Vítima e prevenindo complicações, até a chegada de atendimento médico.

SÁBADO, 17 de janeiro de 2004

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

GRAPHIC DESIGNER

Você é criativo? Muito criativo mesmo? Tem iniciativa e bom gosto?Então este

pode ser o emprego ideal para você. É indispensável também ter grande
conhecimento em programas como Corei Drawe Photoshop. Domínio em outros
programas de design gráfico também ajuda. A Cromoart Criação & Fotolito busca

jovens profissionais aptos a encarar desafios para atuar na área de criação de
materiais publicitários, educativos e promocionais.

Currículo com portfolio deve ser enviado para a sede do jornal Correio do Povo, à
rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 246 (em frente Rest. Tio Patinhas), Centro, ou
então para o nosso endereço, no bairro Rio Molha.

Os portfolios serão devolvidos após o dia 19/1.

9134-0498,

CHEVETTE - vende-se, 89, 1.6,
gas., ótimo estado.

R$2.000,OO entro + 23x

R$184,13. Tratar: 370-9005.

veículo COMPRA-SE - corsa ou pick-up
corsa. Paga-se à vista. Tratar:
9912-1861 à tarde,

Tratar: 9117-5773.

CORSA - vende-se, Wind, 2p,
96, personalizado.
R$3.000,00 entro + 33x

R$290,00. Tratar: 371-3102.
CHEVETTE - vende-se, SE, 87,
cj insufilm, jogo de rodas,
sorn+cd. R$4.800,OO. Aceita
se troca. Tratar: 273-6242 ou

CORSA - vende-se, pick-up, 97,
c/ ar, d.h., kit GNV.

R$13.50'Ü,00 ou sem gás
BLASER - vende-se, DLX, 97,
azul, gas. R$23.500,OO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R$11.500,00. Tratar: 9133-

0803 el Ivan.

CORSA - vende-se, wind, 2p,
96, c/ trava. alarme, a.q., limp
e des. traseiro, personalizado.
R$3.500,00 entro + 34x

R$290,00. Tratar: 371-3102.

CORSA-vende-se, bordô, 95,
perfeito estado, único dono.

Aceita-se troca por piek-up
corsa ou eourier até ano 99.

Tratar: 276-3850.

CORREIO DO POVO 19

limp. R$9.300,00. Tratar: 371-
6707 ou 9973-4745.

MONZA - vende-se, 89, SLE,
motor novo. R$2.000,00 + 12x

R$266,00 ou R$1.000,00
entro + 957,00 e 12x

R$266,QO. Tratar: 370-3414

el Valdir.

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.

5-10 - vende-se, 86, ar, capota,CORSA-vende-se, GL, 1.4, 4p, .,

96. R$10.800,00. Tratar: 374-' rodas, CD, impecável. Tratar:

1117 ou 9975-0117. 9117-16'72,

CORSA - vende-se, 99, 1,0, 4p,
60.000km: azul, tr. elétr.,
rodas, alarme, película e som.

Tratar: 9117-3464.

CORSA -vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp, + a.c. R$
18,300,00. Tratar: 9953-5541
(12:00 ou após 17:30)

CORSA - vende-se, sedan,
branco, 01, 1.0, único dono.
Aceita-se troca por astra, 001
01, 2p. Tratar: 372-2907.

KADETT - vende-se, GSI, 95,
cornpl., el teto. R$10.800,00.
Tratar: 9132-3267.

S-10 - vende-se, 96, stander,
pneus novos. Aceita-se moto

125. R$13.900,00. Tratar:
372-1294.

ELBA - vende-se, 94, 4p, cinza,
e/4 pneus novos, CD e alarme.

R$2.000,00 entro + assumir
fneto. Tratar: 273-0050 ou

9112-1891 el Sandro.

FIORINO-vende-se, piek-up, 92.
R$5.000,00 + prest. De

R$245,00 pI mês. Tratar: 273-
0839 ou 9957-7545.

KADETT -vende-se ou troca-se,
2.0, MPFI, vidro e travo elétr.y PALIO - vende-se, Young, 01,

.!!l
<ti

2
E
Q)
w

2
.Q
�

Voc·ê ain:da vai ter esta marca ino seu carrol!1

Mudamos: R .. Barão doRio Branco, 230.- Centro
Fone/Fax: ,372-1 777
Slte: www ..usa.gos ..com ..br

Ho,moilogada pelo

�/N TRO

• KltJ"s ita líonos (os + vendidos no mundo)
(t

• Técnicos especlcllzodes
• Especializada em injeçõo eletrônico, mecânica geral
multi mo rcos ..

• Temos finonciamento ..

. CONSÓRCIO E FINANCIAMENTOS

Consórcio

UNIAO
371-8153
Rua: João Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

60 meses

C 100 Biz KS------R$ 83,17 r.

Crypton C 100----R$
u

88,25 .f'\
\j

C 100 Blz ES------R$ 92,36 .

r,

YBR 125 K--·------R$ 95,07 v
r>.

CG 125 KS---·---- R$ 96,41 \,_.i

C 100 Biz +-'-----R$ 102,61
C

XTZ 125 K---·_·---R$ 123,26 r-,

NXR 125 KS-------R$ 121,84 cO
NXR 150 ESD-----R$ 150,74 ..Jr'..

V'

Twislcr 250------- R$ 168,10
0,/
j' V _.

Tornado 250------R$ 181,59
�

ro
60 meses ,,\:5 Í"

RS 8.438,00�----R$ 163,14 .A, fI'(
\..J "-!oI

RS 9.235,OO·----R$ 178,54 n �\.i

RS 10,927,00-----R$ 211,26 (\ O
RS 1l.667,00--···R$ 225,57

r, U\..1

RS 12.174,00-----R$ 237,37
fr; ,

0

R$12.781,OO·---·R$ 247,11 ;j' ;})
0:

RS 13.454,00-----R$ 260,12 .fI',. ii)'v"

rv )..

76
,_

meses

R$ 10.126,00-----R$ 158,55
-

O
R$ 1l.301,00·--·-R$ 176,95 Q) ('.0.

--;"\ ,v
"

R$ 12.717,OO-----({$ 199,12 \ii G
RS 14.000,00-----({$ 219,21 O _.;.

+ "

RS 15.337,00-----1{$ 240,14 \) ('\

R$ 16.278,00�--.�$ 254,87 ,O) Ql
;.. IS
I'.J

64 meses I];

R$ 21.194;00-----({$ 394,07 \)

R$ 23.333,00-----({$ 433,84 tt"

O
R$ 25.562.00-----({$ 475,29 r"

C

RS 27.863,OO-----({$ 518,07 O
rv

RS 29.405.00-----({$ 546,74
..-

'"
.-

RS 32.103,OO-----({$ 596,91 r,
R$ 38.110,OO-----({$ 708,60 LJ

Comece o Ano co/n o. pé õireito ...

pesquise} compare e comprove que o
.

m�lbor negócio
está aqui.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



20 CORREIO DO POVO CLASSI

branca; 30.000km, único dono.

R$13.000,00 nego Tratar: 374-
1848.

PALIO - vende-se, EDX, 98, 2p,
v.e., t.e.: limpjdes tr.

R$10.500,00. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355 cj Waldir.

'PREMIO - vende-se, 86, 1.3,
gas., 2p. Aceita-se troca por

.

moto. Tratar: 371-7542 ou

9965-5774.

TEMPRA-vende-se, 2.0, IE, 96,
branco, compl., cj aro liga.
Tratar: 372-3616.

TEMPRA - vende-se, 97, 8v,
compl. R$12.300,00. Tratar:

370-3574 ou 9123,7355 cj
Waldir.

TEMPRA - vende-se, 92,
compl., branco. R$2.000,00
nego + fncto. Tratar: 275-2492

cj João.

TIPO -vende-se, 94, compl., ar
quente e frio, teto. Entrada +

financ. Tratar: 9962-8198 cj
. Anderson.

UNO - vende-se, 98, 4p, t.e.

R$10.000,00: Tratar:m275-
1021.

UNO - vende-se, brio, 91, limpj
des. tr., ótimo. R$6.000,00 ou

financ. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355 cj Waldir.

DEL REY - vende-se, guia, 88j
89, motor novo, 1.8, CHT,
álcool, azul, todo alinhado,
precisando reparos. Somente

R$3.300,00. Tratar: 9131-

3784.UNO - vende-se, ELX, 94, v.e.,
t.e., rodas esp., ótimo estado.

R$7.500,00 ou financ. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355 cj
Waldir.

ESCORT - vende-se, GL, 1.6,
álcool, cj pequenos reparos na

lata. R$.2.200,00 + 3x

R$214,00. Tratar: 371-4191.
UNO - vende-se, mille, EP, 96.
R$6.000,00 + fncto. Aceita-se

proposta. Tratar: 371-7375.
ESCORT - vende-se, 92, bordô,
aros esp., bom estado.

R$3.500,00 e assumir 31x

R$175,00. Aceita-se troca por
moto ou carro até R$350,00 e

dou volta. Tratar: 9121-4778.

UNO - vende-se, Mille, 98, SX,
young, ótimo estado.

R$9.300,00. Tratar: 9104-
7233.

ESCORT - vende-se, XR3, 90,
conversível, verm., compl. + ar.

R$7 .500,00. Tratar: 370-3574
ou 9123-7355 .

DEL REY - vende-se, guia, 89j
89, compl. R$5.600,00. Tratar:
9998-6928.

ESCORT - vende-se, XR3, 91,
conversível, ótimo estado.

R$7 .500,00. Aceita-se troca por
carro ou moto. Tratar: 273-

SÁBADO, 10 de janeiro de 2'004

CB 450TR Azul

XT225

.

Vermelha

�OTOS
XR200

PALIO - vende-se, ED, 98, v.e.,
t.e., ar quente, 4p, azul. 2.7•...5...:.2,2.7....3 •
R $9.000,00 en tr. + 17 x J"v, F'refeit0l'laldel1l�r(lru�b�, ��45:Jara�uádo�yl/E:'11aíl:ikeIbert@uol,c�rn,bri
R$320,00. Tratar: 9973-5442.

Azul

Titan ES Azul

Titan ES Prata 2001

Titan KS Azul 2001

(171 1970)
Titan 125 Vermelha

- Titan Azul

Titan Verde

Compra - Vende
CG 125 Preta

I

Troca - Financia
CG 125 Vermelha

Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski
Biz ES Azul

Reboque pi 2 motos Cinza

Fusca 1300 Branco

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

Fone: (47)
370-8622

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 2p
Uno Mille.

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 97

99 Mondeo 2.0 CLX 97

96 Monza 4p 94

96 Astra G.lS 99

,6242 ou 9134-0498 hor. comI. KA - vende-se, 98, único dono.

R$10.500,00. Tratar: 9962-
3664.ESCORT - vende-se, 92, 1.6,

álcool, bordô, aros

e s p'or tivo s , bom estado.
As s u mi r 32 x R $ 17 5 , O O .

Aceita-se troca. Tratar: 9121-
4778.

KA - Vende-se, 98, cinza meto

R$9.900,00. Tratar: 9973-
5052.

VERONA - vende-se, GLX, 1.8,
gas., azul, 4p, 93j94.
R$9.300,00 ou R$4.500,00 +

21x R$303,00. Tratar: 275-

2419 cj Walter.

FIESTA - vende-se, 98, 4p,
vermo R$9.000,00 + 13x

R$181,00. Tratar: 9902-6717
cj Isabel.

F-1000 - vende-se, 94, a.c.,
vidro elétr., tr. contra roubo. d.h.,
compl. R$23.000,00. Tratar:
370-0932.

KA vende-se, 99.

R$10.800,00. Tratar: 9955-
2930.

BRASíLIA - vende-se, 77, verde,
bom estado. R$1.300,00 nego
Tratar: 276-3084.

r

iCom. de Pecas Antonio

I [�T5Batá]' .
I

I f1:-''"''C''-��''+:
�.

11��ª��h��?r[q_1
I Fone: 370-2764 .

[CeI.: 9104-2070/9957·6099
!��:.. ���.d..�.�?�.,�.���?,�, ����"c.r�.evo d�",�hT.�de(�

BRASíLIA - vende-se, 79,
amarela, ótimo estado.

R$1.500,00 nego Tratar: 273-
0779.

CORCEL II - vende-se, 84,
álcool, CHT. R$2.800,OO.
Tratar: 9955-2930.

FUSCA - vende-se, 79, cj
reparos na lata, bem esporte.
R$2.000,00. Tratar: 376-3990
ou 9962-8198.

FUSCA - vende-se, 75, azul

met., ótimo estado.

R$2.500,00. Aceita-se troca por
carro ou moto. Tratar: 273-

6242 ou 9134-0498 hor. comI.

FUSCA - vende-se, 76, branco.
R$1.900,00. Aceita-se troca.

Tratar: 371-5917.

FUSCA - vende-se, 74.

R$2.800,00. Tratar: 9962-
3664.

GOL - vende-se, ano 88, 1.6 AP,
álcool, bom estado. Aceito moto
ou Biz. Tratar: 8802-1111 ou

275-2873 cj Rodrigo.

.)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

GOL - vende-se, 86, motor 1.6
de Passat. R$3.800,00. Tratar:
9975-0045 cl Augusto.

GOL - vende-se, 86, lS. Tratar:
375-1596.

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,od. Tratar: 376-2973
ou 9909-0180.

GOL - vend�-se, CLI, 1:6, gas.,
96, ótimo estado, 22 dono.

R$10.000,00., Tratar: 276-
0397.

GOlF - vende-se, 01, bco.

R$26.500,00. Tratar: 9102c

0089.

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. o

KOMSI - vende-se, 82, diesel.
R$5.000,00. Tratar: 998.0-
4313.

CORREIO DO POVO 21

SAVEIRO - vende-se, 98, Cl,
1.8, MI, gas., cl prot. de

caçamba, lona, alarme e trava.

R$14.5 00. Tratar: 9117-
3428 cl i '�lfO.�'',------

SAVEIRO - vende-se, 01, GIII,
1.8, gás/GNV, compl., prata,
rodas de liga, lona mar., ótimo
estado. R$22.500,00. Aceita
se proposta à vista. Tratar: 370-
8563 ou 9103·3580.

CLlO-vende-se, sedan, RN, 02,
compl., menos dir., prata,
revisado, único dono.

R$20.900,00. Tratar: 370·
9367.

CLlO - vende-se, 02, verm.,
\ ,

'

cornpl., a.c., air bag duplo.
Tratar: 370-5135 ou 370-
4790.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava p/crianças,
todas 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 cl Santiago.

PAJERO - vende-se, 98, GlS-B,
compl. R$59.000,00. Tratar:
9963-4433.

RURAL - vende-se, 76, 4x4,
reduiida e bloqueada na

traseira, freio a disco, alarme,
v.e., motor 4cc. R$7.000,00.
Tratar: 372-2833 clMarcelino.

SPRINTER - vende-se, 98,
execelente estado, preço de

oferta. Tratar: 371-6916.

TOPIC - vende-se, 98/99,
excelente estado, preço de

oferta. Tratar: 371-6916.

MERCEDES 1113 - vende-se,
84, toco, no baú. Tratar: 275-
2Ó56 ou 9955-4945.

COMPRA-SE - toco ou truck,
bom estado. Tratar: 9973-
9654.

C.OMPRA-SE - VW 7.90 até

R$20.000,00. Paga-se à vista.
Tratar: 374-1117 ou 9975-

0117.

1113 - compra-s e , de

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

CS 400 -vende-se, 82, 32 dono,
motor novo, impecável. Tratar:
,9979-1437.

COMPRA-SE - Honda Biz, 02,
51 parto Paga-se até

R$3.100,00. Tratar: 370-6360
cl Everton ou Junior após
15:00.

-,

COMPRA-SE - moto modelo,
honda Biz I Sundown I Scooter
em bom estado. Tratar: 370-
1801 cl Sandro após 18hs.

DT 180 - vende-se, pronta pI
trilha, 89, cl pneus novos, toda
revisada. Tratar: 370-8295.

DT 180 '- vende-se, pI trilha,
85. R$1.000,00. Aceita-se
troca. Tratar: 371-5917.

RD 350 - vende-se, 90, azul e
branca. Aceita-se troca por GG.
Tratar: 9905-3644.

TITAN - vende-se, 95.

R$2.500,00. Tratar: 273-0687.

TORNADO - vende-se, Honda,
02. Tratar: 9973-8618.

VENDE-SE - jogue, 97, vermo

R$1.200,00. Tratar: 372-3655.

VENDE-SE - motoWhoscings 125,
prata, 98. R$2.400,00. Aceita-se
troca. Tratar: 371-5917.

.

Xl - vende-se, de trilha + 1
motor. R$600,00. Tratar:
9134-0498.

XlX 250 - vende-se, 1

carburador, 87. R$2.200,00.
Aceita-se troca por carro ou

moto. Tratar: 273-6242 ou

9134-0498.

XT 225 - vende-se, 90.

R$2.400,00 entro ,+ 26x

R$100,25. Tratar: 9963-4433.

Centrais telefônicas Intelbras

(

lOGUS - vende-se, prata, 94,
álcool. R$8.800,00. Aceita-se
troca. Tratar: 370-2461.

Fone: 371-7007
A melhor opção para sua empresa,

escritório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e aufDmação de condomínios.

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas ele expansão pI centrais
Telefones e fax IS

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxuiares industriais
Cabos tefefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI 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 ELETRÔNICA
(Instalação e Assistêncie Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias,
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Calor)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas) \

Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

\

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

telefonia e segurança

Kit Portão Eletrônico + Interfone
, Kit Mon�tor 6" + Câmera (CFTV)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAIXASELADA-vende-se, para
Uno. Tratar: 371-7375.

JOGO DE RODAS - vende-se,
orig, de Golf, aro 15", cj pneu.
R$1.100,00. Tratar: 9902-
0348.

JOGO DE RODAS - vende-se, de
aro liga leve, cj pneus novos,

aro 15". Tratar: 372-3,655. CACHORRO - vende-se,
filhote de poodle. Tratar: 374-

JOGO DE RODAS - vende-se, 2150.
16". Valor à combinar. Tratar:
9969-0825.

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, cj MP3, cj controle,
novo, na caixa. R$520,00.
Tratar: 376-2206 ou 9111-
9968 cj Alexsandro.

VENDE-SE - CD pj carro, cj 1
mês de uso, frente destacável,
cj controle. Tratar: 371-4191.

J

diversos
BALCÃO - vende-se, pj frios.
Tratar: 375-2290 cf Gilmar
após 14:00.

BALCÃO - vende-se, pj
padaria. Tratar: 375-2290 cj
Gilmar após 14:00 ..

BALCÕES - vende-se, dois,
de vidro. R$250,00. Tratar:

9602-7757.

BETONEIRA - vende-se,
Menegotti, 320L, semi-nova.

l

R$700,00. Tratar: 370-
3179.

BETONEIRA - vende-se,
350L. R$400,00 nego Tratar:
371-9520 manhã.

BUFFET - vende-se, dois, 1

quente e 1 frio. Tr�tar: 370-
3279.

BUFFET - compra-se, de 8

cubas. Tratar: 376-1699 cj
Clovis.

--------,".,---
I� \.-:'

CACHORRO 'i;�f1de-se,
cofab, filhote.€;r'�tar: 275'

,

1307 cj Elenor ou 275-1710

cj Terezinha.

CACHORRO - vende-se,
filhotes de: Yorkshire, Shi-tzu,
sharpei, beagle, schnauser,
Ihasa apso, labrador, boxe r,

bolgue inglês, pit buli cj
pedigree ou contrato. Tratar:

370-8563 ou 9103-358,0.

CACHORRO - vende-se

filhotes de boxer. R$100,00.
Tratar: 370-9599.

CACHORRO - vende-se,
filhotes de Rotweiller, puro.
R$100,00 nego Tratar: 275-
2949.

CELULAR - vende-se, Nokia,'
neo, 8280. R$300,00. Tratar:
9132-4630.

4SÁBADO, 17 de janeiro de 2004

-

SUPEJI PROMOÇAO
Portão eletrônico
+ interfone

CELULAR - vende-se, Nokiél
6120. R$130,00. Tratar:
9901-4179.

CELULAR vende-se,
Mototola V8160. Tratar: 9132-

MÊS DO ALARME
'Vigilância eletrônica
Instalação de Alarme

comerciais e residenciais

6881. meses R$425,00. Tratar:
9979-2038 cj Moacir.

CELULAR - vende-se, Motorola
V8160, vivo, pré-pago, ótimo
estado. Tratar: 372-3157 cj
Carlos.

CUBO - vende-se, fender.

R$150,00. Tratar: 371-

8684.

COMPRA-SE - chiqueirinho,
em bom estado. Tratar: 372-
2366 cj Rosane.

Ij, Conserto de: Geladeiras, I

I. '

',' lavadoras, Ar Condicionados I,' Domésticos e Autómotivos i
:

'

- Nacionais e Im portados -

..

I

COMPUTADOR - vende-se,
Pentium 100. R$500,00.
Tratar: 9995-9007.

i (47) 372.0469
! Rua: Carlos Eggert, 141

i yil� ��Ia� ::Jar�_lJ_á_do?ul

CONSÓRCIO - vende-se,
contemplado. R$34.000,00.
Entr. R$13.000,OO + 98

Fax Panasonic

Telefone sem fio
900 MHZ
Várias marcas
e modelos

Nokia 2100/Pronto

Nokia 3310/Pronto

Motorola C200/Pronto

Parabólica com controle instalada
com a base de concreto

Antena Externa para celulares

para uso em área rural.

j

6
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Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

&. �rguitet�ra
Topografia

• l\t1edição de lerra
. Desmembramento
- Regularizaçóo de medidas
.. Proíeto e execuçóo
(residencial. comercial. etc.)
- Reformos em geral
- Paisagismo
370-7611 /9113·1663

1············
.

I
i Anuncie aquilU

371·1919

AUTO PEÇAS

Papa�io.

Rua 25 de Julho, 1650-
Vila Novo - Jguá do Sul

E·moil: popogaiO@lelro.combr

Anuncie aqui!!!
371·1919

..
-

�
- --

�;��
i AnunCie aquun

I 371·1919 I.............................................................................................................

Anuncie aqui!!!
371-1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

CORREIO DO POVO 23

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E.
PARTICULAR

, * Meia Cana
, * Rebaixo
,
* Forro

i * Acabamentos de gesso
, * Consertos

.

* Orçamento sem compromisso

(47) 276-3429
9975-5659

'CIADOI
I I
I TONERI
I rOTOCOPlA()()RAS - IMPRESSORAS I
I - MATERIAIS DE CONSUMO I
i . ASSISTÊNCIA TÉCNICA I

1276-34171
I.!I��.��.JJIIII."'��:'.Il_af!tJ.V�:la!l_!lllá��.��:�!i

R: Exp. Gumercindo da Silva, 616
- Centro - Jaraguá do Sul· se

Anuncie aqui!!!
371·1919

(47)
999'-8567

hta Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schrocder . se

COM LAVA·JA

Anuncie aqui!!!
371·1919

Dedelilação CCIIIII�
lavação ePlnmra de

. .

lIwll8Zll tle CaliCli
IWoermealJiuzaçiio

. .

. .

j i
'_o�" , J

A
•

.

-,nnUDcle aquI ..•
371·1919

úano Vargas, 594
Ceutro - Jaragllá dá 511(

Tel:: 370-3612

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

I Produto:

l Venha Conhecer a !
,Moda que é um Doce!,

i Modinha
i tam.01a16

i' Fone: 371-5810
! Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 :;

.. .J

Mudanças,'
fretes e

viagens com
F-4000 Baú.

(f

Anuncie aqui!!!
371 ..1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

1I\iSj' VIDRAÇARIA
� Arte Vidros
Vidros. Espelhos, Bsotê, Lapidação e Polimento.

jateameoto, Plotter de Recorte, Acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendas de
Materiais
Elétricos
em Geral

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Fone: 47 370 9933
1438-Sala 02-Jaraguá do Sul 9103-3838/9967-0383

DISKMAN vende-se.

R$150,00. Tratar: 371-

0083.

FAX - vende-se, Sharp,
UXP100. R$300,00. Tratar:
370-9899.

ESCAPAMENTO - vende-se,
p/ CB500 ou outras, Coyote.
R$100,00. Tratar: 9132-

1405 ou 275-1204 c/
Ricardo.

FLASH FRATA - vende-se,
Frata 160, c/ fotocélula em

perfeito estado, ideal para
grandes espaços. R$
250,00. Tratar: 8805-

0035.

ESTOFADOS - vende-se,
conjunto, 3, 2 e 1, semi

novo, brinde 2 mantas.

R$200,00. Tratar: 273-
0050.

FOGÃO - vende-se, 4

bocas. R$30,00. Tratar: .

370-6719.

FOGÃO - vende-se, industrial,
6 bocas, c/ forno. Tratar: 370-
3279.

ESTOQUE - vende-se, de

verão. Tratar: 9104-5581.

ESPREMEDOR - vende-se, de
laranja, industrial. Tratar: 370-
3279.

FREEZER - vende-se, Cônsul,
vertical, 280L. R$350,00.
Tratar: 275-1021.

,

A R ECOIVIAQ, reqistrada na Junta Comercial em 17-11-1969,
começou suas atividades em;31-1.1970, data da inauguração oficial.
Iniciou com 4 sócios vindos de Joinville, conseguindo vencer no

mercado jaraquaense. Após 1 ano um sócio reti rou-se e, em 1975,
passou a contar 2 sócios, Ronaldo K6hntopp e seu irmão Rolf (sócio
cotista). Com a saída de Rolf em 198b, foi substituído por Ruth

I<iihntopp, esposa dê Ronaldo, constituição mantida até hoje, quando
completa 34 anos de fundação. Se de início a R E CO MAQ era voltada'
ao comércio ele máquinas de escritório e concessionária da Olivetti,
com o advento ela 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.

FREEZER - vende-se, vertical,
Cônsul, em perfeito estado de
funcionamento. Tratar: 370-
9367 c/ Afonso.

GELADEIRA - vende-se;
Cônsul, em perfeito estado de

funcionamento. Tratar: 370-

9367 c/ Afonso.

LIQUIDIFICADOR - vende-se,
industrial. Tratar: 37�-3279.
MÃQUINA - vende-se, de

costura, cobertura, marca

Siruba. Tratar: 371-4573 c/
Edson ou Maria.

MÁQUINA - vende-se, de

,
I

CORREIO DO POVO 25

mesa, rnonofásica. motor HP.
Tratar: 376-3974.

----�.���----------
�nde-se, grande,

malhã. ,)r à combinar.

Tratar: 370-2617.

TOLDO - vende-se, em.placas
de alumínio, c/ 4x3,5, semi

novo. R$350,00. Tratar: 375-
1984.

INSTALADORA .

•

alerell.
A Casa do Instalador

.I Portões Eletrônicos

.I Cirquito Fechado de TV

.I Interfones

.I Vídeo Porteiro
,

.

Financiamentos em até
pj materiais Elétricos - Plano Construcar da [tA'XA]

TV - vende-se, 20", Philips,
c/ 3 anos de uso. Tratar:

9116-9134 ou 273-6242.

TV - vende-se, 29", Toshiba,
c/ vídeo. R$350,00. Tratar:
9914-0102.

TV - vendê-se, 16", Philips,
em perfeito estado de

funcionamento. Tratar: 370-
9367 c/ Afonso.

VENDE-SE - pedaleira, zoom
1010, c/ fonte e manual em

po rtuguês. R $ 350,00.
Tratar: 275-3987 ou 9953-
2022.

VENDE-SE - máq. Elgin
Brother. Tratar:' 372-3192.

VENDE-5E - 16 mesas c/ 64
cadeiras de madeira. Tratar:

370-3279.

VIDEOCASSETE - vende-se,
Semp, semi-novo. Tratar: 376-
3974.

costura, overloque, marca

Siruba. Tratar: 371-4573 c/ . VIDEOCASSETE - vende-se,
Edson ou Mariá. Sharp, stereo. R$15Q,00.

Tratar: 9995-9007.
MÃQUINA - vep�e-se, de

costura, reta, m"u:,ca Siruba.
Tratar: 371-4573 cl Edson ou

Maria.

MESA - vende-se, de sinuca,
grande. R$450,OO. Tratar:

9134-0498.

MUDAS - vende-se, de

palmeira real. Tratar: 370-

2461.

MOTOR - compra-se, de

poupa, de 3 a 15 HP's. Tratar:
275-1830 c/ Roger.

MÓVEIS - compra-se usados,
geladeira, fogão etc. Tratar:
371-2268.

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentad�_quebrada.
Paga-se à vista. Tratar: 9979-
0605 ..

PRANCHA - vende-se, de

cabelo. Tratar: 371-5270'

PRATO - vende-se, de bateria,
Carsh, 16 polegadas, Orium,
modelo Solo Pro. R$140,00 ..
Tratar: 9995-9007.

PURIFICADOR - vende-se, de
água. Valor à combinar. Tratar:
9602-7757 c/Marcos,

'

REBOQUE - vende-se, p/
moto. Tratar: 376-3974.

SERRA - vende-se, circular, de

VIDEOGAME - vende-se,
Dream Cast, c/ 2Q jogos, 2

controles, 1 memory cardo

R$360,OO. Tratar: 9901-

4179.

naugurada!!
a Pe. Pedro Francl<en, 139 � Centr

araguá do Sul (Lat. Do Terminal)

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

"'e"'" PLANET GAME
';'*:,í':!' ",!:'?" * VENDAS' -LOCAçÃO • CONSERTOS EM GERAL

• PLAYSTATlON 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
* OIlEAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENOO GAME CU6E hóf�,iodeaten�it1lMÚI: $egulldaa ;tg�ndad�s 11):00 am:oo

Rua: Sertha Weegue ,1087· Barra- Jaraguá do Sul- E-mail plªrl�!ª9ª11l�@iºg�!&ºm,-br.

ne: 376-2206

VIDEOGAME - vende-se, Play VIDEOGAME - vende-se,
Station, 2 contr., c/ 5 fitas. Dreamcast, c/ 2 contr. e 3

R$200,00. Tratar: 372-3658 jogos. R$350,00. Tratar: 376-
c/ Acácio. 2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Super Nin'tendo. Tratar: 376-

3974.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, c/ 2 controles,
memory card, 1

transformador, 2 jogos, c/ 6
meses de garantia. R$350,00.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64. R$120,00.
Tratar: 376-1903 cyJeterson.
---------- I()' VIDEOGAME - vende-se, Play
VIDEOGAME - vende-se, Station 2, totalmente

Nintendo 64. R$200,00. destravado, c/ 3 jogos.
Tratar: 370-9899. R$750,00. Tr�tar: 376-220êl

..

p
.

" "�, ,

Iml·;,'!i.·a·········in······I.•.: ,t: .. , .s !
,

1
! j'". ,,-� .,

I
nte

Atendemos Motéis, a domicílio e temos local

lJj"reJelte nO Arj
j I

!Clltirw, morena, ssíos gtandeg, coxa!
, I
,

gtO�ga, a�tilo mulherão, urna I
tentação de mulher, j

I Atendimento em notéig, rnotéí�, I
! te�idí!ncill e com local ptóptio vip_l
i �igilo absnluto. i

,

9137-3156

Dreicl1e no .Ar
Btuha, loita, 19 anos, toda ehala dli
chatme e nusadia, �eiog e bumbum

smpínado. Uma tentação do Anal.

Atendimnnto em hotéig, motâis,
tn�idiincill e com local ptÓptio vip.

.

�igilo llbgOlutoZ73_ fi � 141
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e Distribuidora de Cosméticos:

Fone: 371-6110
9905-2653

fone: 275-1450
Av. 1'1",. J)codow d.i! FOIl.CC<1, 491
��llll o 1 � Centro - JaraguiÍ tio Su.!

CLASSI CORREIO DO POV027

DESCRIÇÃO
É um distúrbio que afeta as crianças pequenas (menores de três anos de idade),
caracterizado por uma falta de resposta ao contato com outros seres humanos,'
deficiências no desenvolvimento da líhguagem e respostas anormais perante
estímulos do meio ambrente. Via de regra, os autistas adotam comportamentos
compulsivos, repetem ações de maneira mecânica e manifestam rejeição pelo.

.

contato físico.

CAUSAS
Não são conhecidas, porém algumas hipóteses apontam a incidência de fatores psicológicos, fisiológicos
e sociológicos no seu desenvolvimento.

SINTOMAS
Dificuldades na linguagem, que se manifestam em um aprendizado mais lento que o habitual na faixa de
idade da criança, ou na repetição, ou inversão, das palavras. Além disto, as crianças com autismo

apresentam uma falta de resposta diante das pessoas em geral e indiferença e falta de afeição para com
os seu? pais e pessoas próximas. Os seus músculos são flácidos. Em certas ocasiões, os autistas
manifestam padrões de comportamento estranhos e recorrentes, que podem ser autodestrutivos: bater a

cabeça, gritar ou movimentar os braços. Por causa da afeição que eles sentem pelos objetos conhecidos,
uma mínima alteração no seu ambiente gera uma situação
de estresse.

DIAGNÓSTICO
O teste de Desenvolvimento de Denver (DDST) mostra
retardo no desenvolvimento das áreas da linguagem e social.
Determinar o quociente de inteligência, pode revelar valores
baixos, decorrentes principalmente da falta de cooperação
da criança.rnats do que devido a uma capacidade mental
diminuída. Entretanto, considera-se que 70% das crianças
autistas sofrem certo nível de retardamento' mental. As
técnicas de diagnóstico por imagem (tais como a tomografia
computadorizada ou a ressonância magnética) identificam
certas alterações na estrutura do cérebro.

, TRATAMENTOS
Procura-se formar uma equipe de trabalho, que abrange os

pais, os profissionais e os professores, para trabalharem de
modo coordenado na adaptação social e no aprendizado da

linguagem. Esse processo de aprendizado pode ser feito em

institutos especializados ou mesmo na casa da criança.
Recomenda-se assistência psicológica para o grupo familiar.

Manipulação de fórmulas médicas
.

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua João Picolli J JQ - Centro

�'':».<'''iW��'''_-'''#OI;_���
I RACCO cosmétícoJ
i CICLOS d'RACCO I
". !

, OMAE· og6 mil fibrasmUHulnres. !
lf (·ElASTASE . anva síntese de elollino e m!õgu@ i
I PENTACARE· ef�íjQ lamor sobre UI mfffW' de exp,ellüel

..

·

I
AHA . elimino lThon(nü.l e locilíto pene!r.J\oo de úlí,OI I

Saúde e Beleza
: :

! Shampoos, cosméticos, '

, ,V) . :
i sucos naturais de Babosa:

(Aloe vera)

'- s f},Jo.sb-ii. I

CRM/SC 1242 . TEGO 030/79 .

ão SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua; Cuilhenn» �'\,h:Xt!, 50 - SI.., 406

Fune: .370-1705
JmfwtJ'l@lIet!ÚJ�).çÓJH:J)r.:·láfÍlgl_já:do_$u_I �-
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Assoalhos e Conservação

Vendas de tacos, assoalhos em parquet com
coloração, lixação e aplicação de produto.
Telefone: (47) 372-3489 ou 276-3290 ou 9113-
9312 falar com Maria do Carmo.

20 Anos de Experiência.

VENDE-5E

Cobertura com piscina, área 403,86m2, 01 suíte, banheiro
com hidromassagem, closet, 02 dormitórios, dependência
de empregada, área de serviço, sala de TV, cozinha, sala
para dois ambientes (estar e jantar), 03 sacadas, 03 bwcs,
espaço aberto junto a piscina, Churrasqueira e 02 vagas
de garagem.

•

Tratar: 370-2000
,

CONTABIUDADE INDUSTRIAL-CUsrOS

Procura-se 'profissional com experiência em

contabilidade industrial- custos.

Interessados enviar Currículo com pretensão salarial

, para Caixa Postal495

RETRATAÇÃO
Retratamos a quem interessar possa, que a

empresa Brail Aero Cargo Ltda., nada
deve a nossa empresa, o que ocorreu foi
um erro interno de atualização de endereço

,

para o envio da fatura.
Declara Alvo Brasil Transportes Ltda.

CNPl 72.362.650-0001-98

comunicam à seus dientes e amigos, que
a partir de J5. 01.2004 estarão

atendendo em novo endereço:
(jQJa Reinoido CJ?szu, 728, sara 1 - centro.

SÁBADO, 17 de janeiro de 2004

"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:

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente Edital, para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, nº

78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

,

ANIZIO DE SOUZA- RUASAO FRANCISCO 1267 - NESTA;
ANIZIODESOUZA-RUASAOfRANCISC01267-NESTA;
ARTHAICOM DEPECASACESSORIOS - RUANEREU RAMOS

190-NESTA;
ARTHAI COM DEPECASACESSORIOS - RUANEREU RAMOS

190-NEStA;
ARTHAI COM DE PECASACESSORIOS- RUANEREU RAMOS

190-NESTA;
ARTHAI COM DE PECAS EASSEC MAQ IN - RUANEREU

RAMOS 190-NESTA;
ASTERIAHANSEN VARGAS - RUAFREDERICOBARTEL 181

-NESTA;
AVESACOMERCIO E CONFECCOES LTDA- ESTRADA
R1BEIRAOAlLMAS/NR - NESTA;
BERTI EQUIPAMENTOSLTDAME - RUAPREFEITOWALDEMAR

GRUBBA, 2015 - NESTA;
CLAUDEMIR BASSEGIOBENTO- R ELISAWOLKMANNMMAZ

738-NESTA;
CRISTIANO DOEGE - SAOMIGUEL 180 - NESTA;
DAMAGOINDUSTRIATEXTILLTDA-RUAJORGECZMIEWICZ

497-NESTA;
DANIELLYMARCARINI GULARTE - MARIAUMBELlNADA

SILVA,410-NESTA;
DEMATEJ,COM DE PARAFUSOS LTDA- R�AEXP.ANTONIOC.
FERREIRA965 -NESTA;

,

D,EMATEJCOM.DE PARAFUSOS LTDA- RUA:EXP,ANTONIO

C.FERREIRA, 965 - NESTA;
EDUCAR INSTITUTO EDUCACIONAL S - R PREFEITO
WALDEMAR GRUBBAS - NESTA;
FERNANDOARIEL ROSANO CARBONEL - RUA FIDELlS

STINGERN, 6,AP03 -NESTA;
G J REBELO ECIALTDAME - RUABARAQDO RIOBRANCO
163 -NESTA;
JANICE SPECHTMENDES DASILVA-GETULIOVARGAS 268

-NESTA;
JATEC INFORMATICALTDA-ANGELO SC,.tIIOCHET 173-
NESTA �
JATEC INFORMATICALTDAEPP -ANGELOSCHIOCHET 173-

NESTA
JURANDIR CESAR KOCHELLA - NESTA
KARIN CRISTIANE FREITAG - R EDMUNDO ARNOLDO
EMMENOOERFER -NESTA
KAUGER&LEITEMPERGNER LTDA-ANGELORUBINI-NESTA
LGN MARCELO - RWALTER MARQUARDT2820 - NESTA;
L1ARASUELI FIETZ - REINOLDO RAU 400 - NESTA;
LUCIANAMARASOARES - R JOAO PICOLLl171 - NESTA;
LUCIO FERNANDOSASSI- HERMANN SCHULZ 169APTO
202 -NESTA;
MANOELVIEIRANETO - RUA FRANCISCOPIERMANN 279

APT0101 ;-NESTA;
MARCIOROBERTODAROSA-RUA FREDERICOBARTEL306

-NESTA;
MARIASALETE BORGES - AV MARECHAL DEODORO DA

FONSECA320 - NESTA;
MARIOKUTlAN SKIME - RUATHOMASFRANCISCODEGOES

499-NESTA;
MARTINHO RIBEIRO-AVMALDEOOORODAFONSECA405-

NESTA
MASTER CALHAS LTDAME - R VICTOR ROSEMBERG 93-

NESTA
MECANICASERVIPOSTOS LTDA - RUAGUILHERMEBEHLlNG

211-NESTA;
MEPI COM DE MED LTDA-AV GETULIO VARGAS 26 LJ 13�-
NESTA '

MEPI COM DEMED LTDA-AV GETULIO VARGAS 268 LJ 132

-NESTA;
MEPI COM DE MED LTDA- AV GETULIO VARGAS 268 LJ 132

-NESTA;
MEPI COM DEMED LTDA-AVGETULIOVARGAS 268 LJ 132 -

NESTA
MEPI COM DEMED LTDA-AV GETULIOVARGAS 268 LJ 132 -

NESTA
MEPI COM qEMED LTDA-AVGETULIOVARGAS 268 LJ 132 -

NESTA
MEPI COM DEMED LTDA-AVGETULIOVARGAS 268 LJ 132 -

NESTA
MEPI COM DEMED LTDA-AVGETULIOVARGAS268 LJ 132 -

NESTA
MEPI COM DEMED LTDA-AVGETULIOVARGAS 268 LJ 132 -

NESTA
MEPI COM DEMED LTDA-AVGETULlOVARGAS268LJ 132-

NESTA;
MEPI COM DEMED LTDA-AVGETULIOVARGAS 268 LJ 132 -

NESTA
.

MEPI COM DEMEDLTDA-AVGETULlOVARGAS268LJ 132 -

NESTA
MEPI COM DEMED LTDA-AVGETULIOVARGAS268 LJ 132 -

NESTA
MEPI COM DEMED LTDA-AV GETULIOVARGAS 268 LJ 132 -

NESTA
MEPI COM DEMEDLTDA-AVGETULlOVARGAS268LJ 132-

NESTA
MEPI COM DEMED LTDA-AVGETULIOVARGAS268 LJ 132 -

NESTA
METALNORTE INDCOM E REPR - RUAROBERTOZIEMANN

1627-NESTA;
METALNORTE IND COM E REPR - RUAROBERTOZIEMANN

1-627 - NESTA;
MODALMALHAS LTDA- RUAJORGE CZERNIEWICZ 497-

NESTA
ODILON AMARALMARTINS -NESTA;
PEIMAN PARHAMFARD - MALDEODORO DAFONSECA429-

NESTA
RAULlNO KREIS MAQUINAS LTDA - R ARAQUARI 136

CX.POSTAL217 -NESTA;
RAULlNO KREIS MAQUINAS LTDA- RUAARAQUARI136

CX.POSTAL217 - NESTA;
RAULlNO KREIS MAQUINAS LTDA- RUAARAQUARI136
CX.POSTAL217 -NESTA;
RAUMAK RAULlNO KREISMAQUINAS LTDA- RUAARAQUARI

136-NESTA;
REMATEX IND COM.DE MALHAS LTDA- RUA WALTER

MARQUARDT 1269 - NEStA;
RENATA LOURENCO DASILVA- RUAEMASCHMIDT 153-

CORUPÁ;
"-

REQUINTEMOVEIS E ESTOFADOS LTDA- RCELPASSOSMAIA

657-CORUPÁ;
REQUINTEMOVEIS E ESTOFADOS LTDA- RCELPASSOSMAIA

657-CORUPÁ;
ROSANGELAAPARECIDADOS SANTOS - LOTEAMENTO

MIRANDANR DO LOTE 66 - SANTA L - NESTA;
SCHENNlAROBERTASAGANSKI -

SERRARIARIOALMALDA- ESTRADARIBEIRAOALMASINR

NESl'A
STARPRIIND ECOMERCIO LTDA- RUALEOPOLOOMEYER 158

-NESTA;
,

THIAGO DASILVARIBEIRO HAHN - RUAJOAO MARCATTO

265APTO 202 - NESTA;
VEOCEANAMULLER - JOSE PAMIANOWSKI116 FUNDOS

NESTA

VERAMARI.I\LEITIS DASILVAM(\TTOS- OSWALDO GLATZ,
40-NESTA;
VORTEXTECNOLOGIAELETRONICA-AVMALDEODORO855

SL 104-NESTA;

Jaraguá do Sul, janeiro de 2004

IIton Hoffmann
TabeliãoSubstituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.PECUÁRIA: CRIADORES SE REU M NA SEGUNDA-FEIRA PARA CONHECER CARACTERíSTICAS DA RAÇA
.

expoe proJetos
tegradores naFestaPomerana
]ARAGUÁ DO SUL/
OMERODE - o

enai (Se r v i ç o de

prendizagem In

ustrial) de J araguá
'o Sul está p ar ti c i

ando da 21 a Festa

omerana, em Po

erode, com a expo
ição de' projetos
tegradores.
Esses projetos fo

am desenvolvidos
elos alunos dos cur

os de Aprendizagem
ndu s tr i a l e cursos

écnicos da unidade
e Jaraguá do Sul e

omerode, e são de
ominados

tegradores por uni
em todas as discipli
as em um trabalho
nico.

Quatro projetos
e Jaraguá do Sul na
rea eletrônica,

eletromecânica, ves

tuário e estilismo,
estão à disposição
dos visitantes junta
mente com projetos
da unidade do Senai
de Pomerode.

Segundo a gerente
de Marketing do
Senai de J araguá do
Sul e Pomerode,
Morgana Machado

Tezza, a exposição
tem por finalidade
mostrar à comunida
de da região traba
lhos práticos confec
cionados pelos alu
nos durante as ativi
dades nos laboratóri
os da instituição.
A visitação está

aberta para toda
comunidade entre os

dias 16 a 25 de janei
ro no Parque de Even
tos de Pomerode.

EXTRATO DETERMO ADITIVO 004/2003 AO CONTRATO nO 002/2000
CONTRATANTE: Codejas - Cia Desenv. Jaraguá Sul S/A
CONTRATADA: PROS ERV - PROCESSAM ENTO E SERVIÇOS
CONTÁBEIS S/C LTDA
O prazo de execução fica prorrogado até 07 de dezembro de 2004.
Valor Total: R$16.680,OO

'

-Ftcarn mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não
alteradas por este Termo Aditivo.
Data assinatura: 07/12/2003
Signatários: Ademir Izidoro, Ivan Pilon Torres

A raçami enar Rubia Gallega
será tema de discussão em JS

]ARAGUA DO SUL -

N a próxima seg\lnda
feira, dia 19, o Gover

no do Estado, através da

Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Regi
onal, estará promoven
do a apresentação da

raça de gado espanhola
"Rubia Gallega". O

evento, que acontece a

partir das 14 horas, no
auditório da Gerência

Regional da Celesc, em

Jaraguá do Sul, é desti

nado a todas as pessoas
envolvidas com a cria

ção e comercializaçãe de

gado em nossa região.
Além de pecuaristas, fo
ram convidados para a

apresentação todos os

prefeitos da região e au

toridades em geraL O

projeto "Rubia Gallega"
em Santa Catarina é te

sultado de um convênio

firmado entre o o;.over
no do Estado e o Go
verno da Xunta de

Galícia, nll; Espanha,
com o objetivo de apre
sentar a qualidade da

Divul9ilÇão
A raça Rubia Gallega destaca-se pelas suas qualidades e facilidade de adaptaçao

raça aos pecuaristas sente em 10 estados bra- gallega
catarinenses.

A raça Rubia

Gallega destaca-se pe
las suas qualidades ma

ternais, facilidade de

parto, longevidade, rus
ticidade, docilidade,
grande produção de lei
te e facilidade de adap
tação em diversos am

bientes. A raça está pre-

Novo sif� de serviços da região
sce.com.or

Rua João ,," aninsêheck, 293 - Sala 02'

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

Santaem

sileiros, através de cruza

mentos com as raças exis

tentes, atendendo o inte

resse dos criadores. No

entanto, apenas em Santa

Catarina existe um convê

nio de cooperação mútua

entre o Governo do Es

tado e o Governo da

Galicia - Espanha, através
do qual, entre outras ati

vidades, está sendo im

plantado ·0 "Projeto de

produção de carne bovi
na de qualidade rubi a

Catarina". Os objetivos
do evento é o de pron;lO
ver a organização de uma

cadeia produtiva e

mercadológica de carne

bovina de qualidade com

�regação de renda aos

sistemas produtivos
catarinenses; produzir
carne bovina de qualida
de reconhecida internaci

onalmente; diminuir o

êxodo rural; aumentar a

com-petitividade da in

dústria, entre outros.

Algumas características da raça:

I
II,

,I

II

Intervalo entre partos: 389 dias

Idade do primeiro parto: 26 meses

Facilidade de parto: 98%

Longevidade: 21 anos

Produção leiteira: média na 3" lactação de 2.239 Kg de
leite em 296 dias, com 4,4% de gordura.
Ganhos médios diários após o desmame: machos de

l,887g (+ ou - 253 g) e fêmeas de 1,372 g (+ ou - 203

g).
Abate: entre 8 e 10 meses, com peso de carcaça acima

de 210 Kg.

NOTA DE AGRADECIMENTO

A família de Erich Dalrnann agradece aos médicos, enfermeiros
dos hospitais Jaraguá e São José e a comunidade pela
solidariedade demonstrada ao longo dos anos e pelo conforto
oferecido por ocasião de seu falecimento.

Muito obrigado a todos.

HIlÁRIO DALMANN E FAMÍLIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IRESGATE: EXPosiçÃO RESGATA HISTÓRIAS DOS 39 ENCONTROS REALIZADOS EM JARAGUÃ DO SUL

Exposição no mu�1u· mostra
históriaa

]ARAGuA DO SUL

Foi aberta esta semana a

exposição temporária da

Convenção Nacional

Weg - a Conweg - no

museu da WEG que esse

ano está em sua 39" edi

ção. A exposição traz 10

painéis com exposição
de fotos, textos e cópias
de documentos contan

do um pouco da histó

ria e fatos que fizeram

parte destes 39 anos de

convenção. A exposição
é uma homenagem às

convenções já realizadas
e traz a história e regis
tros, por exemplo, da

primeira convenção, em

1966, e vem trazendo até

a do ano passad�. O

evento mistura a come

moração dos resultados
do ano, planejamento do

ano que começa, atuali

zação de conhecimentos

e confraternização. Os

registros mostram a ale

gria, o cansaço, a satisfa

ção de participar do

das
,_

convençoes

Vicky Bartel
Na exposrçao o registro da homenagem feita a

única mulher participante da Conweg em 2001 '

evento e fazer parte do

crescimento da empresa.

Segundo dados do livro

de registros do museu,

desde a inauguração em

16 de setembro do ano,

passado, no aniversário

de 42 anos da empresa,

nove mil pessoas já visi

taram o museu. "Fica

mos felizes com a pre
sença das pessoas que
vêm até aqui conhecer
um pouco da história e

do crescimento da WEG

e ,de Jaraguá do Sul tam

bém", conta Leodemar

Lopes, administrador do
Museu e gerente do cen

tro de treinamentos de

clientes. Além do

riquíssimo acervo da

WEG o visitante poderá
observar como foram as

convenções ao longo dos

anos. "Conseguimos resga
tar fC(btos do primeiro encon
tro de vendedores, do qual
participaram apenas seis re

presentantes, até hoje,
quando a Weg está com

mais de 100. Todo esse

material faz parte da his

tória de crescimento da

empresa que ficará para as

futuras gerações", salienta
o admiríÓtrador. A exposição
pode ser conferida até dia 23

de janeiro. (CELlCE GIRARDI)

Trabalhadores recebem kits escolares para ano letivo
]ARAGuA DO SUL - O

Sindicato dos Empregados
no Comércio adquiriu mil

.
kits e desde o dia 5 de ja
neiro os disponibilizou a

seus associados e depen
dentes. Cada um leva para
casa uma pasta com elásti
'co contendo cinco cader
nos de 80 folhas, caderno
de desenho, 100 folhas de

papel sulfite, cola, lápis pre
to e de cor, três canetas,

apontador e régua. É o

segundo ano consecutivo

que a direção da entidade
investe na aquisição do

material escolar. O auxílio .Alexandre Bago

na educação dos filhos Materiais são entregues aos estudantes dependentes
também serve de apelo
para busca de novos aS$O- O Sindicato dos Traba- 'associados (desde que
ciados. "O comerciário

que fizer a sindicalização
também recebe no ato o

kit com o material escolar",
convida o tesoureiro d'a
entidade, Cleber
Zimmermann.

lhadores Químicos, Plásti
cos, da Borracha e Pape
lão (Sintiquip) investiu mais
de R$ 3 mil na aquisição
da lista do material escolar
e dia 5 de janeiro iniciou a

distribuição gratuita aos

apresentem o compro�
vante de matrícula) e aos

seus dependentes entre cin
co e 14 anos de idade.

Este também é o segun
do ano consecutivo que a

direção da entidade adota

esse procedimento: "É
mais um incentivo para os

trabalhadores associados

que procuram a qualifica
ção profissional e a gente
sabe que muitas crianças,
infelizmente, não vão à es

cola em Jaraguá do Sul por
falta de material escolar",
lembra o presidente do

Sintiquip, Sérgio Luís

Ferrari.

No dia 2 de fevereiro

o Sindicato dos Trabalha

dores da Construção e do

Mobiliário começa a distri

buição do material escolar

aos associados e dependen
tes, mediante a apresenta
ção da lista fornecida pela
Escola. "Não temos todos

os materiais, mas o básico

está garantido como for

ma de contribuir com os

estudos de nossas crian

ças", afirma o secretário de

articulação sindical, Biásio
Alcides Miotto,

SENAI/SC comemora 50

anos de empreendimento
]ARAGuA DO SUL -

O Departamento Regi
onal do SENAIjSC
celebrou, em 10 de ja
neiro de 2004, seu 500

dos de aprendizagem
concluintes em 2001

e 2002 estão emprega
dos. O relatório revela

também o desejo' dos
aniversário, uma alunos em ampliar sua

comemoração que
marcá a capacidade de

empreender e inovar. A

instituição chega ao

seu cinqüentenário
com mais de 45 mil

alunos por ano, dos

quais 15 mil realizam

cursos de longa du-

competência já que
71% dos egressos da

aprendizagem continu- •
am estudando, alguns
já no nível superior.

O i nv e s timen to

em cursos de maior

foco na tecnologia
cresceu substancialmente

ração nos níveis bá- nos últimos Cinco

s t c o, técnico e

tecnológico. "Um alu

no pode começar no

SENAI/SC fazendo a

tradicional aprendiza
gem industrial, e che-

anos. A instituição,
que em 1998 mantinha

13 cursos técnicos e

ainda não atuava no ní

vel superior, superou a

marca de uma cente-

gar à pós-graduação, na de cursos técni-

passando pelos níveis cos - onde concentra

técnico e superior",
afirma o diretor regio
nal, Sérgio Roberto

Arruda. N o semestre

que antecede

cinqüentenário, o Senai

obteve a aprovação
do Conselho Estadual

de Educação para seu

1000 curso técni

co, formou sua primei
ra turma de um curso

próprio de nível supe
rior e recebeu o pare
cer favorável do MEC

para a oferta de pro

gramas de pós-gra
duação. É uma estra

tégia de educação con

tinuada, cujos resulta

dos estão visíveis no

relatório de acompa
nhamento de egressos

que a instituição está

divulgando: 86%

dos alunos de cur

sos técnicos e 69%

10 mil matrículas

possui três mil

- e •
alu-

ao

nos em 32 cursos su

periores de tecnologia
- 16 próprios e 16 em

parceria com universi

dades. Na forma

ção de nível básico,
são atendidos 30 mil

alunos, por ano em

mais de 1,5 mil cursos

de aperfeiçoamento,
de curta duração, além
de 1,6 mil alunos'
em mais de 50 cur

sos de aprendizagem
industrial, com duração
média de um ano. A ,

I

inovação do SENAI/
SC pode ser exem

plificada no lançamen
to, em .2003, do en

sino médio articula

.do com a educação
profissional, em Joinville,
Concórdia, Rio do

Sul e Tubarão.

EXTRATO DE CONTRATO na 020/2003
CONTRATANTE: Codejas- Cia. Desenv, Jaraguá Sul S/A
CONTRATADO: CECOP - Centro de Consultoria Pública S/C
Ltda
OBJ ETO: Prestação de serviços especializados de consultoria
Prazo: 02/01/2004 a 31/12/2004
Valor: R$18,OOO,OO (dezoito mil reais)
Foro: Jaraquá do Sul, SC
Data assinatura: 02/01/2004
Signatários: Ademir Izidoro, Rogério Barbosa Cabral

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MPRESAS FAMlUARES
Uma das questões que sempre foi motivo de

preocupação e discussão nas empresas familia

res é a composição societária, principalmente
as suas conseqüências quando da sucessão do

comando da empresa.

No âmbito do direito civil, que é a parte do di

reito que regula as relações jurídicas entre parti
culares, uma das alterações mais significativas
advindãs com o Novo Código Civil (Lei 10.406/
02), foi na ORDEM SUCESSÓRIA.

E ORDEM SUCESSÓRIA é efetivamente uma

ordem, estabelecida em lei, segundo a qual os
herdeiros receberão sua quota parte sobre os

bens deixados pelo falecido e que não tenha
deixado testamento.

Pelo Código Civil de 1916, a ordem era: Em

primeiro .lugar os descendentes. (filhos/netos);
após, os ascendentes (os pais/avós); depois os

cônjuges (esposa/marido); colaterais e; por úl

timo, caso o falecido não tivesse nenhum des
tes parentes, os bens eram destinados aos mu

nicípios, Distrito Federal ou à União.

Agora, áo contrário do que acontecia até ,10 de

janeiro de 2003, o Novo Código incluiu o côn

juge sobrevivente (marido/esposaicompanhei
ro) na linha sucessória, em concorrência com os

descendentes e ascendentes.

Assim, ao falecer uma pessoa casada, ou convi
vente em união estável, o seu'marido/esposa
ou companheiro (a) receberá, além da metade
dos bens que lhe caiba, uma parte daqueles bens
que até então eram destinados somente aos fi
lhos do falecido,

Excluem-se desta regra os casados pelo regime
da comunhão universal de bens, da separação
obrigatória e os casados pela comunhão parcial
onde não houverem bens anteriores ao casamen

to.

Neste rol de bens estão inseridas, também, as

quotas sociais da sociedade e, neste caso, as

conseqüências oriundas do falecimento podem
ser previstas com testamento ou a inserção de
cláusulas no próprio contrato social, possibili
tando aos herdeiros conhecimento prévio da si

tuação de cada um deles.

Tais mudanças exigirão um planejamento em

presarial, tanto da pessoa jurídica como da pes
soa física, objetivando uma proteção patrimonial
de acordo com os interesses dos principais en

volvidos.
-

M:aristela Hertel é Mestre em Ciências Jurídi-
cas pela Univali, professora das disciplinas de
Direito Civil e Comercial n� Unerj e advogada

na Cassuli Advogados Associados S/C

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

TURISMO: JARAGUÁ DO SUL RECEBE BOM NÚMERO DE VISITANTES QUE FOGEM DA AGITAÇÃO DO LITORAL

Turismo
neste

}ARAGuA DO SUL - o

turismo em Jaraguá do

Sul este ano teve um salto

bastante importante, pelo
menos no que se refere ao

turismo realizado pelo
Convention' Visitors

Bureau (CVB) que tem re

cebido um número bas
tante expressivo de visi
tantes que estavam fugin
do do agito das praias e

do trânsito parado. O

norte do estado tem re

cebido os turistas, e estes

permanecem no interior e

passeiam pelas praias pró
ximas daqui. O roteirq de

viagem inclui visitas as ca

choeiras, museus, pontos
turísticos e de lazer.A

grande vantagem segundo
o presidente da empresa
de turismo Ação Livre,
associada ao Convention

Visitors Bureau, Roberto
Rocha, é a tranqüilidade
sem a preocupaçãgqde as-

>�
salto, de filas enormes e

do barulho excessivo."As

pessoas elogiam a limpe
za, a cultura européia e a

organização das ruas da

cidade", conta. O princi
pal contingente recebido é

de paulistas e paranaenses

que procuram principal
mente um lugar
arborizado. "Eles perce
bem a diferença de cultu

ra, do cenário com os ar

rozais, das cachoeiras,

}ARAGuA DO SUL ;
Cerca de 60 artesãos do
Vale do Rio Itapocu estão

representando a região na

1 a Feira do Artesanato Bra

sileiro, que iniciou ontem e

vai até dia 25 de janeiro.
O evento está acontecen- '

do no Parque da Santur, em
Balneário Camboriú, para
lelamente a 1 a Feira de Ar

tesanato de Santa Catarina,
onde artesãos de diversas

regiões do estado e do pais
estão tendo a oportunidade
de mostrar seus trabalhos.

ral tem crescido
de ano em JS

. ,/ .'

micro

Divulgação
Turistas recebidos participam de atividades de lazer e cultura

incomuns na cidade gran
de. A praia para eles é co

mum, mas estas cachoei

ras, a água limpa para eles

é o paraíso", conta Rocha.
Outra característica é que
através do pacote de tu

rismo de três dias o turis
ta pode conhecer 29 ca

choeiras, nos municípios
de Corupá, Guaramirim,
Schroeder e Jaraguá do

Sul. O presidente da em

presa de turismo acredita

que a região Sul é a bola

da vez no cenário turísti

co, porque engloba litoral,
natureza, tranquilidade e

preços baixos em curtas

distâncias.

Para o diretor executi
vo do CVB, Fenísio Pires

Junior, os três hotéis asso
ciados que estão prepara
dos para receber turistas

têm tido uma movimen-

"Com certeza, esta é uma

oportunidade única para es

tes profissionais de apresen
tarem e comercializarem
seus produtos junto aos tu

ristas de todas as partes do
Brasil e também do exteri

or", ressalta o gerente de De
senvolvimento Social,Urba
no e Meio Ambiente da Se
cretaria de Estado do De
senvolvimento Regional em
Jaraguá do Sul, José
Veríssimo Garcia.

Paraa presidente da As

sociação da Fibra da Bana-

tação bastante grande. Se
gundo eles, os hotéis atu

almente se armam inclu

sive de recreadores, para
dar aos turistas opções de
entretenimento dentro do
hotel. "Os lugares hoje
oferecem ampla área de

jogos, piscinas, hortas pró
prias, cavalgadas e o pró-

, prio recreador. E até mes

mo as pessoas que mo

ram na cidade vêm para
estes hotéis em busca de
um pouco de descanso e

lazer", conta Junior. O

turismo rural deve con

tinuar até final do mês

de fevereiro, depois do
carnaval. "Este é o pri
meiro verão do
Convetion Bureau e está

acima da 'nossa eÁpec
tativa", explica.

Turismo de negócios
- Jaraguá do Sul ainda

neira, Ivonete Teresinha da

Costa, que está participan
do do evento, a Feira é uma

oportunidade ímpar para a

venda de produtos que uti
lizam cómo matéria-prima
uma fibra produzida a par
tir do tronco da bananeira,
Uma novidade para muitos.
"Recebemos diversas liga
ções de pessoas querendo
conhecer nosso trabalho e

que irão até 'a Feira", co
menta Ivonete.

Além de Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do

não tem um apelo forte

para '0 turismo' rural. De
acordo com dados da

prefeitura municipal, mais
de 100 mil pessoas pas
sam por Jaraguá do Sul

,

durante o ano, sendo que
a maioria, é de empresá
rios, formando o turismo

de negócios. "Se estes

empresários recebem uma

boa programação e co

nhecem a cidade na épo-
ca em que se hospedam
na cidade, acabam vol

tando com a família. Por
isso é através do empre
sário que tentamos tra

zer o turista de lazer",
comenta Junior. Segun-
do ele os turistas gostam
muito dos passeios nas

cachoeiras, nas rotas ét

nicas e principalmente
da culinária, que varia

entre alemã, italiana,
húngara, espanhola, en
tre outras. Na avaliação
do Convention Bureau

2ada turista de lazer dei-
xa na cidade por dia R$
70,00 enquanto que o @
turista de negócios dei-
xa cerca de R$ 250,00.
"Queremos atrair o tu

rista que passa pela BR

101, ou pela região e

entre para conhecer e

desfrutar do que o Vale

do Itapocu pode ofere

cer", finaliza Junior.
(CELICE GIRARDI)

Associações participam da 1 aFeiradoArtesanato Brasileiro
Sul, outros doze estados
brasileiros estão participan
do do evento, que conta

com praça de alimentação
e palco para shows, onde
bandas típicas alemãs e gru

pos de boi-de-mamão es

tão se apresentando. Outra
atração é o espaço ''Arte ao

Vivo"; onde oleiros,
criveiras, rendeiras, e um

canoeiro, entre outros, mos
tram como realizam seus

trabalhos e ficam à dispo
sição para explicar ao pú
blico um pouco de sua arte.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICAUTELA: BOMBEIROS CAPTURAM COBRAS CERCA DE TRÊS A t:\UATRO VEZES POR DIA NO VERÃO
!

'

Incidência de cobras preocupa

pessoas que moram no interior
]ARAGuA DO SUL - o

Corpo de Bombeiros Vo

luntários do Município tem

sido solicitado uma média

de quatro vezes por dia para
atender pessoas que encon
traram cobras próximo às

residências. Com o clima

quente, as serpentes apare
cem mais freqüentemente em
busca de alimentos, assustan
do os moradores que resi

dem no interior da cidade.

Informações dos socorristas
apontam que as cobras mais

comuns na microrregião do

Vale do, Itapocu são as
. . .

Jaracuçu, Jararaca, carunana e

a coral. Destas, apenas a

janaína (jararaca falsa) não é

venenosa, apesar de correr

atrás das pessoas se sentir-se

ameaçada,
- A mordida da ser

pente não peçonhenta tam

bém é perigosa, a lesão in

fecciona porque a cobra ali

menta-se de ratos e sapos-:l
, explica o bombeiro Lean

dro Torquato. Ele destaca

que todos os socorristas são

treinados a capturar cobras,
mas enfatiza que a comuni

dade só deve os chamar
caso o animal esteja próxi
mo à casa. ''Vamos atende

los, mas em casos de a co

bra estar representando pe-

Jararaca falsa não é venenosa,mas a picada infecciona o local lesado _

Alexandre Bogo

rigo, se o animal estiver no
'

mato, longe da proprieda
de, não temos porquê cap
tura-lo", explica, orientando
as pessoas a não tentar pe

gar cobras, em hipótese al

guma.

o bombeiro explica que
há cobras' peçonhentas e

não-peçonhentas. Ambas
produzem veneno, mas só

as peçonhentas têm um apa
relho para introduzi-lo no

corpo da vítima e podem

causar acidentes com o ho
mem. O veneno da coral

pode matar a vítima por
parada cardiorres-piratória.
Por isso, a

pessoa picada deve ser le
vada ao hospital para rece

ber o soro específico o mais
depressa possível. A jararaca
também é cobra

peçonhenta. Seu veneno

causa inchaço no local e he
morragia, além disso, des
trói os músculos da região
onde é injetada. "Se for pi
cada, a vítima tem de man

ter éàlma e ser encaminha

da imediatamente ao hos

pital para receber o soro

antiofídico. Quanto mais a

pessoa se mexer, mas rápi
do o veneno circula pela
corrente sanguínea", infor
ma Torquato.

CAUTELA - Os bom

beiros aconselham as'pesso
as a nã2:'andarem descansas

em mato. De cada dez pica
das, sete acontecem abaixo do

joelho. Entre outros cuidados,
os socorristas pedem que as

pessoas evitem colocar as

mãos dentro de buracos,
montes de folhas ou troncos

de árvores, optando sempre

por um pedaço de pau, pois,
a cada seis picadas, uma é nas

mãos. (FABIANE RIBAS)

Acidente de trânsito culminaemmorte demenino de 12 anos
]ARAGuA DO SUL -

O Corpo de Bombeiros
Voluntários do Municí

pio foi acionado duas

vezes quinta-feira em ca

sos de acidentes graves.
O primeiro foi registra
do no cruzamento entre

as ruas Padre Aluízio

Boing e Feliciano

Bortoloni, no Bairro Ba-r

ra do Rio Cerro, por
volta das 13h40. O veí

culo Classe A placa
MBO.7575, de Jaraguá
do Sul, conduzido' por
Magali Wolf, 32 anos,
colidiu com a Saveiro

placa MHA-OOI3, de

Jaraguá do Sul, dirigido
por Jean Guilow.

Com o impacto da

batida, o garoto Rafael

Alexandre Polowski, de

12 anos, foi arremessa

do para fora do veículo

(estava sem cinto de se

gurança). Ele sofreu sus

peita de fratura de cos

tela, hemorragia interna
e foi encaminhado às

pressas ao Pronto-so
corro do Hospital São

José, mas não resistiu

aos ferimentos e entrou

em óbito. Outros

caroneiros do Classe A

também se machucaram
- Karina Klain, 14 anos,
apresentava ferimentos

nas costas; Diandra

Volpi, 15 anos, tinha

edema na cabeça e fra

tura no braço direito, e

Drieli Volpi, 15 anos,
sofreu ferimentos na

perna direi ta.

Outra, ocorrência

atendida pelos socorris

tas foi no fim da tarde,
por volta das 17h30. Foi

um atropelamento re

gistrado mi Rua Joaquim
Francisco de Paulo, no

Bairro Chico de Paula.

Uma criança. estava cami
nhando com a avó,
quando num descuido,
foi atravessar a rua e aca

bou sendo atingida por
um veículo. Andressa

Uller, 6 anos, foi leva

da ao Hospital J araguá,
oride está internada em

estado grave. Segundo
os bombeiros, a vítima

apresenta suspeita de

traumatismo craniano;
de hemorragia interna,
além de ter sofrido
ferimentos no 'abdome.
(FR)

FI
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VILLENEUVE FALA EM VOLTAR APÓS DESCANSO

Apesar das habituais reclamações e críticas,Jacques Vill�neuvt
dá a entender, em entrevista ao jornal suíço "L'Illustré", qU(
sua carreira na F-1 não terminou, apesar do afastamento em n

2004. "Estou aliviado, mas cansado como nunca, Nos doil
últimos anos me senti exausto como jamais havia acontecido

antes", revelou o canadense. ''Tudo isso me deixou esgotado
e sem' energia, por isso preciso recarregar, as baterias pata (

poder voltar com força", afirmou. Villeneuve disse que

percebeu que sua vida na BAR estava no fim com a chegada
de David Richards, em 2002. O dirigente nunca engoliu OI

altos custos da presença de Jacques no time e avaliava que o

retorno - leia-se resultados - era muito pequeno. A relação
dos dois se desgastou. "Sempre trateiDavid com cordialidade,
mas sabia que o fim se aproximava. Entreguei grande parte
da minha carreira à BAR. À toa", completou.
AJordan e aJaguar foram, sim, possibilidades. Mas Villeneuve
jamais se interessou em brigar pelas últimas posições - caso

da Jordan - ou tornar-se piloto pagante - na Jaguar. "Seguir
na F-1 com a Jordan? Não, obrigado. É uma equipe
determinada, todos lá trabalham bem pelos poucos recursos ,

mas estou feliz por estar longe do paddock", concluiu.

ECCLESTONE GARANTE FRANÇA NO CALENDÁRIO

Depois da reunião de ontem entre equipes, FIA e Bernie

Ecclestone, em Londres, o principal dirigente da F-1 disse

que o GP da França será mantido no calendário do Mundial
de 2004. "Sim, está confirmado, serão 18 corridas", afiro
mau Ecclestone, garantindo a temporada com maior nú

mero de provas em toda a história da F-L O GP da França
é a décima etapa e será realizado dia 4 de julho. A prova de

Magny-Cours ficou sob sério risco e seus organizadores che

garam a dizer que a corrida não aconteceria este ano em

virtude das dívidas com a FOM, a empresa de Bernie

Ecclestone, e a incapacidade de pagar as garantias financeiras

para a realização da prova em 2004. Ecclestone não disse,
entretanto, se a dívida foi totalmente quitada.

Faleceu às 8:30 horas de 16/1 o Senhor Domingos Correia com

idade de 78 anos, deixando enlutados esposa, filhos, filhas, genros,
noras e bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi

realizado em 18/1 às 16:00 horas, saindo o féretro da Capela
Mortuárai da Vila Lenz' seguindo para o Cemitério do Centro.

Faleceu às 6:30 horas de 16/1 o Senhor Willy Alberto Sonnenhohl

com idade de 42 anos, deixando enlutados sua mãe, esposa, filho,

filha, irmãos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi

realizado em 17/1 às 9:00 horas, saindo o féretro da Igreja Lutema

do Centro seguindo para o Cemitério do Centro,

Faleceu às 22:50 horas de 15/1 o Jovem Rafael Pollauf de Moura

.corn idade de 12 anos, deixando enlutados seus pais, avos, irmãos

e demais parentes e amigos, O sepultamento foi realizado 16/1
às 17:00 horas, saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi

seguindo para o Cemitério da Vila l.enz!

Faleceu às 23:00 horas de 15/1 o Senhor Vendelin Wolf com

idade de 73 anos, deixando enlutados filhos, filhas, genros, noras,

netos, bisnetos, irmãos, irmãs e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado 16/1 às 17:.00 horas, saindo o féretro

da sua residência seguindo para o Cemitério Santo Estevão.

Faleceu às 22:50 horas de 15/1 o Jovem Rafael Pollauf de Moura

com idade de 12 anos, deixando enlutados seus pais, avos, irmãos

e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado 16/1
às 17:00 horas, saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi

seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.
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BrasileArgentinaenfrentam-se
amanhã em São Paulo

Brasil e Argentina se en

II [rentam pelo Desafio Inter
TI nacional de Futsalamanhã, às

11 horas, com transmissão

l ao vivo pela Rede Globo.

l Fernando Ferreti, treinador
da seleção brasileira, disse

que o seu time tem dois pro·
blemas. "A equipe está sem

condicionamento físico por

que está voltando de férias,
apenas o ala Manoel Tobias
e o fixo Schumacher estão

no meio de suas tempora
das. Além disso, o

entrosamento ainda não é

total. Devido a estes moti

vos, estou preparando duas

escalaçôes para o time estar

sempre descansado", diz.
Em relação ao confron

to, o treinador comentou

que é o momento de apren
der sob ré os adversários.
"Todos analisam o nosso

time. Agora, temos que es

tudar a equipe deles, já que
os argentinos têm condições
de ficar entre os quatro do
Mundial deste ano, na Chi-

na, Taipei. Para ficar com a

vitória, precisamosmelhorar
o conjunto do ataque, dei
xando de lado apenas a ha

bilidade individual. Os joga
dores estão empenhados e

vão se esforçar para supe
rar os obstáculos", comen
tou o treinador, que, deve
iniciar o jogo com Franklin,
Fininho, Schumacher, '

Carlinhos e Pablo.
'

O fixo Schumacher, que
está voltando ao time brasi

leiro após três anos, tam

bém vê a falta de

entrosamento como um

obstáculo. "Em dois dias

não temos condições de

entrosar com os demais

atletas. A adaptação não será

100%. O futsal brasileiro

tem que se adaptar ao eu

ropeu, no qual a marcação
é feita por zona e os jogos
são disputados em quadra
40x20. Hoje em dia, estes
detalhes e o coletivo são

determinantes para uma vi

tória", alertou.

Bombinhas sedia travessia

neste final de semana

JARAGUÁ DO SUL - A

praia de Bombinhas vai ser

palco de travessia neste fi
nal de semana. A atividade,
além de incentivar a prática
esportiva e um estilo de
vidamais ativo, permite que
os nadadores fiquem mais

próximos da natureza. Os

competidores vão atura nas

categorias até 15 anos, 16 à

20 anos, 21 a 25, 26a'30,
'

31 a 35,36 a 40, 41 a'45,46
a 50, 51 a 55, acima de 55
anos e PPNE e vão percor
rer 1,4 mil metros. A con

centração está marcada no
Bar do Nico, na praia, com

início da prova às 10 horas,
no feminino, e 11 horas no

masculino.

Os organizadores da

travessia vão premiar com
troféus os cinco primeiros
colocados na geral mascu
lino e feminino, e para os

três primeiros de cada ca-

" tegoria. Além dos troféus,
todos os nadadores vão

receber camisetas alusivas

à competição e concorre-
,

rão a sorteios de brindes.

Mais informações pelo site

tioteco@hotmaiI.com, ou
pelos telefones (47)'
3690111, 3692743,
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Equipe da icrorregião vence

prova de aventura do Bali Hai
, o� JAR,\GUX DO:;SUL - o

gostS·p�ta ptática 'de espor
tes foi determinante na con

solidação. de, uma amizade
entr� três desportistas da
microrregia<;> dq Vale 'dó"
Itapocu. Entre pedaladas é

passeios em cachoeiras pela ,

região, CláudiQ' Scheuer, 26
anos, de Jaraguá, do Sul;

, Darlan Shütie,23, eMarkolf
Berchtold, 7;3, ambos de

Schroederrünirarn-se no

mesmo o�je�vo'e� fo��a
ram uma equipe ,competiu"
va para atuar errt provas de
aventurapeloEstado de sinta· ,

Catarina. No wtihJ.o final: de

semana, por exemplo, @�pe
raram as próprias expectati-'
vas ao participar pela primei
ra vez e garantir o troféu de

campeões do Bali Hai

Adventure, na categoria
iniciantes.

A atividade contou com

o envolvjmento de 11 quar
tetos e quatro duplas.
Fabiana Fagunde��Oa Costa
Lima, 21, competiu ao lado

de Scheuer, Shütze e

Berchtold, contribuindo
com a vitória do grupo. O

"

de�afio consistia em perc�)r;:� próximo ano certamente
rer 17 quilômetros ,de biCi- 'voltam a atuar nessa - com-

.clera,' dez quilômetros cle petição, mas numa catego-
caminhada, três de €ruaqué, ria superior.
mais quatro de caminhada e

��-----------,------------;

rapel, "Nós não sabíamos Berchtold vai competir prova
como seriam as provas, internacional
nem o nível dos concorren-

tes, mas estávamos tranqüi
los porque em termos de

preparação física estamos

100%. A atividade que nos

saímos melhor foi o ciclis

mo, por se tratar do espor
te que mais praticamos nos
finais de semana", diz

Scheuer, enfatizando que no

O ciclista de

Schro'eder, MarkolE

Berchtold, vai partici
par este final de sema

na de uma competi
ção de Downhill Ur

bano, que será realiza

do na cidade Santos,
São Paulo. Trata-se de

i\ntes de formarem a

equipe, os adeptos de espor
tes radicais costumavam

, competir sozinhos em pro,
vas, entrando em grupos de

outras .cidades, "Dessa for

ma, podemos formar nos

sa equipe aqui da região; o
que facilita os treinos. O que
[. ,

preCIsamos e encontrarmu-

lheres que gostem desse tipo
de atividade para que en

trem no grupo e disputam
junto conosco. É importan
te contarmos com uma

equipe mista", considera
Shütze.

O próximo desafio está

previsto para o mês de mar

ço. (FABIANE RIBAS)

uma prova do circui

to internacional, váli
da para o ranking
mundial da modalida

de de Mountain Bike.

Em 2003, Berchtold
� .

encerrou o ano em 01-

tavo na colocação ge
ral do ranking.

o encontro secreto entre Senna e Ferrari
Era sobre as costas de estabelecida para o casamento piloto da McLaren, em Por- gredo foi guardado por mais

AyrtonSenna, enão deMichael de dois dos maiores mitos da tugal, descreveu de maneira de uma década. Todthaviasido

Schumacher, que aFerrari pla- categoria, um vermelho, o oblíqua como "uma idéia,� contratado pelo time italiano

nejava escrever as páginas da outro verde e amarelo: 1995, plano íntimo, uma meta bem doismeses antes.' 'Euo conhe-

ressureição quandoviviaoauge ano em que o alemão foi con- definida" para o futuro, sor- cia pouco, porque tinha acaba-

de sua pior fase na história da
I

tratado, para estrear em 1996. rindo ao seu interlocutordian- do de chegar à F-1. Mas tive-

Fórmula 1. Em setembro de Senna, tinha33 anos em serem- te da pergunta óbvia, e a ele mos uma longa reunião com

1993, o time amargava um je- bro de 1993 e, àquela altura, feita inúmeras vezes no passa- ele, na semana do GP da Itália.

jum de três anos sem vitórias. um compromisso firmado do: seria a Ferrari? Foi quando falamos de um

Não ganhava um titulo desde com a Williams para a tem- A revelação sobreoencon- eventual futuro na Ferrari em

1979.A crise parecia insolúvel. porada seguinte. Mas acalen- tro de 1993 entre Senna e a 1995. Mas isso não pôde ser

Foiquandoaconteceuurnalon- tavaum sonho antigo, que um Ferrari 'foi feitana noite de on- concretizado...", disse o francês,
ga reunião secreta na Itália, mês depois desse encontro,em tem (15) por Jean Todt, dire- que se emocionou ao lembrar
muito provavelmente em sua última entrevista exclusiva tor-geral da equipe, em do brasileiro morto em Imola

,

Maranello, e uma data foi aum jornalistabrasileiro como Madonna di CampigUo.O se- no dia 10 de maio de 1994.
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DESAFIO: INSCRIÇÕES FORJ\M PRORROGADAS ATÉ O DIA 20, NO VALOR DE R$1927,00 POR PILOTO E NAVEGADOR

Três equipes jaráguacnscs
vão atuar no 10° Transparaná

]ARAGuA DO SUL -

Em busca de desafio,
jipeiros jaraguaenses ins

creveram-se na décima.

edição do Transparaná,
evento off-road de regu
laridade, idealizado, orga
nizado e realizado pelo
Jeep Clube de Curitiba,
destinado, exclusivamen
te, a veículos 4 x 4. A com

petição é a segunda prin
cipal do País em termos

de dificuldade, disputada
em dez etapas, s endo
duas pO'r dia, perfazendo
um total de cinco dias de

compe tiç âo. A dupla
Carlos Isaias e Eduardo
Finta atuou na prO'va do

ano passado, na categO'
ria Sêriio r e ficou em

nono lugar.
Este ano, além dos

dois, também vão defen

der O' nome do Jipe Clu

be de Jaraguá do Sul O'S

aventureiros Nivaldo Liz

e Marcos Maia, e Antô

nio Hesmann e Laerte

Milan, todos na mesma

categoria - Sénior, A dis-
LI puta tem início dia 24 des

te mês, na cidade de

Guairá, passando pO'r
Nova Olímpia, Paranavaí,
Jaguapitá, Co rn él io

Procópio, Ibaiti, Castro,
Curitiba, Guaratuba, corn
previsão de finalizar dia

31, em Praia de Leste. AO'

todo, serão percorridos dois
mil quilômetros de prO'va.
O percursO' é todo feito

pO'r estradas vicinais e tri

lhas de grandes dificulda
des, exigindo grande re

sistência dO's veículO's e

uma alta perfO'rmance de
.

I -_
<,

{>- Alexandre Boço

Aventureiros preparam-se para um dos maiores eventos off-roads do País, no Paraná

pilotos e navegadores,
"É uma competição di

fícil pelo tempO' que fi

carernos circulando com

O' jipe e pelo fato de a

média de velocidade ser

alta. Mas ternos expecta
tivas de trazer bons resul
tados para casa", destaca
Liz.

Aproximadamente 80

competidores vão dispu-

tar nas categorias Máster

(pilotos e navegadores
com vasta experiência no

espO'rte off-road), Pick
up (competidores que uti

lizam O'S veículos tipo
pick-up), Sênior (pilotos e

navegadores cO'm experi
ência no esporte off-road
e que já tenham disputa
do prO'vas de regularida
de), Jeep (aven tureiro s

que participam de prO'vas
de regularidade corn veí

culo s J eep Willys O'U

Fo rd), Adventure (dá
oportunidade aos usuári

O'S de 6reículO's 4x4 a se

aventurar pO'r estradas e

trilhas d en tro de um

gr�nde evento off-road,
sem, no entanto, estarem

envolvidos em uma com

petição). (FABIANE RIBAS)

Competidores têm de respeitar as regras do raid off-road
Assim corno O'S demais =r=== de

aventura, O'S adeptos de raid têm de res

peitar determinadas regras impostas pe
los organizadores. As equipes precisam
estar com todos O'S equipamentos obri
gatóriO's pO'r lei (pneu socorro, triângu
lo, extintor, ferramentas, etc), estar equi
pado com cinto de segurança confor

me legislaçâo do Contran (Conselho Na
cional de Trânsito e com santo antôniO'

O'u gaiO'la, nO' casO' de veículO's cO'nversí-

veis O'U de não possuir capO'ta rígida (fi
bra O'U metálica).

As inscrições para O' Transparaná en

cerrariam na semana passada, mas O'S

organizadores resolveram prolongar a data
final para O' dia 20, próximo, As pessoas
interessadas podem efetuar a inscrição pelo
site wwwtransparana.com.br. no valor de
R$ 1927,00 pO'r piloto e navegador e R$
250,00 pO'r Zequinha (pessoas que acom

panham �O' bancO' de trás). (FR)

Lori Sandri é O novo técnico do Criciúma

O treinador LO'ri

Sandri assumiu O' CO'

mandO' dO' Criciúma.
Ele será O' terceirO' téc

nicO' da equipe desde

que a Série A dO' Cam

peO'na tO' BrasileirO' CO'

meçO'u e, inclusive, já
dirigiu seu primeirO'

treinO' à frente dO' time

na tarde desta sexta

feira. GilsO'n Kleina,
que O'cupava O' cargO'
até entãO', passO'u a ser

seu auxiliar-técnicO'.

Kleina substituira Ed

sO'n GaúchO', campeãO'
da Série B em 2002.

Juventude, nO'

HeribertO' Hulse. O

Criciúma faz ótima

campanha e ,está em

sextO' lugar na tabela de

classificaçãO', cO'm 27

pO'ntO's ganhO's. O time

venceu O'S três últimO's

Esta será a quinta
vez que Sandri treina.rá
O' Tigre. As O'utras fO'

ram em 1981, 87, 91 e

94. Em 1991, O' treina

dO'r cO'nquistO'u O' Cam

peO'natO' Catarinense.
Sandri já fará sua estréia

nO' dO'mingO' cO'ntra O' JO'gO's.

NOTAS III

CONFIRA QUEM TROCOU DE TREINADOR NA SÉRIE A:
Fluminense (Renato demitido)
SãO' Paulo (Roberto Rejas na vaga de Oswaldo
de Oliveira)
Grêmio (Dario Pereyra na vaga de Tite)
Bahia (Evaristo de Macedo na vaga de Bobó)
Guarani (Barbieri na vaga de Pepe)
Juventude (Cristovão, Marinho Peres e agO'ra Raul

Plasmann)
Paysandu (IvO' WO'rtmann na vaga de Dario

Pereyra)
Figueirense (Artur Ne to no lugar de Wagner
Benazzi)
For talez a (Luis Carlos Cruz, Ferdinarido Teixeira

e de novo Cruz)
Criciúma (Edson Gaúcho, Gilson Kleina e agora
Lorí Sandri)
Paraná (AdilsO'n Batista na vaga de Cuca)
Goiás (Cuca no lugar de Caridinho)
Vitória (Edinho no lugar de joel Santana)

ARTUR NETO DEFINE EQUIPE DO FIGUEIRENSE
O té cni co Artur Neto está pr ep arando a equi
pe que vai enfrentar O' Paraná, neste domi ngo,
em casa. Para a partida, O' tr e inado r não vai

p oder c on tar com O' atacante Evair, que rece

beu O' terceiro car tã o arriar e lo e cumpre sus

pensão au torn
á tic a. Al

é

m d is s o, Evaif viajou
para SãO' Paul.o para acomp anhar O' tra.tamen-:

to de saúde de seu pai. O j ogad o r deve se

reapresentar na próxima segunda-feira. O trei

nad o r terá, por érn, a vo l ta de Car lo s Alberto

ao time. O jO'gadO'r cumpriu suspen s ão pO'r ter

r e cebid o O' te r ce ir o car tão arn a re Io.

TO'dO' O' cu id ado de Artur c om a preparação
da equipe se dá pO'rque O' time catarinense

ainda não perdeu em casa neste Br a s il e iro, e

espera m a n t e r a invencibilidade c o n t r a o

Paraná. O té cn ic o deve definir O' time titular

neste -s áb ad o.
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