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Raça nordestina de ovelha é
novidade de criadores de JS

Vicky Bartel

Participar de Concursos Públicos
tem se tornado uma das poucas
chances para os jovens
conseguirem uma vaga no

mercado de trabalho, cada vez

mais concorrido. Página 4

IC Y arte

Ovinocultores de Jaraguá do Sul estão sendo pioneiros na criação de uma raça nordestina de
ovelha: a Santa Inês. A principal característica da raça é a ausência da lã no animal. Página 6 Municípios assinam

convênio com a SDR

Malwee realiza amistosos e

prepara-se para Taça Brasil
A·24a Secretaria de desen

volvimento regional assinou
conv

ê

r io para o repasse de
verbas no valor de R$ 950 mil

para os hospitais de Jaraguá do��
Sul, Guaramirim e prefeitura
de Massaranduba para cons

trução de uma unidade mista

de saúde.

PÁGINA 8

Moradores faturam

renda extra com a

21a Festa Pomerana
PÁGINAS 8

Alexandre Bago
Malwee vence o time de Pomerode no primeiro jogo amistoso do ano por 7 a '2. O próximo está agendado para o dia
30, contralteiaí, na cidade de Indaial. Comissão técnica aprovou o desempenho dos atletas jaraguaenses. Página 11
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2 CORREIODOPOVO

Transporte Coletivo
A,Verdade Triunfará

CHARLES LONG,HI :__ Presidente do PT de Guaramirim,
.charleslonghi@brwnet�com.br

Não me importa que para fazer a verdade

triunfar, que eu seja apedrejado pelos meus

adversários. Caros amigos de Guaramirim, não

gosto de fazer o que estou fazendo, de ter que ir

'na imprensa para dizer que o Secretário Valério

-Verb irien, está mentindo vergonhosamente. Meu
caro Valério o povo de Guaramirim não merece

o que, você e os seus "amigos" estão falando na

imprensa. A imprensa deve ser sempre utilizada
e acionada para informar as pessoas, e não, para
difama-las. Ao, ler o artigo que você assinou,
fiquei analisando que o desespero � algo que leva
as pessoas mentirem. Por favor, não se desespere,
a verdade triunfará. Não difame pessoas que
querem o bem de Guaramirim. Val

é

rio você é

uma pessoa pública, os h o rrren s públicos não

devem mentir, quando eles mentem da forma que
você mentiu, todos saem perdendo, neste

episódio o povo de Guaramirim é que saiu

perdendo. Se vo cê não po s s ui argumentos
verdadeiros, fique calado antes de utilizar os

falsos. O que nós queremos é que o Projeto sobre
o Transporte Coletivo, seja mais bem detalhado.
Somente isso qu'e queremos. .Na d a mais. Por

favor, ao invés de gastar teu tempo indo para a

0- imprensa difamar pessoas que querem o teu bem

e o bem do povo de Guararnirirn, agilize a entrega
das informações para a C�h).al1� de V\r,eado'res"
para que os vereadores' poss:::j.t:n,;;ariabs�l'
detalhadamente todos os itens do projdo e

depois vota-lo. Para termin��, quero que v�c�,
Valério Verbinen, Secretário àe Planejamento d�
Município de Guaramirim, me 'provasse, p:ara
mim e para os moradores da Estrada Bananal do
Sul e da Vila Amizade, onde consta �o, Projeto
que a Prefeitura de Guaramirim pro to co lou na

Câmara, que ela pretende realizar Pavimerrtação
"

Asfaltica em arribos os Bairros. Por favor Valério

não vá povamente 'a imprensa: dizer que eu estou

novamente, confundindo a op in ião pública de
Guaramiri�'. iss� ficará cada mais vergonhoso
para você. Conselho de amigo, afinal de contas

dizem que a MENTIRA TEM PERNA CURTA.
Valério você bem sabe que para o Projeto ser

vo tad o d -m a i s rápida possível" depende
unicamente da 'Prefeitura. Pense' nisso. E f�ça a

coisa: certa. Você ainda tem chance de ACERTAR
GUARAMIRIM.

Artigos para Carla do Leitordevemserenviadosparaa Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro, oupeíoe-malt:
redacao@jomalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito

, re Sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais recesséríes.
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Milhares de.

Desemprego entre jovens
Não é novidade para nin

guém que o desemprego atin
ge niveis elevadissimos em

todos os Estados brasileiros.

É crescente o númePo de pes
soas que não têm renda fixa e..

muitos sequer fazem biscates
devido à concorrência 'no
mercado informal, a perda do
poder aquisitivo da população
ou até por acomodação, pre
guiça. Nem nos Estados do

sul, considerados/os de maior

potencial econômico, d�em a

essa realidade.
Desde pequenos estabele

cimentos comerciais até às

grandes indústrias, a conten
: ção de gastos é a tônica que

. vem sendb -seguida. riosúlti- '

mos ano-s.' R �f; os funcioná
rios' ou colaboradores, como
esrão sendo chamados ironi-

'. carnente; são os primeiros a

.' pagar,Q pato. Redução da car'-'
.

gi, horári� e conseqüente ré-

dução do 'salário. Isso quan
do não vem a demissão, jun
to com um amontoado de
lorotas que você sabe não 'se
rem o motivo real.

.

,
.

Nesse emaranhado de .difi

culdades, certamente os jovens

brasileiros
apostam todas as.
suas fichas em

. .-

. znscrzçoes e

apostilas de
concursos para

conseguir
realizar um sonho
de muitos, mas

concretizados por
poucos

. são os mais atingidos. Pesqui
sas do Grupo Votorantim

apontam qué os jovens entre

16 e 24 anos representam
47% do total de desemprega-'
dos do Pais: são 3,4 milhões

de desocupados e 4,2 milhões
de inativos, Ou seja, 7,6 mi-

lhões q�e não trabalham, nem

. procuram emprego.
É claro que também exis

tem muitos jovens emprega
dos ou a procura de um tra

balho, mas as exigências cada
vez maiores e a: carência de

vagas no mercado assustam e

...J

desanimam.' Uma das pouca�
.
chances de conseguir um em

prego relativamente estável e

com um salário razoável são
.

os. concursos públicos que,
aliás, deveriam ser gratuitos,

Milhares de brasileiros

apostam todas as suas fichas

em inscrições e apostilas de

concursos para conseguir re- I

alizar um sonho de muitos,
mas concretizados por pou
cos. E enquanto a oportuni
dade não aparece, uma gran
de parcela: vai se especializa»
do em cursos de graduação,
pós-graduação, mestrado, lín
guas, entre outros, buscando

cumprir os pré-requisitos eXI

gidos pelo mercado de traba
.lho. E emprego que é bom,

nada ...

Foi-se o ten:po em que o

bom profissional, qualificado
e.habilidoso, tinha lugar garan
tido nas empresas;Mas como

a esperança é a última que
morre, quem sabe um dia es

ses jovens de hoje tomem ati

tudes diferentes no amanhã,
abrindo as portas a quem tem

vontade de se sentir útil, de

ser gente.

Os textos e colunas assinados são. de re�ponsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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Nos bastidores da política do muntclplO de

Schroeder já está definido um dos candidatos a

disputar para a cadeira do executivo. Segundo o

prefeito Osvaldo ]urk o nome mais cotado é do

seu vice-prefeito Orlando Tecilla. ]urk ainda

afirma que não irá disputar a reeleição devido

ao acordo firmado entre os partido do PMDB

e PP.

OUTROS NOMES

"Há vários outros nomes no cenário político de

Schroeder, como Fellipe Voigt vereador, o ex

prefeito Adernar Piske, entre outros. Realmente

quem decidirá o candidato será o próprio PP,
sendo que o vice será um candidato do PMDB",
comenta]urk.

FARPAS
A sessão extraordinária realizada pela Câmara de

Vereadores de Guaramirim não serviu para muita

coisa. O que houve foi uma troca farpas entre

os vereadores Evaldo]unkes e o líder do

governo Salim Dequêch, onde nada resolveram

sobre o projeto.

VOTAÇÃO
O atual presidente da Câmara Francisco de Souza

já anunciou que só irá colocar o projeto 154/
2003 em votação depois de realizar uma

audiência pública e confirmou que será nas

próximas duas semanas, nas dependências da

Câmara de Vereadores.

IPTU
A administração municipal de ]araguá do Sul

espera entregar até 10 de fevereiro todos os

carnês do Imposto Predial Territorial e Urbano

(IPTU). Os contribuintes receberão seus carnês

pelo correio. O imposto conta com 10% de

aumento em relação aos valores praticados no

ano passado. As formas de pagamento incluem
até oito parcelamentos com prestações mínimas
de R$ 38,00. Para o pagamento à vista, com
15%, até o vencimento, ou em 20 de abril, com
10% de desconto.

PROCURA-SE
A administração municipal de]araguá do Sul está

procurando interessados em vender uma área de
até 30 mil metros quadrados com área construída
de 10 mil a 20 mil metros quadrados para ser a

sede da prefeitura. O local deve ficar em um raio
de 5 mil metros do marco zero do município,
que fica na Praça Ângelo Piazera. Essa procura
Se deve porque o atual prédio da administração
situado na Rua Walter Marquardt é alugado.

ENTRE ASPAS. _

"Prefiro perder as eleições, em aprovar essa
planilha" comenta o vereador Evaldo Junkes,
nas discussões sobre o' projeto de implantação
do sistema de transporte coletivo urbano.

POLÍTICA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

liMPASSE: VEREADORES DE GUARAMIRIM NÃO VOTAM PROJETO DE TRANSPORTE COLETIVO

Projeto polêmico 154/2003 mais
uma vez não entra em votação

GUARAMIRIM - Em

uma sessão extraordinária

convocada pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer, com o

objetivo de colocar o proje
to 154/2003 em votação, a
Câmara de Guaramirim as

sistiu uma troca de farpas em
os vereadores Evaldo]unkes
e o líder do governei, o ve

reador Salim Dequêch.
O projeto 154/2003 que

autoriza o Município a con

trair empréstimo de R$ 8.9

milhões junto ao BNDES,.
para a implantação do siste

ma de transporte coletivo

urbano, e que exigirá outros
R$ 6 milhões!iJ de

contrapartida do Município,
foi pauta principal e exclusi
va da extraordinária 'realiza

da na manhã cIA: quinta-feira.
No início da sessão o ve

reador Evaldo junckes, o
Pupo, questionou o líder do

governo sobre o porque de
constar no projeto)R$ 360
mil para

\

custear

gerenciamento de fiscaliza

ção das obras, se isso cabe
aos vereadores fazer.. Além

de R$ 441 mil, conforme
consta no projeto, destinados
aLazer eEsportes,mas nada
disso tem a ver com um pro
jeto para implantar o siste-

Alexandre 8090

Algumas partes do projeto foram relatadas para os vereadores durante a sessão

ma de transporte coletivo

urbano em Guaramirim e

Vila Amizade e a Estrada

Bananal do Sul, que não es

tão sendo beneficiadas.

Vereador Sali� pediu a

palavra e respondeu que o

projeto poderá sofrer alte

rações e que os bairros Vila

Amizade e Estrada Bananal

Sul estão sendo incluídos no

projeto.
Os vereadores da situa

ção tam�ém foram questio-
'

nados quanto uma verba.
para as indenizações e desa

propriações de proprietári-

os dos terrenos onde algu
mas obras seriam realizadas.

Salim Dequêch comentou,

"que o banco BNDES não

realiza financiamentos para
as indenizações e que no tem
P9 certo o executivo enviará

um projeto para o paga
mento dessas indenizações".

Depois de muitas dis

cussões entre os membros

da casa de leis, o presidente
Francisco de Souza decidiu

não colocar o respectivo
projeto �m votação alegan
do que o Executivo não res

pondeu ao Requerimento

da Câmara, protocolado
pelo Legislativo no dia 14,
que se justifica pela falta de

informações técnicas, fman
ceiras e jurídicas, pois são

documentos que obrigato
riamente devem acompa
nhar o Projeto de Lei, e sem
esse material, os vereadores
'q;_cam sem as condições mí
nimas para apreciar e votar.
Francisco comentou aindai,
"não colocarei o projeto em

votação sem uma. audiência

pública com a população e

lideranças da comunidade".
(FÁBIO CLAUDINO)

presidentes' da Assembléia

Legislativos, deputados
Volnei Morastoni, que assu

miu o Governo, a senadora
Ideli Salvatti, os prefeitos de

Blumenau, Décio Lima, e de
Criciúma, Décio Goes, o
deputado federal Carlito
Merss e os secretários da

Infra-estrutura, Edson Bez e

daArticulaçãoNacional,Val
dir Colatto. Pedindo agilida
denos processos, convênios
e recursos paraSantaCatarina

que estão no Governo Fe

deral, o governador Luiz
Henrique fez ao presidente
Lula e ao ministro José Dir
ceu um breve relato da situ

ação das obras consideradas

prioritárias: Duplicação da

BR-101 - O governador so
licitou o cumprimento da

promessa feita na última se

gunda-feira (19), =
Florianópolis pelo ministro

dos Transportes Anderson

Adauto, de que os Editais de

licitação serão abertos em 45

dias e de que as obras vão

começar no máximo em

agosto. O dinheiro virá do

Bill - Banco Interamericano
de Desenvolvimento e dos

recursos da União, que já
destacouR$ 53 milhões para
o trecho de Santa Catarina

(palhoça - divisa com Rio

Grande do Sul) no Orça
mento 2004.

Um dos pedidos foi as
BRs 280 e 470 - Inclusão das

Governador pede a inclusão das BRs 280 e 470 na PPP
BRASíUA - o governa

dor LuizHenrique pediu nes
ta quarta-feira ao presidente
Luiz Inácio da Silva a libera

ção dos recursos para dar

andamento a uma série de

obras considerado prioritá
rias para o Estado, especial
mente rodovias, portos e ae

roportos. Os processos já se

encontram nos ministérios,
órgãos e empresas federais,
boa parte com recursos no

Orçamento da União. O

ministro-chefe da Casa Civil,
]osé Dirceu, disse que vai

acompanhar pessoalmente
esses processos.

Na audiência com o pre
sidente Lula, no Palácio do

Planalto, estavam também os

duas estradas na PPP - Par

ceria Público Privada. ABR-

280 liga o Porto de São Fran
cisco do Sul a]araguá do Sul
e a BR-470 liga Itajaí a Rio
do Sul. Além de vários pe
didos, o governador Luiz
Henrique pediu a viabiliz

ação do Prodem - Progra
ma de Apoio ao Desenvol
vimento Regional e Muni
cipal.

M�..
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IOPORTUNIDADE: NA BUSCA POR UM EMPREGO OS JOVENS ENCARAM CONCURSOS PÚBLICOS

Concursos públicos�ão chance
para jovens desempregados

JARAGUA DO SUL -

Em época de p,Oucas
ofertas de trabalho na

iniciativa privada, os

concursos públicos se

transformaram no so

nho de milhões de bra

sileiros, principalmente
para os jovens entre 16

e 24 anos que, segundo
pesquisas realizadas

pelo Grupo Votoran

tim, ocupam 47% na lis

ta de desempregados
no País.

É o caso da jovem
Andréia da Silva, que
está sem emprego. Mo
radora de'] araguá do

Sul, ela está analisando Jovens jaraguaenses procuram estabilidade e melhores salários

os critérios do concur

so público do Besc

(Banco do Estado de

Santa Catarina) e pro

vave!mente disputará
uma vaga para trabalhar

na agência do municí

pio. "A gente vem em

busca de um salário

maior .e também pore
que é um cargo mais

orespeitado", explica.
Sua colega, A.C.,

também irá prestar o

concurso, pois ela con

sidera o trabalho bancá
rio menos desgastante
que o de caixa de super-

<'

mercado, que exerce atu

almente. "Não é um tra

balho cansativo, o salá

rio é bom e o horário é

menos puxado que do

comércio", diz.
As inscrições para o

concurso público do
Besc iniciaram dia 13 e

prosseguem até o dia
30. em qualquer agência
bancária ou pela
internet, no site

www.concurso.fgv. br j
inscricaojbesc04. O

pré-requisito é ter o se

gundo grau completo,

não sendo necessário ter

18 anos. O valor da ins

crição é R$ 30,00.
Segundo a gerente

de negócios da agência
do Besc de Iaraguá do

Sul, Tânia Regina Meyer,
são 600 vagas disponí
veis para a função de as

sistente administrativo,
que serão distribuídas
nas agências de acordo
com a necessidade de
cada regional. "Serão

destinados aos portado
res de deficiência 5% das

vagas, por cargo e re-

gião", anuncia Tânia.

O salário, para carga
horária semanal de 30

horas, será de R$624,03,
mais .R$135,00 de vale

alimentação e R$224,84
de auxílio-alimentação.

Até�uinta-feira, 180
inscrições foram feitas
na agência do municí

pio, sem contar aque
las efetuadas pela
internet. "Calculamos

que a maior procura
será na última sema

na", declara a gerente.
(CAROLINA TOMASELLI)

Caixa eleva para 700/q limite para financiar imóveis usados
JARAGuA DO SUL -

Os interessados em

comprar imóveis usa

dos financiados pela
Caixa Econômica Fede

ral podem contar com

empréstimos de até 70%
do seu valor de avalia

ção total. A mudança
ocorreu na linha Carta

de Crédito FGTS - In

dividual e estará em vi

gor em todas as agênci
as da CAIXA nos pró
ximos dias. O limite an

terior para o financia
mento era de 50% do

valor do imóvel usado.
O aumento no limite

ocorreu devido ao

novo orçamento do
fundo para habitação.

A Carta de Crédito

Individual - FGTS é a

principal linha de finan

ciamento de imóveis

operada pela CAIXA
com recursos do fundo.
Além de imóveis usa

dos, ela financia imóveis
novos e em construção,
lotes urbanizados, mate
rial de construção e re

forma ou ampliação de
imóveis. Nest� ano, a li

nha terá ao todo R$ 3,05 .

bilhões para aplicar nes
tas modalidades.

OUTRAS MODALIDA

DES - O valor do fi-

nanciamento pela Carta

de Crédito FGTS - In-

financiamento máximo é

de R$ 72 mil para imó-

dividual varia para cada veis novos e em cons

modalidade, aSSIm trução e a renda máxi

como o teto de renda ma permitida, também
das famílias que podem para esta linha, é de R$
se candidatar a eles. O 4.500,00.

Características do financiamento
de imóveis usados

Prazo: até 20 anos
,

Valor máximo do imóvel: R$ 72 mil

Limite de financiamento: 70%
Limite de renda bruta familiar do mutuário: R$
2,4 mil·

Juros: 6% ao ano (para famílias com renda até R$
1.000) ou 8,16% ao ano (para famílias com renda entre

R$ 1.000 e R$ 2.400)
Sistemas da amortização: Sacre e Price

INFORME CP

SÁBADO, 24 de janeiro de 200�-

RAÇÃO I

O Sindirações (Sindicato Nacional da Indústria'
da Alimentação Animal)anuncia
que, em 2003, a produção global de ração balanceada
para animais atingiu a marca da
40,8 milhões de toneladas, uma

queda de cerca de 2,5% em relação ao ano

antedor. Apesar da retração do mercado,
o faturamento global do setor manteve se na casa

dosUS$ 7 bilhões, representando quase 1,5% do Pib

(Produto Interno Bruto). Para 2004, as metas são

ambiciosas: as indústrias projetam um crescimento de
até 5%, retomando a série de resultados positivos
dos últimos anos.

MEGA-SENA
A Mega-Sena voltou a acumular e pagará R�
11 milhões no sorteio de hoje prometendo
um início de ano gordo para os apostadores.
O sorteio da Mega-Sena será transmitido di

reto da Praça da Sé, em São Paulo, às 20h,

O Caminhão da Sorte, unidade itinerante da

Caixa que realiza os sorteios das loterias em

diversas cidades do país, participa da come

moração dos 450 anos da capital paulista. As
apostas podem ser feitas até às 19 horas, na

rede lotérica da Caixa. Além de oferecer ao

apostador a chance de ganhar prêmios mili

onários, as Loterias Caixa contribuem para
o desenvolvimento social do Brasil. A cada

R$ 1,00 apostado, 48 centavos são repassa
dos a fundos e programas nas áreas de

seguridade social, segurança, educação e es

porte.

MOTOS
Mais 848.377 motos foram colocadas no

mer�ado em 2003, volume que confirmou
a expectativa dos fabricantes e que segue
rumo ao objetivo de produção de um mi

lhão de unidades no Brasil, meta que deve

ser alcançada neste ano, segundo estimati
va do presidente da Abraciclo, Yuji Horie.
Ele prevê crescimento de 11 % em 20.04,
com 940 mil unidades vendidas no merca

do interno e uma produção de 1,05 milhões

de unidades.
O aumento no m�rcado interno foi de

7,1% em comparação com 2002, nas ven

das por atacado. O maior avanço foi na

exportação, com aumento de 47,6%. Fo

ram vendidas 100.440 motocicletas no ex

terior. A produção cresceu 10,8%, com

954.620 em 20'03 (foram 861.469 em

2002).
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ASSEMBLÉIA
o presidente da Sociedade João Pessoa, Célio

Lange, convoca os sócios-proprietários para as

sembléia geral ordinária, que ocorre no próxi
mo dia 1 de fevereiro, às 09h horas em sua pri
meira convocação, ou às 09h30min em segun
da convocação com qualquer número de sóci-

. os presentes. Nos assuntos de pauta estão: lei

tura, discussão e aprovação do relatório da di

retoria referente ao ano de 2003; análise do ba

lanço e prestação de contas referentes ao exer-

'dcio finalizado em 31.12.2003; e eleição do

conselho fiscal; eleição da diretoria executiva e

. outros assuntos.

SENAI

o Senai de SC, unidade de J araguá do Sul, está
com inscrições abertas até dia 30 de janeiro,
para o curso de Soldagem Industrial. Para se

inscrever os candidatos deverão ter no mínimo

16 anos e 6a série. O critério de seleção
abordado é por ordem de inscrição. O curso

começa no dia 04 de fevereiro, possuindo uma

carga horária de 80 horas e as aulas serão

ministradas das 18h30min às 22 horas, nas

dependências do SENAI, localizada na rua

Isidoro Pedri, 263, bairro Rio Molha. Mais

informações no site da i n s ti t u i
ç
ão

www.sc.senaLbr ou no pelo telefone 372-9500.

FESTA
A igreja São Sebastião promove amanhã festa
em homenagem ao padroeiro e. con

fraternização com a comunidade. Na

programação está prevista missa às 9 horas,
seguida da venda de churrascos para o almoço
e i tarde acontece café e bingo. Haverá

brincadeiras para crianças, barracas de pescaria
e cachorro quente. À noite, após a missa das

19 horas, venda de

Fotógrafo
REINOlDO BOITA

churrasco até às 21

horas. A paróquia
solicita a contribuição

.

da comunidade para

que tragam bolos e

doces para o café da

tarde.

Festas, casamentos,
. batizados

Tel: 9975-9925

om momento

s pazes com

pessoas distantes.

alegria aonde for.
quem gosta.

Cor: Tons claros.
Câncer - Saia da rotina

fazendo I o diferente. Mas se

rta, um trabalho .

ar. Cuide do
ar na paquera.
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INOVIDADE: PROJETO EM EXECUÇÃO ESTÁ PRESTES A FINAUZAR PRAÇA DE AUMENTAÇÃO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA

]ARAGUÁDO SUL-O C0-

légio São Luiz, de Jaraguá do
.

Sul, está finalizarido as obras de

construção e ampliação de sua

nova pmça de alimentação, que
estão sendo custeadas pela Uce
(União Catarinense de Educa

ção), mantenedom da institui

ção.

Numa área de mais de 900

metros quadrados, o espaço

abrigará uma cantina que ser

virá não só uma gamade lan

ches, como também almoço
em buffet aos alunos, profes
sores? funcionários do colégio e'
inclusive à comunidade, princi
palmente às pessoas que traba
lham nas vizinhanças do esta

belecimento de ensino.@'Será
aberto mas altamente controla

do devido ao acesso, onde toda

pessoa seráidentificacla", salienta
o diretor geral do colégio, o ir
mão Evilázio Tambosi.

Além disso, o projeto tam

bém comportará uma área de

convivência com bancos pará
os alunos se acomodarem,
floreiras e até um rni{jI teatro.A

proposta é que esse local tome

se um espaço pedagógico. ''Ele
está sendo construído sob a óti

ca do bem-estar da criança,
onde ela vê e é vista pelos ou
tros", comenta o diretor. Essa

idéia, explica Tambosi, vai de
encontro à educação preventi
va, onde o agente antevê algo
ruim que poderá acontecer e
toma as medidas paro que não
ocorra.

Como novo projeto, o aces
so ao colégio também será faci

litado, através de rampas con

duzindo as entradas principais
e uma passarela, desde a guarita
até a praça de alimentação,

Outra novidade que será

implantada este ano é o plantão

a

Colégio São Luiz terá área de
convivência para integrar alunos

escanse sua cabeça
mas sem fazer
cessá rios. Paquera
Igo mais sério. Dia
om o gatinho. Cor:

Virgem - Não bata de frente
próximas hoje,
a galera será
audade vai

coração. Cor: Tons

Vicky Bar!el

Evilázio Tambosi acredita que o projeto aproximará alunos, professores e pais

Vicky Bartel

Diretor geral do colégio mostra obra em execução

pedagógico, que funcionará to
das as terças-feiras no período

o vespertino,ondeo aluno teráau-

xílio dos professores paro reali
zar as atividades escolares e ti

rar dúvidas sobre os assuntos

discutidos em sala de aula.
A instituição dispõe, ainda,

de 14 modalidades esportivas,
todas conduzidas porprofissio
nais especializados no período
vespertino, uma vez que as au

las são pela manhã. Assim, a
existência de urna área de con

vivência permitirá que os alu-
o)1os não tenham que se deslo
car até suas casas, e depois
retomar ao colégio, "além dos

pais almoçarem e passaren'r'
uma hora com seus filhos", des
taca Tambosi.

A finalidade destas mu

danças estruturais é dar mais

conforto, segurança e bem

estar para a comunidade

educativa, que são todos

aqueles que freqüentam o

ambiente escolar. "Nossa in

tenção é criar um vínculo
mais afetivo entre aluno e es

cola, porque quanto mais for
te for esse vínculo, mais ele
se sentirá responsável com
suas atividades", declara.
(CAROLINA TOMASELLI)

ler, colocar
c a e se informar.:
Nl'-e1fd�t�fjfa:�om gato. Cor:
Tons escuros ..

Escor

Sagitário - Curta as

as e procure
Invente coisas
fazer! Ótimo

ara declarar sua
or: Bege.

Capricórnio - Tente ficar

mance pede
rivacidade. Cor:

seu príncipe, é
m um programa
mais cnsetr . Cor: Bege.

P ,,#$'*�ifiJfJ ...
uérn, ir ao

��Pt'$!í· .. '+, assear na praça
pode alevar o se astral. Cor:
Preto.
Peixes - Reflita sobre seu

ir e pensar. Não
sa. Noite perfeita
ntinho do gato,
laraçães de
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IDESLANADO: CRIAÇÃO DE OVINO RÚSTICO, FÉRTIL, PRECOCE E SEM LÃ É NOVIDAbE EM SANTA CATARINA
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'� \

Ovinocultores jaraguaenses
nova raça de ovelhas

•

criam

}ARAGuA DO SUL -

Existe uma raça de ove

lha deslanada que está co

meçando a ser produzi
da em Santa Catarina,
mais precisamente em

Jaraguá do Sul, na locali
dade de Santa Luzia,
onde o representante co

mercial aposentado José
Gascho e o filho, o ad

vogado Luis Fernando

Gascho, adquiriram no

mês de novembro do ano

passado um lote das ove

lhas da raça Santa Inês.

Esta raça tem como prin
cipal característica a au

sência da lã. Na verdade

o animal cria uma

pelagem fina que poste
riormente é comercializa

da pa�a o mercado

calçadista no Brasil e no

exterior com alto valor

de venda. Este tipo de

ovelha é o resultado do

cruzamento de três outras"
raças de ovelha, somalis,
Ç!lorada nova e rabo lon

go e a criação se dá na

Bahia. Segundo José
Gascho, o manejo é mui

to mais fácil do que as

lanadas. "Por ser um ani

mal rústico, que cresce

num lugar quente e seco

como a Bahia, a criação
no sul acaba sendo mais

simples", afirma Gascho.

Outra vantagem destes

animais é a alta taxa de
fertilidade. O primeiro
cio pode ocorrer aos seis

meses. A gestação dura

cinco meses. A ovelha,
em média, pare três ve

zes a cada dois anos e

sua fecundidade é com

provada até os oito anos

de vida. J á o macho

monta a partir dos seis

meses e tem virilidade

para um lote de até 60

ovelhas.

As mais de cem ove

lhas que estão na propri
edade JG, em Santa Lu-

. VickX Ba-tel

Gascho mostra o macho reprodutor da raça Santa Ines

zia, são criadas em regi
me de confinamento e

.

são alimentadas com ra

ção suplementada e pas
to. Sem a lã é mais fácil a

criação dos ovinos por
que evita-se os fungos,
comuns em ovelhas

lanadas e o stress da tos

quia (tosa da lã), que pre
judica posteriormente a

qualidade da carne. No

entanto os criadores já es-

tão disseminando a raça
no Estado, vendendo

exemplares.
A ovelha Santa Inês

pode apresentar até 30

quilos de carcaça e 15 de

carne que é de gosto su

perior ao da ovelha com

lã. ''A ovelha lanada é uti

lizada durante muito tem

po para a produção de lã

e depois de vários anos

produzindo ela vira um

animal de descarte, onde
é então abatido. Por ser
um animal de idade aca

ba oferecendo uma car

ne mais velha e endureci

da, em função do alto ín

dice de stress passado
pelo animal por causa das
diversas tosquias", expli
ca Luis Fernando. O pre
ço de venda de uma ove

lha Santa Inês pode vari
ar de R$ 450,00 a R$ 3,5
mil. Os fatores analisa

dos para avaliação do

preço são sexo, idade,
pesoíl� apresentação de

registro do animal.

Para a criação das

ovelhas pai e filho

construíram um galpão
de 465 metros quadra
dos com 12 baias e ca

pacidade para confinar

280 ovelhas e 420

metros de área aberta,
mas cer�ada para pas

tagem. Para se ter uma

idéia de como este ani

mal pode ser de exce

lente rentabilidade, em
um leilão realizado em

São Luís, no Maranhão,
em 2002, um macho

reprodutor da raça San

ta Inês, foi vendido por
R$ 180 mil. Os interes

sados em saber mais

sobre esta raça podem
ligar para 274-8291, no
sí tio J G. (CEUCE GIRARDI)

Rendimento da raça
A ovinocultura brasileira tem mos

trado um crescimento elevado e a de
manda por animais desta espécie con
tinua em ascensão. A raça deslanada
Santa Inês, tem sido bastante valoriza
da e é considerada de boa produção
leiteira. Entretanto, dados de produ
ção e composição do leite desta raça
são inexistentes. Recentemente foi rea
lizada uma pesquisa em 32 ovelhas

multíparas Santa Inês, com peso mé

dio inicial de 54 kg e duas semanas em

lactação, onde foram utilizadas para a

avaliação da produção e composição

do leite. A produção de leite foi deter

minada semanalmente da segunda até a

oitava semana após o parto. As ovelhas

foram separadas das crias e ordenha

das manualmente após a aplicação
intravenosa de ocitocina. A produção
média diária de leite por ovelha foi de

1,4 kg durante as oito semanas experi
mentais. O pico de produção de leite

ocorreu na terceira semana de lactação.
Os valores médios de gordura, proteí
na, lactose, sólidos totais e CCS foram

84%' 43%' 53%' 193% e 1019, , , , , , ,

talidade e formas de receber
bem o visitante.

O curso de 946 horas/
aula será dividido em 3

módulos, o Integrador, o de

Qualificação Profissional de
Guia deTurismo e o de Qua
lificação Profissional de Guia
de Turismo Nacional. Os alu
nos podem optar pela forma

ção de guia estadual, conclu
indo o segundo módulo ou

guia para o Brasil e América

Latina, freqüentando as aulas
do terceiro módulo, As aulas

começam no dia 05 de abril
e vão até 25 de agosto, as ins

crições já estão abertas e po
dem ser feitas pelo telefone

(47) 3700251 ou pelo e-mail

jaraguadosul@sc_senac.br

SÁBADO, 24 de janeiro de 20-ºi

. J�GUADO SUL-Santa
Catarina recebe anualmente'

quase três milhões de turistas
vindos de todos os lugares do
mundo. Destes, mais de 94%
são pessoas que chegam ao

Estado em busca de belezas

naturais, eventos de lazer, cul
tura, religiosos, comprase fes

tas.

. Para melhor atender ao

turista, o Senac deJaraguá do
Sul está oferecendo um curso

paraTécnico em Guia de Tu

rismo. Durante o curso, o alu

no terá a oportunidade de
conversar com outros profis
sionais da área e desenvolver
as competências necessárias a

todos aqueles que trabalham

com o turismo, como hospi-

Jaraguá do Sul investe na

formação em turismo

Faleceu às 17:00 horas. de 19/01 o Senhor

Werner Marquadt com idade de 76 anos, deixan

do enlutados a esposa, filhos, filha, noras, gen
ro, netos, bisneta e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em 20/01 às 17:00 �.
horas, saindo o féretro da Igreja Evangélica
Luterana da Barra seguindo após para o Cemité
rio Rio da Luz I.

Faleceu às 02:30 horas de 20/01 o Senhor

Hilário Rohweder com idade de 71 anos, deixan

do enlutados mãe, esposa, enteados, irmão, ir

mãs e demais parentes e amigos. O sepultamen
to foi realizado em 20/01 às 17:00 horas, sain
do o féretro da Igreja Evangélica Luterana Cristo

em Schroeder seguindo após para o Cemitério
de Schroeder.

Faleceu às 08:00 horas de 21/01 o Senhor Curt

Birkner com idade de 71 anos, deixando enluta

dos a esposa, 3 filhos, 1 genro, 2 noras, 8 ne

tos, 1 bisneta e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 22/01 às 09:00
horas, saindo o féretro da Capela Mortuária da

Vila Lenzi seguindo para o Cemitério da. Vila Lenzi.

Faleceu às 04:40 horas de 21/01 a Senhora

Maria, Lange Schmidt com idade de 75 anos.

deixando enlutados filhas, genros, netos, bisne
ta e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizada em 21/0_1 às 17:00 horas, saindo o

féretro da Igreja Evangélica Luterana do Centro

seguindo para o Cemitério do Centro.

Faleceu às 04:00 horas de 22/01 a Senhora
Lolita Becker com idade de 47 anos, deixandO
enlutados o esposo, 2 filhos, 1 filha, irmãos, cu
nhados e demais parentes e amigos. O sepulta
mento foi realizado em 22/01 às 17:30 horas,

saindo o féretro da sua residência na Barra do

Rio Cerro seguindo para o Cemitério Barra do rio

Cerro.(Xl 000), respectivamente.
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Cultur« e lazer, ao alcance de todos
Nem só de mar vive o jaraguaense em

férias. Os inúmeros atrativos naturais da

região e também os parques e museus,
abertos à visitação pública a partir da

segunda-feira da semana que vem, repre-
'

sentam ótimas oportunidades de lazer

para quem já está na cidade mas ainda
se encontra em clima de férias. Quem
gosta de unir lazer e cultura também pode
aproveitar o acervo da Biblioteca Públi

ca, que, além de bons autores,. oferece a

necessária tranqüilidade para leituras

proveitosas e atualizadas.
Um dos pontos de maior interesse tu

rístico é, sem dúvida, o Parque Malwee,,
.

qLlt abriga dois museus com um acervo

bastante e'clético, com peças doadas pela
comunidade e que, no conjunto, represen
tam a história de Jaraguá do Sul. O �u
seu que contextuai iza o modo de vida e o

.trabalho dos imigrantes alemães resgata
a economia da região na era pré-indus
trial. Além dos museus, o Parque Malwee
ofe rece i nfra-estrutu ra para pi quen i ques
em família, dois restaurantes típicos, tri-
�has para caminhadas e a oportunidade
de entrar em contatq com a natureza. De

acordo com a responsável pelo Museu do

Parque Malwee, jornalista Evelin Fritzke,
, a visitação, mesmo durante o período na

talino, foi bastante expressiva, com uma

média de 100 pessoas por dia. "Muita

gente vem visitar familiares em Jaraguá
do Sul e aproveita a oportunidade para
visitar o Parque", analisa Evilin.

Museu Emílio Silva, no centro da cidade,
oferece oportunidade de conhecer parte da
história de Jaraguá do Sul

Arquitetura das igrejas é motivo de admiração
.

O Museu Emílio da Silva é outra opção
para quem está na cidade. O espaço, com

salas temáticas, é�m verdadeiro túnel do

tempo, pois resgata a história de Jaraguá
do Sul desde a sua fundaçã-o até os dias at�
ais, nos mais variados aspectos. O MUSE;U
Emílio da Silva funciona no antigo prédio

.

da Prefeitura, que por si só já representa
um período da história do município.

Outro local bastante agradável é o Mor
ro das Antenas, nos altos do Morro da Boa
Vista. Em dias de bastante luminosiriade,
pode-se, lá de cima, ver o mar de Barra
Velha. Para quem gosta de água, uma boa

pedida é visitar as cachoeiras de Corupá,
no Parque Emílio Batistella. O local ofere
ce infra-estrutura para piqueniques e está

sempre lotado nos finais de semana. São 14

quedas d'água em meio a mata nativa.
Conhecer de perto as comunidades do

interior também pode ser uma boa idéia. Em

Jaraguá do Sul, a Prefeitura, através da

Divisão do Turismo) instituiu as rotas da

Colonização Alemã, Italiana e Húngara,
etnias que tiveram fundamental participa
ção na formação do povo de Jaraquá do Sul.
Nestes passeios, pode-se distinguir a influ
ência dos imigrantes através da arquitetu
ra, da cultura e da culinária, ainda forte
mente preservadas na região.
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I CÂMERA OCULTA

Revoltado e confuso
Quando Paulo César (Paulo Vilhena) fica sabendo de

sua real história, revolta-se contra a mãe mas acaba

entendendo seus motivos. Os dois têm uma conversa

séria na qual o rapaz também confessa suas mentiras e

tudo acaba bem. Eduardo CDennis Carvalho) volta para
o exterior; mas antes se entende �om Paulo César que o

Q,,,chama de pai. A revelação do seqredo de Noêmia será

,
o gancho para que ela e Cristiano (Alexandre Borges)

se entendam. Tudo isso em "Celebridade".

A moça da capa
Malu Mader é a capa deste mês da revista "Estilo

de Vida". Em uma longa entrevista, a atriz conta

como encara a vida de estrela, como cuida de seu

visual e outros detalhes.

Tudo em família
As gêmeas Marina e Sofia, filhas de Gugu Liberato

e da Dra. Rose, já estão em casa. As meninas

nasceram prematuras e precisaram ficar

internadas, mas estão ótimas. O irmão João

Augusto está encantado com as irmãzinhas.

Atriz
Especula-se que Babi poderá ser a próxima
contratada do núcleo de novelas do S BT. Enquanto
isso, a apresentadora aparece no "A Praça É Nossa".

É esperar para ve�

Nova série
O ator português Pedro Lima é o protagonista da série'

portuguesa "Olá Pai! ", que a Band estréia neste domingo, !

às 18 horas. O bonitáo participou de uma coletiva com a �.
imprensa brasileira, na última quarta-feira. !'Ji

Segredos do passado
Noêmia CJulia Lemertz) esconde um grande
segredo que será revelado nos próximos capítulos,
de "Celebridade". Quando mais jovem, ela

engravidou de um namorado que a abandonou;
seu amigo Eduardo CDennis Carvalho) assumiu a

paternidade de Paulo César (Paulo Vilhena),
aceitou fazer a foto simulando casamento e saiu

do Brasil. Enquanto isso, Noêmia assumiu a
'

identidade de viúva e nunca mais se envolveu

com homem algum. Agora Eduardo está de volta

e Paulo César acaba descobrindo toda a verdade,
para desespero de Noêmia.

SALA 'ILME/HORÁRIO

1 TODO MUNDO EM PÂNICO 3
C

15h30 - 17h30 - 19h30 - 21h30

2 GRANDE MENINA PEQUENA,MuLHER C
15h15 . 17h15 - 19h15 - 21h15

O GATO
C

15hOO - 16h45
3 ..... , .. , ... , .. , .

A FRANCESA
18h45 - 21hOO

o

A-AVEI'ffiJR.A/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA7DESENHOANlMArJ:/
F - FIa:Acj R - ROMANCE!P - RJUCIAL/De - DOCUMENTÁRIO

- RUA SETE DE SETEMBRO
SALA FILME/HORÁRIO

1
O ÚLTIMO SAMURAl

A
13h15 - I6hIO -19hOO - 2Ih50

2
O SORRISO 'DE MONALIZA

O
I4h30 - I7hOO - I9h30 - 22hOO

3
O S EN HOR DOS AN ÉIS - O R ETORNO DO REI

A
13h30 - I7hI5 - 2IhOO

..

PETER PAN A
I4hI5

4 · .

MANSÃO MAL ASSOMBRADA
C

I6h30 - I9hI5 - 2Ih30
· .

Os RUGRATS E OS THORNBERRYS vÃO APRONTAR
In

13h45 - I5h30
5 .. , . " . ,

TODO MUNDO EM PÂN1CO 3 C
I7h30 - I9h30 - 2Ih45

· .

XUXA ABRACADABRA
In

I4hOO - I6hOO
6

SEXO, AMOR E TRAIÇÃO C
I8hOO - 20hOO - 22hOO

A - AVEI'ffiJR.A/C - COMÉDIA/D - DRAMA/DA - DESENHOANIMADc:/
F - FICÇÃcj R - ROMANCE!P - RJUCIAL/De - DOCUMENTÁRIO

FILME/HORÁRIO

1 O ÚLTIMO SAMURAl
I3hI5 - I6hIO - I9hOO - 2Ih50 A

OS RUGRATS E OS THORNBERRYS vÃO APRONTAR
13h30 In

PETER PAN
15hI5 A

2 ..

TODO MUNDO EM PÂNICO 3
CI7h30 - I9hI5

, .

O SENHOR DOS ANÉIS - O RETORNO DO REI
A2IhOO

· .

3 O SORRISO DE MONALISA
DI4h30 - I7hOO - I9h30 - 22hOO

CORREIO DO POVO
,

omelhordaregião! LigUe371-191ge_�d
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I
DOLORES AVILLON

Como fazer uso eficiente
da energia
Parte I

Quanto maior o desperdíció de energia,
maior é o preço que você e o meio ambien

te pagam por ela. Ao usar a energia elé
trica de maneira correta, você economiza
na conta de luz e ainda ajuda o País a

preservar suas reservas ecológicas e, con

seqüentemente, a vida do planeta.

Existe três maneiras de usar a energia
eficientemente:
- Hábitos inteligentes: use equipamentos
elétricos de maneira correta. Leia sempre
o manual dos equipamentos
- Equipamentos eficientes: na hora de com

prar, verifique se o equipamento tem o

selo de eficiência INMETRO/PROCEL.
Este é o selo que certifica que o aparelho
consome menos energia
- Projetos intel igentes: ao reformar ou.pro
jetar sua casa, utilize algumas soluções
criativas que podem ajudar na redução do
seu consumo de energia. Projete o ambi
ente usando o máximo de luz natural, pa
redes pintadas com cores claras e com

melhor isolamento térmico, ventilação ade
quada, circuitos elétricos bem
dimensionados e a forma de aquecimento
de água mais adequada à sua necessida
de.

� Como economizar energia elétrica
Cada aparelho elétrico contribui com uma

parte do valor de sua conta de luz. Veja
agora quanto cada equipamento conso

me de energia e quais os pequenos cuida
dos que você pode ter para combater o

desperdício de energia e economizar:

- Chuveiro Elétrico
O Chuveiro elétrico representa de 25% a

35% do valor de sua conta. Preste aten
ção nestas dicas de economia:
1- Nos dias quentes, coloque o chuveiro
na posição "verão". Nesta posição, o con
sumo será cerca de 30% menor que na

posição "inverno".
2 - Deixe o chuveiro ligado somente o

necessário para o banho. Os banhos de
morados custam muito caro.
3 - Limpe periodicamente os orifícios de
saída de água do chuveiro.
4 - Nunca reaproveite uma resistência
queimada. Isto provoca o aumento do con

Sumo e coloca em risco a sua segurança.

- Ar-condicionado
O ar-condicionado representa de 2% a 5%
do valor de sua conta de luz. Para econo

mizar, tome estes cuidados:
1- Instale o aparelho em local com boa
Circulação de ar.
2

-:- Mantenha portas e janelas fechadas,
eVitando assim a entrada de ar do ambi
ente externo.
� - Limpe sempre os fi Itros. A sujei ra
Impede a livre circulação do ar e força o

aparelho a trabalhar mais.
4 - Mantenha o ar-condicionado sempre
desligado quando você estiver fora do am
biente por muito tempo.
- Torneira Elétrica
A torneira elétrica consome muita ener

gia, Portanto, se possível, use-a somente

�m, caso de necessidade. Evite também

.I,g�-Ia no verão, quando. geralmente a água
la. e mais quente.

Continua na próxima semana.

I SUPER APETITE

VARIEDADES!TV CORREIO DO POVO 3E

GB EDiÇÕES POR AGNÊZ HASSE

INGREDIENTES:

CachorrouQuente Nutritivo

Preparo: Doure a cebola no azeite, Adicione o molho
de tomate e as salsichas. Cozinhe por cinco minutos'
e reserve, Para o purê, junte a batata, a cenoura, o

leite e o sal, Misture bem e cozinhe até obter um

creme, Abra o pão e coloque o alface, o purê e a

salsicha com o molho,

o Cachorro-Quente faz a alegria de qualquer
refeição, principalmente nas festas infantis

Com ota de Pêras

Meia cebola cortada em fatias;
1 colher (sopa) de azeite de oliva;
2 colheres (sopa) de molho de tomate;
3 salsichas;
meia batata média, cozida e amassada;
1 xícara (café) de leite;
1 colher tchá) de sal;
3 folhas de alface;
3 pãezinhos de semolina ou francês.

IN G REDIENTES:
6 pêras maduras;
1 xícara (chá) de açúcar;
meia xícara (chá) de água;
1 colher (sopa) de anis-estrelado;
1 pitada de sal;
suco de um limão.

IDICAS ElEZA

Preparo: Descasque as pêras e retire o miolo e as sementes, Corte-as em pedaços e

regue com o limão. Reserve. Misture o açúcar. e a água e leve ao fogo. Cozinhe até
formar uma calda rala. Lave os pedaços de pêra em água corrente, escorra-os

iem, junte o sal e ponha a fruta na ca1da. Acrescente o anis-estrelado e cozinhe até

que a pêra fique macia. Sirva morna ou fria. Dica: Se quiser, substitua o anis

estrelado por canela em pau ou cravo. O anis-estrelado tem sabor bem acentuado,
não. deve ser misturado com cravo ou canela.

ão

Os cabelos volumosos já vêm marcando as coleções
há algumas estações, mas é agora que as mulheres
estão com menos receio de apostar neste visual, que é
inspirado no luxo de estilistas como Yves Saint laurent
e Coco Chanel

Cabelos ondulados e com volume voltam à cena,

libertando as mulheres da chapinha
Visual é inspirado

no luxo de
estilistas como

Yves Saint Laurent
e Coco Ghanel. Não
é o fim d-a escova,

que será feita de
uma m an e ir a

diferente, mais
na tural.

Os anos 80 trazem de volta

o glamour que vem inspirando
a moda e ditando as tendências
da estação. Brilhos, sombras

coloridas, sandálias de salto
altíssimo com calças amarradas

no tornozelo já começam a ser

vistos com mais freqüência nas
ruas.

Todo esse glamour requer
cabelos à altura. Segundo os

styl ists do Tampopo - um dos
mais modernos salões de beleza,
instalado na rua da Consolação
esquina com a Oscar Freire, no

elegante .bairro dos Jardins, em

São Pau I o, os' ca b e los c om.

volume e repicados como os da
modelo Gisele Bündchen vão
mesmo fazer a cabeça das

mulheres, que devem ficar livres
da ditadura das chapinhas, pelo
menos por algum tempo.

Segundo Jonas Maciel,
çabeleireiro do famoso salão,
não é o fim da escova, limas ela

será feita de uma maneira

diferente, menos 'escorrida', com
efeitos mais naturais que
valorizam o volume o movimento

dos cabelos".

Jonas ainda lembra que os

cabelos volumosos já vêm
marcando as coleções há

algumas estações, mas que

agora as mulheres estão com

menos receio de apostar neste

visual, que é inspirado no luxo
de estilistas como Yves Saint
Laurent e .Coco Chanel.

.A equipe de stylists do
também indica os tons de

marrom, cobrei dourado e mel,
que harmonizam perfeitamente
com a pele bronzeada da
brasileira no verão.
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Italiano

Ano Novo - 2004

A felicidade é construída no dia a dia, não apenas com grandes realizações,
mas principalmente, pode ser formada de uma série de pequenos detalhes.

Traçar objetivos, perseguí-Ios obstinadamente, superar obstáculos e ter a alegria
de celebrar os resultados colhidos é o que nos move a todo momento. Com

relação ao Círculo Italiano também funciona assim.
Por isso estamos traçando metas para continuidade e melhoria das atividades,

,

sem esquecer de agregar, outros que venham a fortalecer cada vez mais a

relação, já muito forte, entre o Círculo Italiano e a Comunidade em geral.

Aulas de Italiano

Estão abertas as matrículas para o Curso de Língua Italiana (iniciantes).
As aulas iniciarão em março, no horário das
19hOO às 2lhOO.
Interessados poderão entrar em contato pelo
telefone 370.8636, das 13h30 às 19hOO.

FLORIANI
ADVOGADOS

Agradecimento
A todos que enviaram cartões, fax, e-mails e

cumprimentos de boas festas. Fica o re�istro de 371-8222agradecimento e a retribuição, com votos de que
2004 seja para todos nós, muito melhor do que Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 _

anterior.

"Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nEle e o

mais Elefara'íSalmo 37:5

SE DEUS QUISER ...
I!)

- Se Deus quiser, em 2004 cuidarei melhor da minha
saúde, freqüentarei a igreja e ajudarei mais os pobres

�J, e necessitados, declara um senhor decidido a mudar o

rumo de sua vida.
- Se Deus quiser, em 2004 casarei e constituirei minha
família, afirma um jovem esperançoso.
- Se Deus quiser, ... Muitos de nós usamos esta

expressão, mas quem tem consciência do que ela
realmente significa? De modo sutil, não queremos
empurrar para Deus a responsa-
bilidade pela realização de nossos desejos? Seria muito
cômodo tal causa.

luz
vra

Como saber o que Deus quer? Como saber qual é a vontade de Deus nas diferentes
situações e intenções? De modo bem simples, aponto três pistas que facilitam
o trânsito para o discernimento da vontade de Deus:
- Tenho levado em oração o assunto e a partir disso, estou em paz com relação a

ele?
- O assunto em oração está em sintonia com a Palavra de Deus?
- O que dizem irmãos (ãs) na fé? O que diz a comunidade a respeito?

Já dá para perceber que a expressão "Se Deus quiser" na verdade se aplica tão
somente

para quem tem a intimidade na oração, na comunhão com Deus e a comunidade.
Como pode alguém querer realizar seus próprios desejos em nome de Deus
quando não conhece a Palavra nem vive em comunhão de fé e amor?! Na Bíblia
temos o registro de Tiago 4,13-17 (é bom ler o texto), do qual transcrevo o v.15:
"Em vez disso, devíeis dizer: Se o Senhor
quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo". Quer dizer, quem busca
a vontade de Deus sabe que ela não dispensa o nosso sacrifício e até o nosso

compromisso de lutar por ela. Quem busca seguir a vontade de Deus, permite
ser orientado por ela.

Se Deus quiser,... Se nossos desejos estiverem de acordo com a vontade de
Deus, certamente se realizarão.

P .CLAUDIO HERBERTS
Paróquia Apóstolo João - Fone: 370-2674

DICAS DE LEITURA
Harry Potter e a Ordem da Fênix
Finalmente J. 1<. Rowling presenteia os fãs com

"Harry Potter e a Ordem da Fênix". Já no final
do penúltimo livro da série, os fãs ficaram muito
tensos e com o coração nas mãos. A razão é óbvia:
A volta do arquivilão Lorde Voldemort e seus

Comensais da Morte. Indubitavelmente a morte

de um amigo de escola e as lições de como tolerar
dor insuportável não são elementos comuns de
uma estória para crianças. Porém são uma

realidade caraterizada pelo rito de passagem.

"Harry Potter e a Ordem da Fênix" está mais

complexo e consegue prender o leitor com

desenvolvimento dos personagens a sua trama

assim como nos episódios anteriores. Potter já é
um adolescente e os poucos vai amadurecendo;
H ogwarts se transforma em um pesadelo. A narrativa é caracterizada por um

clima tenso e conturbado. O lançamento é da Editora Rocco e tem 702 páginas.

Perdas e Ganhos
Neste livro inédito, a autora Lya Luft alia memórias a uma delicada e sensível visão
sobre o processo de envelhecimento da mulher. Busca dar um testemunho pessoal
sobre a experiência do amadurecimento. Convoca o leitor para ser seu amigo
imaginário: cúmplice e companheiro de reflexões que vão da infância à solidão e à
morte ao valor da vida e à transcendência de tudo. Lya divaga, discute e versa, com,

ímpflto, compaixão, e muitas vezes bom humor, sobre velhice, amor, infância,
educação, família, liberdade, homens e mulheres, gente de verdade ... e conclui que
o tempo passa mas as emoções humanas não mudam, revelando que é preciso
reaprender o que é ser feliz. O lançamento é da Editora Record e têm 128 páginas.

O Vôo da Vespa
Considerado um dos mestres das tramas de suspense
e espionagem, Ken Follett escolheu para seu mais
novo livro, "O Vôo da Vespa", o período das lendárias
batalhas aéreas entre britânicos e alemães na

Segun&à Guerra Mundial, um terreno fértil em

intrigas, estratégias e aventuras arriscadas, como a

que dá título ao livro. N o caso, é preciso levar fotos

ultra-secretas de uma instalação nazista da
Dinamarca para a Inglaterra num verdadeiro teco

teca, o Hornet Moth; caso contrário, a guerra pode
estar perdida para os aliados. O lançamento é da
Editora Rocco e têm 455 páginas.

Budapeste
Budapeste é caracterizado pela história de um ghost-writer. Alguém que
escreve o que outras pessoas assinam, artigos para jornal, discursos de

autoridades, autobiografias e, no ápice, poemas. Um autor anônimo, u�
brilhante autor anônimo. Chico Buarque já disse que 'sua ficção e

conseqüência de sua música: \�O ritmo, a cadência saem dela, embora não a

temática. Mas há um Chico compositor, um Chico escritor. São o mesmo, são
dois. E José Costa, do Rio, é o mesmo Zsoze I<ósta, de Budapeste, dois homens
que são um só e cuja realização artística se dá sob os nomes de quem assina
seus textos. Enfim, um romance do "duplo" e de muita erudição, tão po�ular
na literatura européia do século XIX e XX. O lançamento é da Editora

Companhia das Letras e têm 176 páginas.
--------------------------

Missas
I\OSSA. MENSíl.GEM

"Na Força do Espírito, como Jesus, somos Boa Nova aospobres"Sábado
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz
17h30 - São Luiz Gonsaga

Despedaçado pelo exílio de Babilônia, ao voltar para terra natal, o Povo

de Deus renasce a partir da Palavra de Deus. "Todo o povo chorava (de

alegria) ao ouvir as palavras da Lei"! E hoje a Palavra que Deus nos

dirige é esta: embora sejamos muitos. como os membros do corpo.

"fomos batizados num só Espírito para formar um só corpo", vencendo
as divisões entre nós, E como Jesus, na "força do Espírito". sejamOS,
por nossas atitudes, a Boa Nova de Deus, a esperança de Deus aos

pobres e marginalizados ao nosso redor!

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz

()
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NOVELAS CORREIO DO POVO SE

POUCAS, POUCAS PUlGAS-SBT20:30h CANAV1ALDE PAIXÕES - SBT 20:30h�ALHAÇÃO - GLOBO 17:30 H

SEGUNDA - Pasqualete suspende Gustavo,
Natasha e Catraca das aulas e avisa que vai

conversar com seus pais. Oscar .não deixa Kiko

tocar em sua pasta misteriosa quando ela cai

no chão. Cadu não quer ser visto junto com

Lúcia. Gustavo pede que Beatriz não conte para

o pai que foi suspenso. Miyuki, Aline e Bel

suspiram por TDB. Gustavo liga para Pasqualete,
fingindo ser o pai de Catraca, e avisa que não

vai poder ir à reunião, porque está prestes a

viajar. Cabeção pede perdão a Miyuki e

confessa que a ama muito e não poderla ficar

na casa brigado com ela. Camila e Diogo vibram

com as trapalhadas do irmão. Marcelo

repreende o filho. Beatriz exige que Marcelo vá

à reunião. Gustavo joga lama em Letícia. Rávia

e Natasha brigam na cantina. Murilo separa a

briga, para irritação de Flávia.

,

CHOCOI.AlE COM PIMENTA -

18 H

SEGUNDA - Bernadete quase beija Cássia, mas
é interrompida por Fabrício e Thiago. Cássia

garante ao pai que mergulhou sem roupa, mas
entre mulheres. Bernadete conversa com

Mocinha que seu corpo é diferente do de Cássia
e ela acha bom irem ao médico. Dr.Paulo pede
que Bernadete tire a roupa. Vivaldo se

impressiona com os gastos de Jezebel. Ana
Francisca exige saber o que estão planejando
contra ela, mas nada descobre. Yvete
confidencia que eles pensam em tomar a fábrica.
Klaus passa mal quando Padre Eurico exige
que ele compre vários convites para o

piquenique. Eugênio, Flávio e outros riem,
quando Timóteo insiste que Gigi é moça de

família. Bernadete se recusa a ficar nua e dá
um murro no médico. Ana Francisca pede que
Miguel seja seu acompanhante .no piquenique.
Danilo avisa Guilherme que vai pedir a mão de

Olga no piquenique.

CELEBRIDADE - Globo-20:50 h

SEGUNDA � Darlene sugere a Laura qc$\neu
patrocine um programa para ela. Darlene jura
se lembrar de alguma coisa da época do
festival. Laura garante que Ademar não será

prejudicado. Paulo César e Sandra se

recon.ciliam. Jaqueline se sai bem em uma

entrevista na TV. Noêmia é seca .com Cristiano.
Maria Clara comenta com Eliete que terá que
fazer um tratamento para conseguir engravidar.
Darlene conta para Laura que um dia, quando
era menina, o pai chegou cheio de presentes e

revelou que havia prestado um grande favor

para Ernesto. A mãe brigara muito com ele e

fizera questão de copiar uma fita cassete e

uns papéis, fazendo ela jurar que jamais ia
contar para Ademar. Inácio contessa para
Sandra se achar culpado do acidente, embora
não se lembre, e sente-se mal. Dartene pede
à tia para que lhe dê tudo o que foi da mãe.

SEGUNDA - Renê pede a Cláudio que indique
um advogado para cuidar de seu divórcio. Tenho,
Periquito e Tobias mostram uma faixa a Danilo

onde desejam que o Sr. Jullan se recupere.
Inês confessa a Alex que estava cheia de sonhos
a respeito do Sr. Julian. Afonso fica irritado ao

ver Guilherme usando o broche que havia dado
a Miréia -. Julian reage ao ouvir a voz de Danilo.

SEGUNDA - Regina conta que Márcio está
namorando Mirela ..Clara fica com pena de

expulsar Raquel de casa. João dá um soco em

Agenor. Teresa sugere que Regina leve Paulo

para São Paulo para se reencontrarem. Agenor
bate em Margareth e falam em matar Teresa.

QUARTA - Catraca garante que Cadu empurrou
Fabrício de brtncadeira, Marcelo jura que ama

Beatriz e alerta que não pode sair de' casa no

momento em que Gustavo enfrenta problemas.
Ela avisa que ele po de ficar, mas que o

casamento acabou e que ela' vai retomar sua

carreira de atriz. Gustavo avisa à Flávia que
Murilo não é da Vagabanda. Cadu banca o

riquinho, interessado em comprar um notebook,

�� para impressionar Vivi. Bel, Aline e Miyuki
decidem fundar o fã-clube de TDB. Flávia pede
desculpas a Murilo. Natasha, Gustavo e Catraca

ensaiam, só com o violão, e a turma adora.

Pasqualete avisa que estão abertas as

inscrições para as chapas que concorrerão ao

grêmio. Rávia aceita montar com Vivi uma chapa
para o grêmio

QUARTA - Danilo fica furioso e ameaça terminar
tudo com Olga, que se defende. Bernadete

empurra Fabrício na corrida só para não beijá
lo. Peixoto garante que sempre beijou Olga.
Danilo vai embora furioso. Vivaldo distrai Mocinha
e Jezebel atira um osso longe para Sansão e

Milady. Danilo e Ana Francisca percebem que
seus cachorros desapareceram. Olga tenta

afogar Peixoto, mas Terêncio o salva, embora
tente matá-lo ao saber que ele- beijou a filha.
Ana Francisca e Danilo encontram os cachorros
e conversam. Margot chora quando Guilherme
reafirma que a despreza. Terêncio reclama por
terem exposto a reputação de Olga. Sebastian
se mete na reunião. Danilo pede para se

encontrar de novo com Ana Francisca.

QUARTA - ;:Jrnando mostra-se enciumado,
especialmente ao saber que Hugo já esteve

.na casa de Maria Clara. Laura explica para
Marcos que antes de falar com Ubaldo vai

procurar um bom advogado. Inácio assume

que passa mal cada vez que falam em Gabi.
mas não sabe ainda o porquê. Fernando se

despede, irritado, de Maria Clara. Laura pede
orientação de Yolanda sobre um advogado e

explica que não pode ser Dr. Alcir. Inácio conta

para sancra que somente se lembra de Fábio

perguntando se eles,deviam continuar ou parar,
e que ele deve ter feito a escolha errada.

Noêmia e Cristiano dançam. Ela aguarda
ansiosa a proposta de Cristiano e se

decepciona quando ele convida-a para ser sua

secretáíl. Laura contrata Dr. Felipe Bastos.

QUARTA - Enquanto estava inconsciente, Julian
chamou pela filha e Danilo diz a Alex que fará de
tudo para encontrá-Ia. O médico comunica a

Laia, Lupe, Inês e. Benito que o estado de
saúde do Sr. Julian é estável e está em franca

recuperação. Adriano tenta convencer Orlando
a voltar para o albergue e trabalhar
honestamente.

QUARTA - Bispo diz que recebeu queixa sobre

padre Antonio e ele vai embora triste e contra

riado. Márcio fica furioso com a conversa de
Hllda com Mlrela. Maria diz aflita que Vicente
sofreu acldentê e vai vê-lo, Paulo lembra-se de
Clara enquanto está jantando e brinda com

Regina.

[� SEXTA - Catraca disfarça e diz que Gustavo lhe
Contou tudo. Cabeção se esconde nci armário
do quarto das meninas, mas deixa cair antes
seu aparelho de surdez e não descobre nada.
Letícia implica porque Cadu vive nos ensaios
da Vagabanda. Gustavo percebe o clima
estranho entre os pais, mas Beatriz não
confirma nada. Rávia convence Letícia a entrar

�a Ghap� para contrabalançar a futilidade de
IVI e nao deixar a Vagabanda ganhar. Cadu
acha a maior bobeira, mas se interessa ao
saber que Vivi é uma das meninas da chapa e
pede para entrar também. Camila garante a

DiogO, que já deu beijo na boca.

SEXTA - Ana Francisca é definitiva e diz que não
vai dar certo. Peixoto chantangeia Terêncio para
que ele apóie o seu namoro com Olga. Olga
arma um escândalo quando Terêncio avisa que
ela vai se casar com Peixoto. Mârcia briga com

Beta porque ele insiste que ela tem ciúmes de
Timóteo.Peixoto avisa a Terêncio que vai jantar
em sua casa, senão fará a denúncia. Dr. Paulo

se prontifica a ensinar Márcia a beijar. Olga
descobre que Jezebel comprou todas as flores
da cidade. Sebastian e Olga se juntam para
descobrir o plano. Guilherme monta escritório e

comenta com Danilo que pretende se. separar
de Graça.

SEXTA - Gabi conta que Inácio estava certo ao

decidir parar na praia, mas Fábio resolveu

continuar, garantindo não haver perigo. Eles

perderam o controle do barco, Fábio caiu, o

barco virou e Inácio, corajosamente salvou. Gabi
e tentou salvar o irmão, em vão. Ubaldo se

emoctona-ao ver a foto de Marília, filha de

Hercília, que comenta .que a vida de Laura foi
muito dura. Inácio olha apaixonado para Sandra
e guarda u�a foto dela. Fernando e Beatriz se

emocionam com o relato 'do filho. Fernando

garante a Maria Clara que agora poderá se

separar. Renato convtcaNoêmia para um

drinque depois do trabalho. Jaqueline quase
se afoga, sendo' salvá por pau;'o·· césa{

SEXTA - Pepe diz a Danilo que não sabe onde
está a filha do Sr. Julian. Pepe diz ao padre
Adriano que a mãe do Danilo está morta. Adriano

pede ao Sr. Julian que ele se encarregue de
contar ao Danilo que sua mãe está morta.

Guilherme, acidentalmente, derruba O quadro
que Afonso deu a Miréia.

SEXTA -, Remédios diz que Mirela não se

apaixonará por Márcio. Teresa conta que Clara
e' Paulo não são irmãos. Osvaldo fala de seus

erros e Vicente, desconfia da morte de Amália.
Clara se ofende com a desconfiança de Paulo.
Lourdes discute com Agenor e Vicente intervém.

...

OS RESUMOS OOS CAPITULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇAS EM RJNÇÃO DA EDIÇÃ.O DAS NOVElAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NASCIMENTOS
•

29/11
Welington Henrique Gramza

01/12
Amanda Luíza de Oliveira

18/12
Gabriel Henrique de Souza

21/12
Emerson dos Santos Junior

26/12
Pamela Fernandes de Oliveira

28/12
Stephani Millena de Oliveira Hening

29/12
Matheus Wolf Stange H ilgenstieler

04/01
Amanda Carolina Lotero

07/01
Adrian Vinícius Bosse
Talya M ichelle Zastrow

08/01
Luanna Gabrielly Pereira
Maria Clara Lima Cardoso
Manuela Theodoro

09/01
Gabriel Guimarães Gambeta

10/01
Dalton Willian Ricardo

11/01
Miguel Lidio da Silveira Neto

12/01
Klaynton Luiz Hilger
Letícia de Campos Gesser

13/01
Anne Laura Baschera de Souza
Erik Motta,
Ana Caroline Eckert
Lucas da 'Cunha Pedrotti
João Victor Aleixo Machado

14/01
Beatriz Nasato Moretti
Samara Cristina Stalf
Isabel Rosniak I<rueger
Gabriela Plech

15/01
Ellen Monique Stein

�,afael Auwerter Nazatto

16/01
Diego Siewerdt
Renata Digsasz de Araújo
Ândrea Eduarda de Almeida
Karnili Eduarda Marciniack da Silva
Marcos Antônio Kaiser
Guilherme de Limas Ayroso
Brunna Eloiso Pereira
Kauany Gabriely M ittelstedt

17/01
Iqor Nathan Rosenbach
Kirnberlly da Cruz Bueno dos Santos
Leonardo Vinícius Junkes Riegel
Amanda Cerkal de Souza

18/01
Luana Cecíl ia Lopes
Wesley de Alencar

19/01
Augusto Fraga Espíndola
Taina Cristini I<oehler
I<elvim Jones
Thais AI ine Engel

20/01
Vinícius de Valle
Danilo Kaiky da Silva Darm
Jenifer Aparecida Berti
Gabrielly Eduarda Camprestini
•

INFANTIL SÁBADO, 24 de janeiro de 2004
�------ - -- -

• As gêmeas Maria Eduarda e Maria
Fernanda irão completar 1 aninho dia
28/01. Os avós Marilene e Celso
Rosa estão muito felizes e desejam
muitas felicidades

ISABEL
BEHLING

MARQUEZINI
*11/12/00 +03/01/04

Faleceu no dia 3 des-
te mês a nossa que
rida Isabel, na UTI �

,
do Hospital Pequeno
Príncipe, em Curi
tiba.

Queremos agrade
cer a todas as cente

nas de pessoas, até
mesmo aquelas que
nem conhecemos,
ao ultrapassar os li
mites de nosso país,
que tentaram atra-

vés de orações pedir a Deus que deixasse a Isabel entre nós,
mas entendemos que a vontade de levá-la para o seu lado foi
maior,

Da Isabel restará para sempre a lembrança da sua compa
nhia que apesar de ter sido rápida demais foi o suficiente

para nos ensinar muito com sua alegria, suas atitudes, brin
cadeiras e gestos. Em especial agradecemos as palavras de
conforto do Pastor Paulo Mendonça e ao Coral Evangélico.
Pedimos que Deus ilumine o nosso anjinho e abençoe a todos

pelo carinho que demonstraram com a nossa amada Isabel.

Jorge Luis, Margaret e Sara.

• A linda Eduarda Rafaela Lindner

üalprá aniversaria dia 25/01. A
festinha vai ser realizada no mesmo

dia no Restaurante e Recreativa
Gredal, onde a gatinha vai festejar
seus 2 aninhos na presença de seus

pais Marcos e Regina Dalpra,
amiguinhos e familiares

•
O sorridente
Luis Felipe
Schwartz
completa seu

primeiro aninho,
hoje, dia 24/01.
Quem deseja
muita saúde e

felicidade são
seus pais Luis
Carlos e Mari e
a mana Jessika
Kamila

* ..

• Matheus Thiago Luiz completou 4
anos no dia 17/01. Quem deseja
muitas felicidades é a sua Tia Leonice

• A sorridente Jenifer Cristine
Pais, completou 7 anos no

dia 15/01. Parabéns dos seus
pais Ronildo e Rosane e de
seu irmão Patrique

.A fofinha Larissa Milene
Pacheco completou 3 aninhos
no último dia 23/01. Seus pais
Vanderlei e Sirlei, os avós e tios

desejam muito amor e felicidade

•
Quem completa 1 aninho dia
31/01 é o pequeno Paulo
Ricardo Schimidt Demarchi.
Seus pais Jairo Luis Demarchi
e Jane Schimidt Demarchi e a

avó Natália Demarchi desejam
muitas felicidades a esse

gatinho

•
Parabéns pelo seu

diaminha

princesinha Ána
'

Julia, que
completou seu

primeiro aninho no

dia 22/01. Muitas
felicidades, de
seus amigos que
tanto te amam e te
adoram

•
A bela Jéssica
da Silva Weber
foi Selecionada
pela Agência
de Modelos
Pequeno Gênio
de São Paulo.
Ela tem 11
anos. Os pais
Hilário e Clair
Weber desejam
muito sucesso,
e felicidade

..

..

il ...

de estar na ",oela
...

* ..

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A enda Gaúcha
Rodeio Crioulo de-Classificação
Cidade: Irani - SC - De: 24/01/2004 a 25/01/2004

25° Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria

Cidade: Vacaria - SC - De: 31/01/2004 a 08/02/2004

Rodeio Crioulo de Classificação
Cidade: Ponte Serrada - SC - De: 07/02/2004 a 08/02/
2004

Rodeio Crioulo Regional
Cidade: Jabora - S C - De: 14/02/2004"a 15/02/2004

Rodeio Crioulo Interestadual
Cidade: Luzerna - SC - Cle'; 21/02/2004 a 22/02/2004

Acontece no dia 20/03/2004, o primeiro Grande
Baile no CTG Laço Jaraguaense. A animação fica
rá por conta do Grupo Minuano, que já de relance
promete deixar o povo Jaraguaense pedindo "bis".

Postos de Venda de Ingressos:
Jaraquá do Sul

Demarchi Carnes - Casa Campeira
Gauchita - Posto Marechal

Smcrfs Lanches - Posto Marcolla

: 07
Local:

São Leopoldo � RS

ve.reirol04
C

Trote ao Galo

A prenda Camila, do CTG
Porteira Aberta, não
deixou por menos e

trouxe para Jaraguá do
Sul, o troféu dElr lugar

na categoria Laço
Prenda. O papai Clenio

Vargas é que se orgulhou
,

.

da filha ... Parabéns

, ,

'Rodeio do erG

Mangueira Velha

Aconteceu nos dias 07 á
'11 de janeiro, na .cidade
de Santa Isabel, o
grand� rodeio do·CTG

MangueIra Velha; A
turma do piquete
Porteira Aberta ,esteve
presente para conferir-a
festa,

25° Rodeio Crioulo
Internacional de Vacaria
Todos os caminhos

t ra d i c i o n a I i stas' c o n

vergem para ás cam

pos de c ima da. sena,
onde acontece o 250

. Rodeio Crioulo Inter

nacional de Vacaria.

São nove dias de fes
ta da cultura gaúcha,
de 31 de Janeiro a 08

de fevereiro. Umadas
novidades desta edi

ção do rodeio_crioulo
pioneiro é o �etorno
do festival de música ..
que acontece nos três

primeiros dias de fe
vereiro.

REFLEXÃO •••
A sabedoria de
Deus está

estampada na

Criac ão,
en quanto que a

do homen
consiste em

conhecê-la e

servir-se dela
, para superar as

etapas
evolutivas de seu

gênero.

BomlJase
Bicos Injetores
Direção Hidráulica

ir 310-2515 • 310-2562
-----------------

Av. Prel. WaldemarGrubba, 3635
Jaraguá do Sul- se

Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
E OVELHA

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAROLINA TOMASELLI

Os noivos Dayanne Pereira e Francisco de
Paula receberam a benção matrimonial dia
10 de janeiro, em cerimônia realizada na

Capela Santíssima Trindade

BANANA·
O Banana Jae, na praia
de Ubatuba, em São

Francisco do Sul, rea

liza hoje shaw com a

banda Magnólia. Na

pista eletrônica o Dj
Rodrigo Aguiar seleci
ona as melhores bala

das até a manhã de do

mingo.

NOTRE
Você pode conferir hoje
as tendências do verão

no Sábado M ix da

Notre, a partir das 23

horas.

CHOPERIA
H oj e tem ap resentação
da dupla joinvillense
Dentinho e Formiga na

Choperia Bierbude.

ANIVERSÁRIO
Tayana Wessl ing com

pletou 15 anos nesta

sexta-feira. A mãe

Fábia, a irmã Daniela,,0

o padastro G i I san e seu

colega Ademir lhe de

sejam muitas felicida

des.

INAUGURAÇÃO
Um espaço moderno,
tota I mente desenvo Ivi

do para receber novas

m ada I i dades, é a nova

sede da Academia Im

pulso, que será inaugu
rada na próxima sexta

feira, dia 29, às
20h30.

umantes e vinhos finos para eventos,
es de final de ano e consumo pessoal

Caixa com 6 garrafas:
Espumante tipo Astl 750m] R$ 100,00
Espumante Brut 750ml R$ 133,00

· Gran Reserva Chardonnay
(em linda caixa de madeira) R$ 123,00

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

I

<'

Contato:
comereial@jornalcorreiodopolÍo.com.br
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258

Fotos: Divuluacão

� ,i"C<
_ $O �.

;..&{'
.

• Desfrutar da amizade do Sr. Eduardo Schmidt é um

privilégio, assim como saborear os deliciosos pratos
feitos por ele. Que o diga os arniqosl

O casal Andréia
Defante e Darci Júnior
subiram ao altar na
última terça-feira, em
Guaramirim. Os
convidados foram
recepcionados na Ser
Marisol, em evento

.realizado pelas
t promoters Andréia e

Gládis

,I

A fiscal do Procon Rosiléia Krawulski cola
grau em Direito pela Furb na próxima

.

sexta-feira, dia 30
'

"Léia, esperamos que esta

formatura, pela qual tanto
lutaste e tantos sacrifícios
fizeste, seja o marco inicial
de uma carreira longa e

proveitosa, para maior
alegria dos que lhe são

caros e, para isto, basta
repetir.com a mesma

seriedade e aplicação, as
vitórias conseguidas até
hoje. Que o brilho de tua

estrela seja sempre
crescente, até chegar a
primeira grandeza." _jHomenagem da família..

ESPECIALISTA EM ORTODONTIA
E ORTOPEDIA FACIAL
• Ciru�glão Dentista.
275·2006

R: João Picalli, 153· Centro· J uá do Sul 1
o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 24 de janeiro de 2004.

•

•

www.parcimoveis.com.br

(!) Imóveis à Venda Imóveis para AlugarProcurar:

Cidade: do Sul

Tipo de imóvel:

Faixa de preço: §i30.000 =:.==Jatê:IRi60.000
Procurar imóveis

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

Endereço:
(Informe uma palavra-chave que faça parte do

endereço)

Cidade: do Sul

Procurar imóveis no emlneendil11ento:
Nome: C·-·.......c..----------�

.:. I �rOclllar pelo Código:

1......-........ 11 _=]

Anuncie Seu Imóvel·

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

dezenas de corretores trabalhando na oferta de seu imóvel.
• Veja como funciona o sistema de vendas Parcimóveis
• Anuncie Seu Imóvel

IMOBfUÃRIA

".\ l::tltl 'f/t3/

MARIMA.R
U1ÓVEU

TELA DE CONSULTA DOWEBSITE DA PARCIMÓVEIS

COlíheça as Imob�riárjas; .

•

•

PIAZERA
11EmVl1m!

•

Fal.e COIíOSCO···· .

•

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

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

• . ,- •

•

,

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

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

BILIÁRIAS PARCEIRAS.
.

•

No conforto e segurança do seu lar e trabalho você terá acesso a centenas de ofertas de

imóveis para VENDA E LOCAÇÃO em laraguá do Sul e região, incluindo Guaramirim,
Massaranduba, Schroeder e Corupá.

. .

, , .' :.

\ Z
'<:

, u

I.uO�3N3V11 'lt11::l'y'1l180VIII - SI3/\QVIII •
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C

imóveis

Realiza sea. :4�!
�. 275-05J,;,0
Plantão 9987...1004-
Av. Màl; Déodoro, 1085 . sàla 1

Jaraguá c!oSul;'SC

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

CADERNO
., SÁBADO, 24 de janeiro de 2004

PARCIMOVEIS " .'

LOCAÇÃO - casa, ct 1 suíte cf
closet. 3 qtos, 2 salas, coz..

churrosq.. demais dep. R$ 400,00

AMIZADE - 3 qtos. sala, bwc, lov.
terreno 600m2. R$ 45.000,00

GUARAMIRIM - terreno no centro,
c! 9.538m2 . R$ 245.000,00

VILA RAU - casa olv.. 3 dorrn., bwc,
garagem, ct 112m2, terrenoct 1.1 02m2.

R$ 58.000,00 negociáveis

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

58.000,00

Ref. 95 - terreno ct 8.400m2.
Localizado Sto. Luzia. Rua Principal.

R$ 58.000,00

LOCAÇÃO - Rua Preto Woldemar
Grubba. Sala, 250m2. R$ 1.400,00

CENTENÁRIO - 1 suíte, 2 qtos. 2
.solos. coz.. bwc. lov. R$ 63.000,00

BARRA DO RIO CERRO -

Chácara com 70.000m2, 90",,(, área
plana, ct 2 casas. R$ 79.000,00

casa em alv.,semi-acobado,2 qtos.Z
solos.coz.bwc, Iav.,goragemc] plantas
do ']O piso. R$72.ooo,oo. Centenário.

BARRA DO RIO CERRO - Galpão
7Eün2ocobc::lc:Jale7Eün2nãoacabc::lc:Jal.
Terreno de ±6.000m2 PREço DE
OCASIÃO: R$ 149.000,00

GUARAMIRIM - Área Central -

Coso.ô qtos. sala, COZ., bwc. lov.
garagem, nova. R$ 39.900,00 +

pare.

LOCAÇÃO - Galpão, 1.600m2. R$
3.100,00

SÃo WIZ - terreno, 323m2. R$
20.9(1),00 negoviáveis. aceita carro.

VILA LENZI - casa, 2 qtos. sala,
COZ., bwc, lov. terreno 570m2. R$ ,

18.000,00 + parcelas R$ 365,00 .

TERRENO - 313m2, de
esquina. R$ 3.800,00 +

70 pare. R$ 190,00

CENTRO GUARAMIRIM - 1 suíte
master+2qtos. 2salas. escritório, COZ, lav.,
dep. deenpe;:pc:l:J+2b-.A.c, c:huraq.,
cai, energiaoc;beogés portãoelet.,
semi-mobilioda . R$ 125.000,00

TERRENO
ÁREA CENTRAL GUARAMIRIM

com350m2,Guoramirim. R$
19.900,00 ou 5.000,00 + pare.

OPORTUNIDADES
Casa - Lot. Blumengarden - alvenaria, nova, com 120m2,
terreno com 350m2, 1 suíte + 2 qtos, sala, bwc, coz.. lav., ga
ragem. RS 89.000,00

Terreno - Lot. Versalles - ótima localizaçõo, 450m2. RS
33.000,00 negociáveis

Terreno - Adéliá Fischer - 530m2, centro. Preço promocional
RS 35.000,00 negociáveis

Apartamento - Cond. Amizade - 3 qtos, sala, bwc. coz.. krv..
todo reformado. RS 58.000,00 negociáveis

Casa - Centenário - 3 qtos. 2bwc, sala, coz.. despensa, lav.,
piscina, churrasq. RS 85.000,00

LOCAÇÃO:
Casa em alvenaria, 2 qtos, sala, coz.. lav., bwc. RS 240,00
Apto no Amizade, 3 qtos. sala, coz.. lav., bwc. garagem. RS
340,00

Casamadeira, 3 qtos. sala, coz.. bwc. lav. RS 21 0,00

Casa alvenaria, 4 qtos. sala, bwc, coz.. nova. RS 450,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHave

Seguro
•

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

DÊ ESTA SEGURAnçA PARA.SOA FAMíliA.

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

Residencial

�IL� Yln�
VOCÊ PODE TER UMA BELA VISTA

•

A Wolfepar Empreendimentos
e Partici'paçoes LIda com a

"Imobiliária A Chave"
apresentam um

empreendimento na Vila Nova
com 07 andares, play-ground,

sa Ião de festas com

churrasqueira, 03 dormitórios,
sala + copa, cozinha,

lavanderia, bwc, garagem,
com opção de 2 garagens.
Condições facilitadas de
pagamento com entrada +

parcelamento próprio até' 36
vezes, podendo ser aceito
FGTS e financiamento após
imóvel estar concluído.

APTO ED/F/C/O
JACÓ

EMMENDOERFER

C/2 aros, SALA,
COZINHA,

LAVANDERIA,2,
BWCs, GARAGEM
RS 80.000,00.

1709 - casa de alvenária
com 96,OOm2, terreno com 850,OOm2

RS 32.000,00

�MUITm

• �N��. pwzn WOU:

Rei. '1.84 - casa mista Vila Nova Rua José

marangoni casa cl 130,OOm2, terreno cl
436,OOm2 RS 70.000,00

EDIFICIOMATHEDI- BAIRRO NOVA BRASíLIA
(OM 03 DORMITÓRIOS, SAlA, COPA, (aZINHA,

'

LAVANDERIA, BWC, GARAGEM RS 55.000,00.

Rei. 450 TifaMartinslJguá Esquerdo
com 03 dormitórios e demais dependências,

RS 43.000,00

Rei. 508 - CZERNIEWICZ - sobrado no com

250m2 de área construido, terreno com 363,00m2
próximo 00 Pomo, no valor de RS 150.000,00

Rei. 200 - coso em olvenário inacabado, com
150,00m2, 01 suíte, 02 qtos, solo, copo, cozinho, bwc,
lavanderia, garagem. RS 50.000,00 aceito imóvel.

, �i1a Lenzi - Rei. 2403 terreno próximo Escola VILA LENII- Rei. 2404 terreno próximo Escola
Glordini Lenzi com 671,00m2. Valor RS 23.500,00 _ Giordini Lenzi com 892,00m2. Valor RS 28.000,00

, cl entrada clparcelamento em até 24x cl estrada + parcelomento em até 24x.

REF. 2402 VILA LENII-Terreno com 500,00m2
Ruo: Joiío André dosReis. RS 22.000,00. cl
Entrada + parcelamento em até 24x

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

Edifici(fChiódini!Av.Morechol Deodoro do Fonseca

RS 40.500,00

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

Pícolli. RS 20.000,00

•

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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liírassol
IM6vEIS

ifPABX 371-7931.

• IMOBILIÁRIA
• ARQUITETURA
• DESIGN
• ADM. DE OBRAS

CRECI1741-J
E-mail: girassol@parcimoveis.com.br

www.parcimoveis.com.br

Cád. 1167 - Centro - Casa alvenaria com

400m2 - terreno 1.000 m2 - 01 suíte + 05

quartos e demais dependo Com 05 vagas de

garagem. R$ 300.000,00 - aceita troca por
apto menor valor.

Cád. 3027 - Czernlewlcz - terreno com

339.5m2 - Rua Richard Piske R$ 26.000,00

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

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

3129 - Schroeder .. terreno com

577,90 m2 - R$ 8.500,00

. 3130 - Barra do Rio Cerro

vende-se terreno com 776,75
m2 - R$. 33.000,00

3131 - Barra do Rio Cerro

vende-se terreno com 754,00
m2 - R$ 33.000,00

Cád. 3119 - Terreno - 13.651 m2 - Amizadé.

R$ 60.000,00

Residencial HORNBURG
Bairro AMIZADE

Condições de Venda

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

Parcelado
Entrada Mínima - 50 %
Saldo em até - 12 X

(correção pelo IGP-M)

Girassol Imóveis
girassol@parclmoveis.cgm.br
371-7931 9973-9669

Cád. 3122 - Rio Molha -"terreno 329 m2 (12
x 23,50) -R$ 20.000,00

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

- 02 quartos e demais dependo - Vila Rau
- R$ 38.000,00

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

- R$ 80.000,00

Cád - 3001- Sta Luzia Residencial Geranium
terreno com 483 m2 R$ 10.000,00

o

I
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CREC14936,

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

LOCAÇÃO
CASA EM ALVENARIA - cf 2 quar

tos e demais dependências. Rua

Félix Richert, lote 45, Estrada Nova.

R$180,00.

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

R$ 200,00

CASA ALVENARIA - c/ 3 quartos e

demais dependências. Nereu Ramos.

R$150,00

APTO - cf 2 quartos e demais

dependências. Ilha da Figueira. R$

200,00

APTO - Vila Nova, Res. Jardim das

Mercedes. R$ 300,00

Fone 371�2357
vilson@parcimoveis.com.br

ILHA DA FIGUEIRA - casa em alvenaria cj
90m2, Terreno cj 240m< 3 dorrn. Ruã Luís

Alves, 111. R$ 55.000,00 -

110 - VILA LENZI - sobrado em alvenaria cj
500m2, cj apto e sala cornl. Terreno cj

450m2. R$ 210.000,00

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,OOm2, Rua

asfaltada, VALOR R$ 25.000,00
- CENTRO.

VILA NOVA - APARTAMENTOS NOVOS
contendo 03 dorm R$80.000,00 e 02

dormitóriosR$6S.000,00. Entrega final
2004. SO%Entrada + parcelamento.

FlAT ED. SAINT SEBASTIAN - CENTRO

Apto amplo com sala de estar, cozinha
e lavabo .. No mezanino, suite. Valor
R$68. 000,00

APARTAMENTO - com uma suite
mais dois quartos e demais

dependencia, VALOR R$ 450,00 -

CENTRO.

APARTAMENTO - com uma suite
mais um quarto e dmasi
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$ 500,00 -

AVAL

SALA COMERCIAL - com

100,00m2 mais banheíros.. VALOR
R$ 350,00, Rua 28 de Agosto c

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

Ed. Jaraguá - Apto c/ suíte + 2

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

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

Tulipa. R$108.000,OO @.

o

Dom Lorenzo - Apto c/ suite
+ 2qtos e demais. dep.
Incidência de sol da manhã.
Rua Leopoldo Malheiro, 173.
Apto 301. R$ 105.000,00
(trocase poreasa de igual valor).

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

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

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

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

Rua Luis Picolli � sobrado c/270m2,
c/ 1 suíte + 2 qtos, sala de estar /
jantar / íntima e demais

dependências, garagem p/ 2 carros.
ValorR$145.000,OO aceita-se apto
menor valor como parte do pagto.

Condomínio Residencial SunFlower

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

Aptos. nº 101, c/123m2 - suíte + 1

qto, e demais dep., garagem p/ 02
carros. Entrada de R$ 68.000,00.

ED. MARINA - Rua Marina
Frutuoso. apto 403, c/ suíte + 2

qtos. R$ 115.000,00

Terreno - com 1260m2. R

Waldemiro Schmitz. R$ 65.000,00

Ed. Amaranthus - apto com suíte
+ 2 qtos, 2 vagas de garagem.
Apto mobiliado. R$275.000,00.
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 c/ suíte + 2 qtos,
sala estar/jantar, bwc soci

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

Rua Nereu Ramos.

Aptos 101 e 103 -

R$ 115.000,00

(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.

Vendá: apto no 1º andar

R$ 233.000,00
apto no 2º andar

R$ 245.000,00
apto no 5º andar

R$ 260.000,00

Res. Amarillis- Apto com suíte + 03

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

Ed. Dianthus- Apto com suíte + 2

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

Frutuoso, 330. R$ 175.000,00
aceita troca por casa de igual valor

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

r
- - - -

=--
- - - - -

-,-,

I LOCAÇAO RESIDENCIAL I• Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) -

I Rua Adolfo Sacani, 36, apto c/ suíte mas-I
Iter + 2 qtos e demais dep .. 2 vagas de I
garagem. A partir de R$ 1.100,00
I. Ed. Emili - Rua Epitáéio Pessoa, 4211
I (próx. Shopping Breithaupt) - apto c/ 2 qtos I
I
e demai dep. R$ 380,00 I• Quitinete (Centro) Rua Guilherme Hering
194 si 02. R$ 140,00 I
I. Casa alv. - Rua Carlos Hardt, 44 (próx'lUnerj) - 3 quartos e demais dep. R$350,00

II. Apto Rua Frederico Barg, pr óx .

I Rodoviária, c/ 3 qtos e demais dep. R$I
1320,00. I• Ed. Bartel, apto 2qtos e demais dep. Rua

I Fritz Bartel, 72, próx. Rodoviária. R$ 380,00 I
I• Ed. Erica, Rua Guilherme' Hering, 70, apto I103, c/ 1 qto e' demais dep. R$ 300,00
I. Ed. Magnólia, Rua Pe. Pedro Franklin, 174,1
I apto 303, c/ 1 qto e demais dep. R$ 300,00 I
I• Ed. Magnólia, Rua Pe. PedroFranklin, 174,

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

1450,00 I
I• Ed. Imperial, Rua Felipe Schmidt. 234"1apto 102, c/ 3 qtos e demais dep. R$
1650,00

..

I
I. Casa - Rua Ferdinando Krueger, 10t'l
Versalles, c/ 1suite c/ closet + 3 qtos, coz'lI mob. R$ 1.000,00.

I. Casa mad. - Rua Prof. Ir. Geraldino, 409,1
I
Vila Lalau, c/ 3 qtos, R$ 330,00.

I
I LOCAÇÃO COMERCIAL I
I• Loja - c/400m2. Rua Pref. Waldemar IGrubba, 5070, (próx. Portal) R$ 1.000,00
I. Terreno na Walter Marquardt c/ 450m2, I
I para garagem ou loja de carros. R$ 600,00 I
I• Terreno na Rua Feliciano B,ortolini (fundos IBreithaupt Barra), c/450m2. R$ 300,00

I. Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo I
I
de futebol). R$ 220,00 I• Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532 -

Isalas, c/40m2, 1º andar - R$ 400,00 I
I. Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532 -

salas, c/40m2, 2º andar - R$ 350,00
I. Ed. Hortência - R. José Emendoerfer,

11549 - 1 sala térrea - 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
.1. Sala comI., 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$
200,00

I
I

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

I (suíte + 3 qtos) - R. Francisco Piermann. R$I
1200.000,00 , I
I• Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep. -ITrês Rios do Sul.' R$ 35.000,00
I. Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep. ,I
I piscina, salão de festas, terreno c/ 800m2. IRua Adilio Esbardelathi, 97. R$ 175.000,00
I •.Casa c/ suíte + 3 qtos e demais dep. ,I
Iterreno c/680m2. Rua Max Wilhelm, 901.1
R$ 170.000,00
I. Imóvel comercial residencial, eml
1 construção, terreno c 900m2 e construção 1
1300m2. R Francisco Ruscka, 614. R$I110.000,00
I. Centro - Ed. Royal Barg, Rua Marechal 1
1 Deodoro da Fonseca, apto 1102, com suíte 1
1
+ 2 qtos. R$ 140.000,00

1
I VENDAS TERRENOS I
I• Terreno - R. Marajó - Ilha da Figueira - c/ I450m2 - R$ 35.000,00
I. Terreno em Guaramirim, local nobre para I
I residência. R$ 22.000,00 I• Terreno - Rua Wille Bartel - Baependi, c/

I1420m2 - R$ 40.000,00

I. Terreno bairro Chico de Paula c/ aprox·1
11.000m2. R$ 28.000,00 I• RuaArduino Pradi -São Luiz-R$ 25.000,00

I. Rua Pedro Vinter, perto Mat. Const.]
LYinter...BL22.0QQz0_Q_ .J

,
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Imobiliária Menegotti Ltda.
.

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

• • • • .:

CRECI W 550-1

(?�
Associaçãodaslmobiliárias

de JaraguádoSul
MENEGOm (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

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

==VENDA== 5470 CASA - VILA LALAU- R. GERMANO HANSCH, 173-CASA
COM.o3 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA E GARAGEM. -

TROCA-SE POR IMÓVEL EM GUARAMIRIM - Área do terreno 875.00 m2 Área
Benfeitorias 125.00 m2 Preço venda: 75,000.00

•

==VENDA== 5459 CASA -GUARAMIRIM - R. PORTOUNiãO, 58 - RECANTO FELIZ
CASA DE ALVENARIA COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA E
GARAGEM.
Área do terreno 444.60 m2 Área Benfeitorias 63.00 m2 Preço venda: 19,000.00

==VENDA== 5484 CASA - TIFA MARTINS - R. JOSÉ NARLOCH, 1849 - CASA DE

ALVENARIA COM 02�UARTOS, SALA, COZINHA,BWC,LAVANDERIA,
CHURRASQUEIRA E GARAGEM. Área do terreno 420.00 m2 Área Benfeitorias
72.00 m2 Preço venda: 40,000.00

==VENDA== 5521 CASA - BARRA DO RIO CERRO - RUA BRUNO SCHUSTER, 107
- CASA ALVENARIA COM 160M2 SENDO 3 QUARTOS, 01 SUíTE, SALA 02
AMBIENTES, COZINHA, GARAGEM, LAVANDERIA, BANHEIRO, GARAGEM + 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== 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
verida: 160,000.00

==VENDA== 5466 CASA - JARAGUA 99 - RUA 737 - JOÃO MAASS, 191-
CASA EM ALVENARIA 02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO, 01
GARAGEM, DESPENSA TODA MURADA COM PORTÃO ALUMíNIO EM
TERRENO DE 460,OOM2. ACEITA ENTRADA DE 33.000,00 + FINANCIAMENTO

PELA CEF - Área do terreno 460.00 m2 ÁreaBenfeitorias 100.00 m2 Preço
venda: 53,000.00

==VENDA== 5516 CASA- CZERNIEWICZ - RUA MAX EUGENIO R. ZIEMANN;
385. CASA DE ALVENARIA 279,14 M2 ;TERRENO 647,50M2 FRENTE=41,00
M FUNDOS= 39,94 M L.D=16,60M L.E= 16,00. 01 SUITE;02 QUARTOS; 02
BWC ; 01 SW; SALA TV;COPA COZINHA;ESCRITÓRIO;LAVANDERIA;GARAGEM
P/ 03 AUTOMÓVEIS/CHURRASQUEIRA. Área do terreno 647.50 m2 Área
Benfeitorias 279.14 m2 Preço venda: 255,000.00

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

FRENTE; 14,40 M L.D = 37,80 M
FUNDOS ;14,00 M L.E= 36,90 M .Área do terreno 530.65 m2 Área

Benfei�orias 70.00 m2 Preço venda: 90,000.00

==VENDA== 5522 TERRENO - VILA

LALAU - R. MASSARANDUBA -

TERRENO COM 450,OOM2 (15,00 X

.30,00)
Área do terreno 450.00 m2 Preço

.
venda: 35,000.00
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barrasu I@netuno.com.br

•

ILHA DA FIGUEIRA - CASA
EM ALVENARIA C/90M2,
TERRENO C/240M2, 3
DORM. RUA Luís ALVES,
111. R$ 55.000,00 TRA
TAR: 371-2357 CRECI
4936

GUARAMIRIM - CASA EM
ALVENARIA COM

,

80,00M2 COM DOIS

QUARTO, SALA, COZINHA,
BANHEIRO, LAVANDERIA,
VARANDA E GARAGEM
COM CHURRAQUEIRA
TODA MURADA, TERRENO
360,00M2. R$
50.000,00. TRATAR: 373-
0283 CRECI 820-J

GUARAMIRIM - CASA•

MISTA COM 100M2 TRES

QUARTOS, SALA, COZI
NHA, LAVANDERIA, GARA
GEM, TERRENO

450,00M2, VALOR R$
30.000,00. TRATAR: 373-
0283 CRECI 820-J

GUARAMIRIM - CASA EM
ALVENARIA CQM

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. com 202,00m2,
sendo 99,00m2 averbada, terreno c/ 594,00m2
(22x27). 1 suite mais dois qtos, sala, copa, cal.
Banheiro social, garagem,piso cerâmico, pare
superior com mais 80,00m2 c/ Zqtos, BWt, em
fase de acabamento, Rua Adolfo Volkmann, 44,
RS' 90.000,00, negociável, ou 70% entrada saldo
a combinar, ou ainda aceita terreno ou casa em

Pomerode.

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

07 - R$ 28.000,00
.

BARRA RIO CERRO - casa alv c/laje, semi-acabada
c/166,OOm2, terreno c/ 383,15m2
(15,5x24,75) ,4qtos,sala,c_opa coz.BW8,
lavanderia, garagem, salão C/25,00m2, 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 c/
laje semi-acabada, terreno c/360,00(15x24),
3qtos, sala,copa,coz.2BWC,lavanderia, garagem,
Rua 462, Loteamento Corupa, lote nº 14, R$
50.000,00

• o •• • VEIS - PARCIMÓVEIS -

99,00M2 UMA SUITE, 2

QUARTOS, SALA, COZI

NHA, LAVÀNDERIA,
BANHEIRO VARANDA.
TERRENO 1.948M2, VA

LOR R$ 50.000,00. TRA
TAR: 373-0283 CRECI
820-J

GUARAMIRIM - CASA DE
MADEIRA COM 48,00M2,
DOIS QUARTOS, SALA, CO
ZINHA, BANHEIRO, GARA

GEM, TERRENO 360,00
M2 VALOR R$15.000,00.
TRATAR: 373-0283 CRECI
820-J.

CHICO DE PAULA - CASA
CONTENDO 03 DORM,
SALA, COZ, BWC, +

EDíCULA.-, PISCINA,
R$75.000,00 PRÓXIMO A
MALHAS MENEGHOTI. TRA
TAR: 371-9165 CRECI
1462-J

BLUMENGARDEN II -

BAIRRO AMIZADE - CASÃ
. NOVA' CONTENDO 01
SUITE + 02 DORMITÓRI
OS. ENTREGA PRONTA 30
DIAS. R$85.000,00. TRA

TAR: 371-9165 CRECI

1462-J

GLMRAMIRIM - BAIRRO
HAWAí - CASA CONTENDO
03 DORMITÓRIOS, SALA;
COZINHA MOBILIADA, PIS
CINA. R$88.000,00. TRA
TAR: 371-9165 CRECI
1462-J

SÃO LUIS - CASA ALVENA

RIA CONTENDO 02 DORM.
TERRENO COM ÁREA DE

420M2. R$37.000,00.
TRATAR: 371-9165 CRECI
1462-J

SÃO LUIS - CASA PRÉ MOL
DADA. CONTENDO 03 DOR
MI�é-RIOS. R$45.000,00.
TRATAR: 371-9165 CRECI
1462-J

CZERNIEWICZ -' CASA
CONTE 01 SUITE + 02

DORMITÓRIOS, PORTÃo'
ELETRÔNICO.
R$55.000,00. TRATAR:
371-9165 CRECI 1462-J

ANA PAULA - SOBRADO
CONTENDO 01 SUITE + 02

.

DORMITÓRIOS.
R$95.000,00: TRATAR:

•

JARAGUÁ·99- casa alv.c/Iaie 94,00m2, terreno c/
325,00m2(13x25), 3qtos, sala, copa, coz., BWC,
garagem, murada, Rua Paulina K .Lescowicz, lote nu
97 - R$ 40.000,00 aceita terreno até 50% do valor de
venda como parte pgto.

SÃO LUIS - casa alv. c/laje 108,00m2. terreno c/
392,00m2, 3qtos, sala, copa. cozo 2BWC, lavanderia,
garagem p/dois carros lado a lado, piso cerâmico,
construção averbada em 70,00m2, murada, Rua Albano
Piccoli, nu 181- R$ 50.000,00 aceita carro até R$
15.000,00 ou R$ 35.000,00 entrada saldo em 6 vezes

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/ 193.00m2 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.rnobiliada, lavanderia, churrasqueira,
garagem para 3 carros, despensa, instalação agás Junkers,
água quente nas tomeiras e chuveiros e com pressurizador
de água automátiao, canil, portão eletrônico, 40 pés de

árvores frutíferas, acerola pêssego, laranja, abacate,
tangerina, limão, goiaba, manga, caqui, guaraná, frutade
aonde, Rua Virgilio Pedro Rubini, 1275- R$ 210.000,00

•

371-9165 CRECI 1462-J
LOT. BLUMENGARDEN -

ALVENARIA, NOVA, COM

120M2, TERREN.O COM

350M2, 1 SUíTE + 2 QTOS,
SALA, BWC, COZ., LAV.,
GARAGEM. R$ 89.000,00.
TRATAR: 275-0510 CRECI
235-J

CENTENÁRIO - 1 SUíTE,
2 QTOS, 2 SALAS, COZ.,
BWC, LAV. R$, 63.000,00.
TRATAR: 275-0510 CRECI
235-J

CZERNIEWICZ - SOBRA
DO ALV. COM 300 M2 -

1 SUITE C/ HIDRO + 3

QUARTOS E DEMAIS
DEPENO. TERRENO C/
570 M2. R$ 250.000,00
-.FICAM ALGUNS MÓVEIS.
TRATAR: 371-7931 CRECI
1741-J

ILHA DA FIGUEIRA - 02
CASAS ALVENARIA - TER
RENO COM 355 M2 -R$
80.000;00. TRATAR: 371-
7931 CRECI 1741-J
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VILA NOVA CASA
GEMINADA COM 60 M2 -
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02 QUARTOS E DEMAIS
DEPENO. TRATAR: 371-

..

7931 CRECI 1741-J

CZERNIEWICZ - SO
BRADO NA COM 250M2
DE ÁREA CONSTRUíDA�
TERRENO COM

363,00M2 PRÓXIMO AO

PAMA, NO VALOR DE

R$ 150.000,00.
TRATAR: 275"1594
CRECI 612-J
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VILA NOVA - CASA MIS

TA, RUA JOSÉ
MARANGONI CASA C/
130,00M2, TERRENO C/
436,00M2 R$
70.000,00. TRATAR: 275-
1594 CRECI 612-J

GUARAMIRIM - R. POR-
TO UNIÃO, 58 - RECAN-

•

TO FELIZ. CASA DE AL
VENARIA COM 03 QUAR
TOS, SALA, COZI N HA,
BWC, LAVANDERIA E GA- •

RAGEM. ÁREA DO TERRE
NO 444.60 M2 ÁREA
BENFEITORIAS 63.00
M2 R$ 19,000.00.
TRATAR: 371-0031
CRECI 550-J

<
rn

rn
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GUARAMIRIM -

TERRENO COM
•

388,60M2, TODA
IN FRA-ESTR UTU�

RA, VALOR

16.000,00. TRA
TAR: 373-0283
CRECI820-j

•

GUARAMIRIM
TERRENO COM

450,00M2, RUA

ASFALTADA, VA
LOR R$
25.000,00. TRA�
TAR: 373-0283
CRECI820-j

• BARRA DO RIO
MOLHA - PRÓXIMO
A PREFEITURA.
TERRENO COM

• 323M2. . CASA
CONTENDO 02
DORMITÓRIOS.
R$55.000,00.
TRATAR: 371-9165

CRECI 1462-j

LOT. VERSALLES -

ÓTIMA LOCALlZA�

'çÃO, 450M2. R$,
33.000,00 NEGO
CIÁVEIS. TRATAR:
275-0510 CRECI

I

235-j

CENTRO- ADÉLlA
.

FISCHER - 530M2,
CENTRO. PREÇO
PROMOCIONAL R$
35.000,00 NEGO
CIÁVEIS. TRATAR:
275-0510 CRECI
235-j

AMIZADE - TERRE-
NO COM
13.651M2. R$
60.000,00. TRA-

• TAR: 371-7931
CRECI 1741-j

SANTA LUZIA -

.. TERRENO
•

LOTEAMENTO SANTA
LUZIA - RESIDENCIAL
GERANIUM. ÁREA DE
483 M2 - R$10.000,00.
TRATAR: 371-7931
CRECI 1741-j

VILA LENZI- REF. 2404
TERRENO PRÓXIMO ES
COLA GIARDINI LENZI
COM 892,00M2. VA
LOR R$ 28.000,00 C/
ESTRADA +

PARCELAMENTO EM
ATÉ 24X .. TRATAR:

. 275-1594 CRI;CI612-j

VILA LENZI - REF.
2403 TERRENO PRÓXI
MO ESCOLA GIARDINI
LENZI COM

671,00M2. VALOR R$
.

23.500,00 C/ ENTRA
DA C/., PARCELA
MENTO EM ATÉ 24X.
TRATAR: 275-1594
CRECI612-j

VILA LENZI- TERRENO
COM 500,00M2 RUA:

JOÃO ANDRÉ DOS
REIS. R$ 22.000,00.
C/ ENTRADA +

PARCELAMENTO EM
ATÉ 24X. TRATAR: 275-
1594 CRECI 612-j

BARRA - TERRENOS
COM 2.500,00M2
(31,87X81,�0), RUA PA
DRE ALOISIO BOEING

(ESQUINA C/
FELICIANO BORTOLlNI),
R$ 200.000,00. TRA
TAR: 376-0015 CRECI
1589�j

BARRA DO RIO CERRO
- TERRENO COM

488,97(19,83X25,37),
LOT. GIROLLA,. RUA
VIRGILlO P. RUBINI, R$
28.000,00. TRATAR:
376-0015 CRECI158&j

BARRA DO RIO CERRO
TERRENO COM

36.856,60M2, (81,00 X

. . , . , . . .

. . .

455,00) NA ÁREA NO
BJt E PROPRIO PARA
LOTEAMENTO - R$
500.000,00 OU 50% EN
TRADA SALDO A COM
BINAR. TRATAR: 376-
0015 CRECI 1589-j

BARRA DO RIO CERRO
TERRENO C/

716,68M2
(28,67X25,00), LOTE N

24, LOTEAMENTO
HERBERTO ENKE, AO
LADO DA TRITEC -r- R$
15.000,00. TRATAR:
376-0015 CRECI158&j

SÃO LUIS - TERRENO
COM 730,00M2
(20X36,50), LOTE N

36, RESIDENCIAL IM

PERADOR, RUA�GUI
LHERME HRUSCHKA

R$ 18.000,00 - ACEI-,
TA CONTRA-PROPOS

TA, OU AINDA CARRO
ATÉ 10/12.000,00 E
TERRENO EM

UBATUBA, SÃO CHICO.
TRATAR: 376-0015
CRECI 1589-j ®

VI LA LALAU R.
MASSARANDUBA -

TERRENO COM

450,00M2 (15,00 X

30,00). ÁREA DO
TERRENO 450.00 M2

R$ 35,000.00. TRA
TAR: 371-0031
CRECI550-j

VILA NOVA - APAR
TAMENTOS NOVOS
CONTENDO 03
DORM R$80.000,00
E 02 DORMITÓRIOS
R$ 65.000,00. EN
TREGA FINAL 2004.
50%ENTRADA +

PARCELAMENTO.
TRATAR: 371-9165
CRECI 1462-j

CENTRO - FLAT ED.
SAINT SEBASTIAN,
APTO AMPLO COM
SALA DE ESTAR,
COZINHA E LAVABO.
NO MEZANINO,
SUITE. VALOR

R$68.000,OO
TRATAR: 371-9165
CRECI 1462-j

CENTRO ED
FRAGATA - APTO
COM 02 DORMITÓ
RIOS, COZINHA
MOBILIADA, SALA
COM SACADA E

CHURRASQUEIRA.
R$75.000,00.
TRATAR: 371-9165
CRECI 1462-j

CENTRO - ED MATHEDI
1- APTO COM 02 DOR
MITÓRIOS + 01 DORM.

MOBILIADO, SALA, CO
ZINHA MOBILIADA,
R$65.000,00. TRA
TAR: 371-9165 CRECI
1462-j

AMIZADE - COND.
AMIZADE - 3 QTOS,
SALA, BWC, COZ.,
LAV., TODO
REFORMADO. R$
58.000,00-
NEGOCIÁVEIS.
TRATAR: 275-0510
CRECI235-j

CENTRO - APTO 1

SUITE +/2 QTOS, 02
VAGAS DE GARAGEM.
R$ 75.000,00 - PER
MUTA IMÓVEL MENOR
VALOR. TRATAR: 371-
7931 CRECI 1741-j

NOVA BRASILlA
EDIFICIO MATHEDI -

COM 03 DORMITÓRI
OS, SALA, COPA,
COZINHA, LAVANDE.:

RIA, BWC, GARAGEM
R$ 55.000,00.TRA
TAR: 275-1594
CRECI 612-j

, .' : e

VILA LENZI- SOBRA
DO EM ALVENARIA

C/500M2, C/ APTO •

E SALA COML. TER
RENO C/450M2. R$
210.000,00 TRATAR:

371-2357 CRECI •

4936

CENTRO - 2 SALAS
COMERCIAIS COM

85,00M2 NO
EDIFICIO CHIODINI/
AV. MARECHAL
DEODORO DA FON- •

SECA R$ 40.500,00.
TRATAR: 275-1594
CRECI612-j

CENTRO - RUA
FELIPE SCHIMIT,
PRÉDIO COML. E
RES. C/440M2. R$
230.000,00. TRA
TAR: 275-1594
CRECI612-j

. ED. AMARANTHUS
APTO COM SUíTE + 2

. QTOS, 2 VAGAS DE

,GARAGEM. APTO
MOBILIADO.

R$275.000,00.
ACEITA RESIDÊNCIA
COMO PGTO.
TRATAR: 371-8814
CREC11873-j

ED. MARINA - RUA •

MARINA FRUTUOSO.
APTO 403, C/ SUíTE
+ 2 QTOS. R$
115.000,00. TRATAR:

•

371-8814 CRECI·
1873-j

CENTRO ED.·

jARAGUÁ - APTO C/
SUíTE + 2 QTOS E
DEMAIS DEP.

SEMIMOBILIADO,
REFORMADO. R$
110.000,00.
TRATAR: 371-8814
CRECI 1873-j
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COO 006 - BAEPENDI- RESIDENCIA EM ALVENARIA
medindo 200 m2 com 03 quartos, varanda superior, sala, cozinha,
lavanderia, 02 banheiros, garagem para 02 carros - Valor RS
140.000,00

COO 386 - BARRA - SOBRADO medindo 200,00m2 -

inacabado - 3 quartos, 2 banheiro, 2 sala, cozinha, íavanderia,
garagem - Valor RS 75.000,00

...

SÁBADO, 24 de janeiro de 200/'

COO 009 - BARRA DO RIO MOLHA - RESIDENCIA EM
ALVENARIA medindo 160 m2 com 01 suite, 02 quartas, 02 banheiros,
sola, copo, cozinho, lavanderia, garagem poro 02 carros +

APARTAMENTO com 02 quartos, banheiro, solo, cozinho, garagem +

01 TERRENO - Valor RS 120.000,00

COO 398 - JARAGUÁ ESQUERDO;.. RESIDENCIA COM 01
suite com closet, 03 quartos, 02 banheiros, solo, copo, cozinho,
lavanderia, área de festas, garagem poro 02 corras - Valor RS
90.000,00

COO 019 - FIGUEIRA - RESIDENCIA em alvenaria medindo
141,00m2 - 3 quartos, solo, copo, cozinho, lavanderia, banheiro,
garagem, área de festas" - Valor RS 58.000,00

COO 420 - FIGUEIRA - RESIDENCIA medindo 20B,00m2, 1

suite, 2 quo rIos, solo, copo, cozinho, lavanderia, 2 banheiros, 3 garagens
- Valor RS 95.000,00

Vende-se uma casa em alvenaria ,na Praia

de enseada a 400ms do Mar, com 114m2,
03 dormitórios, 02 banheiros, copa, cozinha,
sala, lavanderia, churrasqueira, garragem,
com acesso para o Rio Acarai, ao preço de

RS 60.000,00 - Negociável-

Realizando seu sonho Imoblllárlo
FONE/FAX (047) 275-2990

E-mail: dejaimoveis@netuno.com.br

Vende-se uma cobertura no Edifício Morada do
Sol, contendo 02 suítes, OI dormitório, 02

banheiros, salas em tres ambientes, copa,
cozinha, lavanderia, dispensa, ambiente para
empregada completo, tudo em porcelanato e

mobiliada com fino móveis, terraço de 49m2,
garagem para 02 carros svalor RS 220.000,00
- aceita-se trocar por apartamento em meia

praia - Balneário de Camburiú - ou uma entrada
mais parcelas negociáveis.

,Vende-se um Apartamento no Edifício Klein, na Rua
Barão do Rio Branco, contendo uma suite, 02

dormitórios, OI banheiro, ampla sala com churrasqueira
na sacada, lavanderia, cozinho; dispenso - RS
120.000,00 - negociável-

Vende-se uma cosa misto na Praia de Picarros toda
mobiliada com aproximadamente 300�s da Praia

próximo ao restaurante Cordasos, com 03
dormitório, OI banheiro, solo, cozinho, lavanderia,
com escrituro o mais de 20 anos; RS 32.000,00 -

Negociável-

Vende-se uma caso em alvenaria de 02 pisos toda
mobiliada situada a 450ms. Da praia, com 05 quartos,
solas, cozinha chuveiroas, banheiros, garragem,
churraqueira toda murada 00 preço de RS 175.000,00
-negociável.

Vende-se terrenos 00 Iodo do CAIC medindo 13,00ms X

25,OOms, ao preço de RS 25.000,00- (negociável).
.Vende-se terrenos a 100ms. Do UNERJ, medindo
14,50ms X 32,00ms, 00 preço de' RS 35.000,00 -

(negociável)-

Vende-se um terreno no loteamento Renoscenco
medindo 14,50ms � 28,50ms, ao preço de RS 30.000,ÓO
- (negociável)-

Vende-se um terreno o I OOms do supermercado Rou medindo
14,50ms X 28,OOms ao preço de RS 25.000,OU-

Vende-se duas casas mista no bairro Ribeirão Molho em bom
estado de conservação ao preço de RS 35.000,00 -

Negociável}- .

Vende-se·usa lindo coso em alvenaria localizado no bairro
Jaroguá Esquerdo na Ruo Therezo 9 Hruscho, com 146m2,
com área de festa, OI suite, 02 quartos, sala, banheiro;
cozinha, copo, lavanderia; gafragem, toda murado RS
75.000,00 - negociável-

Vende-se uma Caso em Alvenaria na Rua Alvino Stein, no

bairro São Luís, toda murada com 03 quartos, banheiro,
sala, cozinha, copo, lavanderia, garrogem, RS 80.000,00-
negociável-

Vende-se uma lindo casa no bairro Vila Nova com madeiro
Rústica, em 02 pisos, com quartos, salas, banheiros, copa,
cozinha, lavanderia e o terreno em 1.000m2, 00 preço de
RS 90.000,00 - negociável-

Vende·se lotes no bairro Vila Nova com 14,OOms X 28,50ms,
ao preço de RS 35.000,00 prontos poro construir· negociável.
Vende-se um terreno na Praia de ENSEADA localizado no

loteamento BOSS( próximo 00 Rio Acarai, lote de n. 12,
medindo 340,20m2. RS 7.000,00 - Negociável-

Vende-se uma casa em nlvencrle inacabado, no Rua
Maria Demothe Nogel, 356, com_ 02 quartos, OI
banheiro, sala, cozinho copo, lavanderia externo, ao

preço de RS 43.000,00 -

Vende-se uma ampla cosa com 02 terrenos localizado
na Ruo Leopoldo Korstem com asfalto, primeiro coso,
160m2, OI suite, 02 quartos, 2 banheiros, sola, copo,
cozinha, lavanderia, garagem para 03 carros, mais
um apartamento com 02 quartos, banheiro, sala,

cozinho, copa, mais duas Kilinetes completas, preço
de ocasião RS 130.000,00 - Barbada - Negociável.

Vende-se uma casa em 02 pisos, localizada no bairro

Baepend:) com 03 quartos, varanda, banheiros, sala,
cozinha, lavanderia, garagem para 02 carros toda
murada ao preço de RS 140.000,00 - aceita-se
troco por apartamento.

Vende-se uma caso em alvenaria localizada no rua

Oscar Nagel, no Ana Paula, III, com OI quarto, sala,
copa, cozinha, lavanderia, garagem, mais um amplo
galpão nos fundos ao preço de RS 50.000,00 -

negociável-

BARRA DO RIO MOLHA - RESIDENCIA MISTA com

78,00 m2 constituida de 02 quartos, sala, cozinha, banheiro,
garagem e área de serviço -terreno 400;00 m2 - valor RS
50.000,00

VILA NOVA - APARTAMENTO constituido de 02

suítes, O 1 dormitório, dependência de empregada
completo, 02 banheiros, sala em três âmbientes,
churrasqueira, copa, cozinha, lavanderia, terraço com 7
x 7 com varanda, todo mobiliado, garagem para 02
carros - valor RS 220.000,00 ou troca por apartamento
em Balneárió Camburiu

PRAIA ENSEADA - TERRENO medindo 340,00 mI -

loteamento Bosse - valor RS 7.000,00

BARRA DO RIO CERRO- TERRENOmedindo 60.000,00
m2_ valor RS 350.000,00

.

JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENOmedindo 466,90 m2
- valor RS 38.000,00

ILHA DA FIGUEIRA - RESIDENCIA EM ALVENARIA
medindo 208,00 m2 com 04 quartos, 02 banheiros, sala,

copa, cozinha, lavanderia, escritório, varanda, depósito,
02 vagas de garagem e área de festas - 'valor RS
95.000,00

CENTRO - RESIDENCIA EM ALVENARIA medindo
200,00 m2 com OI suíte, 02 quartos, 02 banheiros,
sala TV, sala estar, copa, co.zinha, 02 dispensas, área
de festas, garagem para 03 carros - valor RS
160.000,00

SÃO LUIZ - RES/DENCIA EM ALVENARIA
INACABADA medindo 60 m2, 02 quartos, sala, cozinho,
banheiro, lavanderia externa -terreno com 442,00m2-
valor RS 43.000,00 negociável

BAEPENDI- RESIDENCIA EM AL VENARIA com 03

quartos, varanda superior, sala, cozinha, lavanderia, 02
banheiros, garagem para .02 carros - valor RS 130.000,00

CENTRO-APARTAMENTOmedindo 92,00 mlcom 01

suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - valor RS 120.000,00

ANA PAULA III - RESIDENCIA EM ALVENARIA
medindo 79,00 m2 com 01 quarto, sala, copa, cozinho,
lavanderia, banheiro, garagem e mais um galpão em

alvenaria - valor RS 50.000,00

BARRA DO RIO MOLHA - RES/DENC/A EM
ALVENARIA medindo 160,00 m2 com OI suite, 02

quartos, 02 banheiros, sala, copa, cOiinho,
lavanderia e garagem para 02 carros + 01.

apartamento com 02 quartos, banheiro, sala,
cozinho, lavanderia e garagem + OI terreno - valor
RS 120.000,00 ,

VILA LALAU - RESIDENCIA MISTA com 02 casas

germinadas mais terreno medindo 8.803,00 m2 - valor
RS 68.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Terrenos:

- Terreno na Rua Camila Andreatta na BARRA DO

RIO CERRO. R$32.000,00
- 1021 • Terreno Rua Roberto Ziemann (próx.
Canarinho) no CZERNIEWICZ c/3.120,00m2
(39x80) , R$ 250.000,00
- Sítio, local Ribeirão Cacilda, Rua Vitor Schaldam,
área de terreno c/85.800m2, c/2 casas de madeira.

'R$ 65.000,00 no GARIBALDI. Aceita-se carro

até 10.000,00. Próx. ao Mercado Furlan
- Terreno c/97S>m2, c/ construção em alv. R: Luiz

Palistieri , próx. Farneg em GUARAMIRIM. R$

400.000,00
- Ref 1002 - Terreno com 980 012 no Jguá Esquerdo
no Valor R$ 45.000,00
• Área com 2.000m2, frente para arua principal, no
bairro JOÃO PESSOA R$ 25.000,00, em

condições a combinar
- Dois terrenos c/ área de 20.000012 cada um, sem

benfeitorias no RIO DA LUZ III. Fazendo frente

325 m2 e fundos 315 m2. R$ 28.000,00 cada.
- TERRENO com uma área de 442,28m2, na rua

Epídio Martins BAIRRO VILA LENZI. R$

18.000,00
- Terreno na Rua Vitoria Pradi, 27,50x 29,70 =

816,75m2. R$ 35.000,00
': RUA: Arduino Pradi, Terreno c/450m2. R$

32.000,00
- Terreno Próx. Prefeitura, c/417m2. R$ 42.000,DO
- Terreno Rua: João Carlos Stein - Jguã Esquerdo,
c/480m2• R$ 40.000,00
- Terreno Rua: Adolorata Davi Pradi, c/450m2. R$
35.000,00

Apartamentos:

- Apto. Ed. Leupreeht - Rua José Emmendoerfer

(CENTRO), e/2 qtos e demais dep. - R$ 58.000,DO
- Apto cobertura Catarina Erehing (CENTRO) c/
300m2, c/ 2 suítes, 2qtos, e demais dep. Valor a

combinar.Aceita-se carro ou terreno até

R$30.000,00.
- Apto, rua Bahia, pr6x. Madri (JGUÁ
ESQUERDO). R$ 58.000,00

Casas:

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

��::::s�:t�:�nuoad:�,;�����:2(:��������
R$ 45.000,00
- Casa em alvenaria (BARRA) 126m2, copa,
cozinha, 3qtos. bwc, sla, garagem, churrasqueira.
R$ 65.000,00 (próx. Tritee)
- Casa em alvenaria, Rua Exp. Antonio Carlosj
Ferreira (CENTRO), e/2 suítes, 2 qtos e demais

dep. R$ 400.000,00
- Ref. 1025 - Casa em alvenaria, rua426 (ILHA DA

FIGUEIRA) n'' 172, pr6x. Posto Saúde. R$

70.000,00
- Ref. 1027 - Casa de 70m2 de madeira (ILHA DA

FIGUEIRA), terreno 25xl00 = 2.500m2, próx.
Nossa Senhora Aparecida. R$ 40.000,00
- Ref. 1028 - Casa em alvenaria, 3 qtos e demais

dep., garagem p/3 carros. Rua José Panstein (ILHA
DA FIGUEIRA). Terreno 450m2, área construída
190m2. R$ 85.000,00 (próx. Bonatti Mal. Constr.)

- Cas� de alv., c/ suite + 2 qtos, cozo c/ móveis sob

medida, lav., churrasq., garagem no Lot.

CHAMPAGNAT R$ 180.000,00
- Casa alvenaria (SCHROEDER), 196m2, c/3 qtos.
copa, coz., sala. 2 bwc, .garagem p/ 3 carros.

churrasq., murada. R$ 30.000.00
- Casa, bairro Santo Antonio (TRES RIOS DO

NORTE). R$ 23.000.00
- Casa alvenaria (TRES RIOS DO NORTE). R$

18.000,00
- Casa no Loteamento Santo Antônio no (TRES
RIOS DO NORTE) Valor de R$ 28.000,00
- Casa alvenaria (TRES RIOS DO SUL). R$

38.000,00
- Casa em alv.(em frente Rodeio Criolo) TRES RIOS

DO SUL .R$ 32.000,00
- Casa em alv. CI I 72.DOm2 e terreno de 675.DOin2 na

Vila LALAU. R$ 85.000,00
- Casa em alvenaria _(VILA NOVA), c/ 3 qtos e

demais dep. R$ 45.000,00 + finan.
- Ref. 1003 - Casa alv., c/270m2, terreno 450m2, c/
suíte + 2 qtos .. sala conjugada. COZ., lav., garagem
p/2carros, piscina (VILA NOVA). R$96.000,DO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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5 O I u ç õ e s, construtivas

- Localizado no bairro Vila Nova próximo ao Fórum
- Edificação Residencial com 7 pavimentos
- 24 unidades residenciais

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

Apartamento tipo 01 '

- Área 96.60 m2

Apartamento tipo 02
- Área 148, 18 nf

1. �\ ,

•Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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entro - casa em ótima loealização residencial, antes da
Duas Rodas Ilidustrial· com área de 300,00m2, suíte +
04 dorm., 03 salas, 03 banheiros, cozinha sob medida,
área serviço, dep. empregada, garagem pi 02 earros,
área de festa cl churrasqueira - terreno 700,00m2 .

válor a combinar - aceita imóveis em Florianópolis.

:� Imobi I iá ria Jardim Jaraguá Ltda.
(")
;:g
m
(")

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

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br VI
......

HÁ NEGÓCIOS
t-.J

22 A NOS, GARANTINDO BONS
I

....

Vila Nova: ótimo coso novo (no reto final de acabamento) . região
privilegiado próx. Ao centro do ddade e 00 Gretran - ocobomento de
primeiru- área total de 21 0,00m2, suíte cl doset e banheiro + 02

dcrm, solo amplo em dois ambientes, lavabo, banheiro-social, cozinho,
área serviço, área churrasqueira, instalação para colocação de piscina -

terreno cl 450,00m2 - Vaiar: RS 160.000,00 - (oberlo para
negociação ).

Vila Lalau: Ed. Giovana (próx.
Marisol) - com área 10101 de

130,OOm2, suite c/ sacada +

02 dorm. c/ sacada, sala cl
sacada, cozinha, área serviço,

bwc-social, garagem
Valor RS 65:000,00.

Cenlro - Sala Comercial - cl
área total de 35,OOm2·
Valor:RS 18.000,00

Rua: Guilherme Hering
Iprôx. Angelonil.

"
"

II
II

II

OPORTUNIDADES:

CASAS: .

·Vila lalau: casa com área 100m2, terreno
450,00m2 - RS 69.000,00.
·Vila Nova: casa com área 140m2, terreno c/
piscina 450,00m2 - RS 78.000,00.
·lguá Esquerdo: casa com área 140m2, terreno
esquina 450,00m2 - RS 80.000,00.
·Baependi: sobrado com área 350m2, terreno
3BO, 00m2 - RS 180.000,00 (aceita apto np
centro).
-Centro: casa nova com área 100m2, terreno
750,00m2 - RS 100.000,00 (próx. Duas
Rodas).
·[entro: casapifins comercial/residencialc/
área 155,00m2, terreno 285,00m2 - RS
11 O. 000, 00.

.

·Vila Rau: casa boa (/área 200,00m2, terreno
590,00m2 - RS 85.000,00.
·Baependi: sobrado com área de 370,00m2,
suíte + 02 quartos, escritório, sala estar, sala
iantar, cozinha, dep. empregada, churrasqueira,
com piscina, garagempi03 carros, alarme,

róx. UNERJ) ótimo coso em olv. cl piscina com área de 200,00m2, 03 dorm. + dep,
empregada, sala amplo, cozinha, bwc·social, área serviço, garagem pi 02 carros, área do terreno
550,OOm2, área festa cl piscina - RS 100.000,00.

,

. Vila Lalau - excelente cosa em

uma área residencial, próx. 00 Besc
Parlai - com área de 200,00m2,
suíte + 02 derm., 02 salas, 02
banheiros, cozinho sob medido,
área serviço, garagem pi02 corras,
área de festa cl churrasqueira e

piscina -'terreno 520,00m2 -

vaiar: RS 155.000,00 (aceita
apto de menor valor em Jaraguá).

Vila Rau: boa coso de olv. cl II O,OOm2 eterreno de
esquino área 520,OOm2· RS 70.000,00 (próx. Posto
Cidade) - (aceito opto no centro).

Centro - cosa em uma localizoçõo residencial, próx.
Duas Rodos lndustricl- com área de 115,00m2, terreno
306,(jm2 - Valor: RS 63.000,00 (negociáveis).

terreno 420,00m2 - RS 370.000,00 (próx.
RecreativaMarisal).

APARTAMENTOS:
·[entra: (Ed .Moximun (ente r) c/área 210,00m2,
suíte + 02 dorm. - RS 135.000,00.
·[entro: (Ed.Kleinl clárea 130,00m2, suíte + 02
dorm., apto novo - RS 110.000,00.
·[entro: (Ed.(orvolho) c/área 140,00m2, suíte +
02 dorm., cozinha mobiliada - RS 100.000,00.
-[entro: (Ed.lmperiall c/área 267,00m2, suíte c/
banheira, 02 vagas garagem - RS 170.000,00.
·[entro: (EdJlorenca) clárea 150,00m2, suíte +
02 dorm., cozinha mobiliada - RS 130.000,00.
·Barra RioMolha: sobrado (piso superior) R: Walter
Marquardt com área 100m2 - RS 50. 000, 00.
-[entro: Res. [farice Koch c/área 85,00m2, suite
+ 01 dorm., c/garagem e piscina - RS 89.000,00.

TERRENOS:
·Vila Rau: (ao lado da UNERJ) - c/área 530,00m2
(14x37) - RS 35.000,00.

LOCACÃO:

Centro: ótimo coso c/ 500,00m2, terreno 4700,00m2 cl piscina - RS 1.500,00 (próx. Jovel).

Jaraguó Esquerdo:. coso em olv. 03 dorm. (todo mobiliado) - RS 500,00 (próx. Urbano).

Jaraguá Esquerdo: coso em olv. 03 dorm. - RS 500,00 (próx. Cond. Azaléias).

Centro: coso alvenaria - 03 dorm. - RS 450,00 + IPTU - R: João Picolli ..

Centro: Ed. Menegolli - 03 dorm., solo cl sacado, cOZ., 02 bwc's, área serv.- RS 350,00.
Centro: Ed. Klein - suíte + 02 dorm., solo cl sacada, coz., bwc, lav., garagem - RS 600,00.

Centro: Ed. Argus -suíte + 02 dorm., sola cl sacada, roz, bwc, lav., garagem - RS 500,00.

Centro: Ed. Hoss - 03 dorm. + dep., solá cl socado, coz., bwc, lov., garagem - RS 380,00.

Czerniewicz: Ed. Suelen - suíte+02 dorm., sala cl sacada, coz., bwc, lav., gorog RS 400,00.

A IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGUÁ. ESTÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS

DE LOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.

Vila Nova - casa em alv. (ícrm
lage) . com área de 140,00m2, suíte
cl banheiro + OI dorm., 02 salas
amplas, banheiro, cozinha, área festa
cl piscina, terreno 450,001i12 -

Valor: RS 78.000,00.

Centro: Ed. Schiochet (ao lado AngelonO,
piso revestimento em cerômica - com área
total de 155,00m2, suíte t 02 dorm., sala c/
sacada, cozinha sobmediaa, bwc-social, área
serviço, dependência de empregada c/bwc,
garagem, prédio com piscina.
Valor RS 78.000,00 (aceita imóvel

.
menor valor).

' .

Vila Nova - Ponto Comercial I
Residencial: sobrado no Ruo 25 de Julho,
com área 360,00m2, suíte + 03 dorm., 02
salas cl socado, 02 banheiros, cozinha, área
serviço, área festa com piscina + sala comercial
térreo com área de 1 00,00m2 -terreno de
esquina - Vaiar: RS 230.000,00.

·Vila Nova: (Próx.lgrejo Rainha Paz) clárea
392,00m2 (14x28) - RS 50.000,00.
·Vila Nova; clárea 456,00m2 (12x38)- RS
50.000,00 (negociáveis).
-Baependt, terreno com. R: Bemado Dorbusch
cl área 1.600,00m2 (30,50 frente) valor
negociáV.!Jl.
·Guaramirim: terreno industrial, 117m frente
pi QR_ - c/ área 51.000;00m2 - RS
180.000,00
aceita imóvellaraguá.
-Guaramirim: terreno industrial, com frentepi
BR· clárea 60.000, 00m2 - RS 250.000, 00.
-Nova 8rasília: s/área 555,00m2 (15x37)
RS 35.000,00.
-[entro: terreno comercialR: Procópio Gomes·
cl área 562,50m2 112,50x45,00)
(negociáveis).
-São luis: terreno (próx. [AJ[) (12x38) c/área
de 456,00m2 - RS 23.000,00.
-(zerniewicz: terreno comercial cl cosa
germânica com órea de 200,OOm2· R: Jorge
Czerniewiczcláréo de 13.501 ,OOm2 (valor a
combinar).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO CLASSI

Ref 6022 - Centro - Sala
Comercial cl 87,00m2 - cl 02
vagas 'de garagem
Área Total : 148,89m2 -

R$85.000,00 para compra ou

R$550,00 + cond. para alugar

Vila Nova

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

R$
90.000,00
(entrega
fevj04)

Ref. 2548 - João Pessoa - Terreno

cl 1l.757,30m2 (frente 150,70m/
fundos 168,50m/lado direito

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

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

partes menores

SÁBADO, 24 de janeiro de 2004

e-mail:.itaivan@itaivan.com.br

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

Ref. 4354 - Vila Nova - Apto cl 02 dorm
- bwc - R$49.000,00 ou R$28.000,00 ,

sinal + saldo R$21.000,00 (parcela
R$337,�P ao mês)

REif 4349 -

Centro - Ed.
Catarina

Ersching - Apto
Cobertura cl
302,90m2 -

04 suítes -

bwc - dep.
empregada cl
bwc - piscina
Negociável

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

02 dorm - bwc - área festas - Terreno
cl 450,00m2 (15 x 30) - R$85.000,00

Ref. 4365 - Czerniewicz - Apto cl
144,16m2 - suíte + 02 dorrn - bwc -

sala e star/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$180.000,00

Ref 3060 - PARQUE -

Barra Velha - piscina -

05 tobo águas - trilhas

para caminhada

quiosques - lagoas -

banheiros - lanchonete -

02 casa - R$590.0ÓO,00
(Negociável)

Ref 5411- Barra do Rio Cerro - Casa
Mista cl 70,00m2 '- 03' cG)rm - 01
bwc - Terreno cl 450,00m2 -

R$27.000,00

Ref. 5363 - Centro - casa Alv. c/228,50m2
- 02 suítes + 02 donm - bwc + edicola cl
dep. empregada - churrasqueira -

g'ô'flgem
- Terreno cl S75,00m2 (15 x '38) -

R$180.000,00. Aceito permuta por
imóvel

Ref 5318 - Nova Brasília - Casa Alv.

cl 270,75m2 - 01 suíte + 02 dorrn -

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

Ref. 5365 - Rio da Luz - Casa alv: cf
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

Ret A-144 - Vila Lenzi - Aparatmento Térreo - Ed. San
Gabriel - 03 dorm - 01 bwc - R$3S0,OO <

I

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

Ret A-142 - Centro - Ed. Jaraçuá - Apto c/ 125,,�6m2 -

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

Ret. A-14S - Apartamentos novos - Vila Lalau - 02 dorm -

bwc - Aptos térreo=R$3SS,OO / Aptos 10 piso=R$38S,OO -

Próximo Marisol

Ret 8-176 - Casa Alvenaria Comercial - Centro - c/ 200,00m2
- Valor negociável -(ótim.o para clínica e escritório)

Ret C-33 - Sala Comercial c/ +/- 300,OOm2 - 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,OOm2 - 04

dorm - bwc - R$2S0,OO

Ret. 8-186 - Casa AI\t. - Vila Rau - 02 dorm " bwc -

R$220,OO

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

Ref 2568 - Ilha da Figueira - Lot.
Resd. Divinópolis - Terreno cf
408,83m2 '- R$24.000,00

,

Ref 5386 - Amizade -, Lot.

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

R$287.000,00 entrada + SD
R$33.000,00 parcelado

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

Ref 5409 - São Luís - Casa Alv. cl
137,80m2 - 02 dorm - eh bwc -

Terreno c] 404,80m2
R$48.000,Oo

Ref 3062 - Nereu Ramos - BraçO
Ribeirão Cavalo - Chácara c]
33.000,00m2 - cl nascente de

água e roseira - R$65.000,00

•Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I"

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

Aptos novos,

contendo Q3
dormitórios

(sendo 1 suíte),
sala, cozinha,
lavanderia,

social, sacada c/

churrasqueira e garagem Rua Marina

Frutuoso esquina c/ Rua Paulo
Schiochet - Centro (Próx Angeloni)

Aluga: Casa em alvenaria, 5 dorm.
(sendo 1 suíte) e demais dep. Rua
Marina Frutuoso, 769 (Centro)

..

Vende: Apartamento contendo
dormitórios. Rua Cel. Procápi
Gomes - Résid. 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:
$ 600,00

CORREIO DO POVO 7

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

de 325 m2. Lot. Olegário.

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

RESIDENCIAL
IMPERIAL

Apartamento contendo

03 dorm. (sendo 1

suíte), e demais dep.,
com área privativa de

152m2• Rua Felipe

Schmidt, 234 (centro).

� Apartamento, contendo 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro
e garagem. Rua José Albus, 95 (Centro). Ed. Mário Tavares. Aluguel: R$ 300,00
� Apartamento (semi mobiliado), contendo 02 dormitórios, sala, cozinha,
lavanderia, sacada, terraço e garagem. A. Mal. Deodoro da Fonseca (Centro).
Ed. Hass. Aluguel: R$ 500,00
� Apartamento, contendo 04 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro.
Rua José Albus (Centro). Ed. Mário Tavares. Aluguel: R$ 600,00

.
.,' Apartamento, contendo 01 suíte + 01 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem. Rua Bahia. Ed. Fragata. Aluguel: R$ 300,00
� Apartamento, conterido 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
sacada é garagem. Rua José Emmendoerfer Centro). Ed. Leutprecht. Aluguel:
R$ 400,00

Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o

e

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

SÁBADO, 24 de janeiro de 2004 J

corretor de imóveis - CRECI 009813

COO 019 - CHÁCARA - Barra do Rio Molha - Medindo 3.5DO,OOm2 - escriturada,
residência com cinco quartos, sala, cozinha lavanderia, banheiro - 2 lagoas
com peixes diversos - asfalto até a entrada - a 3 KM da Prefeiturà' - Valor R$
120.000,00.

COO 045 - RESIDENCIAL AZALEIA - TERRENO MEDINDO 700,OOM2 - VALOR

R$38.000,00' ,

2187 - CENTRO - Rua CeI. Procópio Gomes,
casa alv. cl 230m2 e terreno cl 1.200m2,
ótima pI ponto comercial. R$ 260.000,00

2185 - VILA LENZI- Rua Fràncisco Piermann,
casa alvenaria cl 160m2 e terreno cl 800m2•
R$110:000,00

COO 042 - EDIFICIO CATARINA
ERSCHING CENTRO
COBERTURA NOVA COM 4
SUITES - VALOR R$'200.000,00

COO 050 - EDIFICIO ANITA GARIBALDI-APARTAMENTOS EM ALTO PADRÃO
UM POR ANDAR - CENTRO -

Compra, Vende. Encontre aqui seu imóvel!

COO 049 - RESIDÊNCIA COM 3 PISOS - CHAMPAGNA - Medindo 370.00m2-
1 suíte máster (closet mobiliado), 1 suíte mobiliada com closet mobiliado, 2
quartos (1 mobiliado), área de festas com banheiro, tia r, churrasqueira e área
de recepção, jardim, cozinha mobiliada, lavanderia, dependência de empregada
com banheiro, sala em 2 ambientes, dispensa, deposito, 2 vagas de garagem,
aquecimento a gás e elétrico, flnal de rua - Valor R$ 420.000,00.

bemloclaizada, toda equipada, constr. '

150m2, terreno 751m2• RS 85.000,00

2173-ILHA DA FIGUEIRA- R. Nereu Vasel,
casa alvenariacl 160m2 e terreno cl 850m2•
RS 75.000,00

9011- JARAGUA 84 - terreno com 30.DOOm2
e contrução de 140m2 RS 80.000,00

2144 - BAEPENDI- R. Afonso Bartel, casa
de alvenaria com 243m2 e terreno com

390m2• R$100.000,00

1031 - ESTRADA NOVA - Terreno tot Primavera. c/469.35m'
1045 - NEREU RAMOS - l.ot, Zanguelini, área de 391,00m',
1046 - NEREU RAMOS - l.ot. Zanguelini, área de 321,OOm2,
1048 - NOVA BRASILlA - Rua José Emmendoerler, terreno c/484,50m2.
1052 - CZERNIEWICZ - Rua Ilda Formigari, metragem 450m2
1053 - AMIZADE - l.ot. Versalles. Rua 1116. Terreno c/450m2

[CÁ'S'AS"'!!i
2000 - VILA RAU - casa de alv. C/117,iJOm' e terreno c/2.407.iJOm'. Próx, a Une�, ótima localização. RS 145,000,00
2002 - AMIZADE _ tot, Versalis II, casa alv. c/150m2• terreno de 450m2• (em const.l. Aceita nego c/ sala comí no centro da cidade.
2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820- em alv, c/202m'Terreno de 450m2 RS 116,000,00
2031 - CZERNIEWICZ- ótima localização, c/155.00m2 RS 120,000,00
2056 - FIGUEIRtNHA - R, Anélio Nicochelli - casa alv . c/176m'. terreno c/450m2 RS 45.000,00
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L Santana, sobrado c/l B6m' e terreno c/350m2 RS 70.000,00
2071 - NEREU RAMOS - R. Julio Tissi, c/210m2 e terreno c/450m2, Aceito apto menor valor. R$ 95,000,00
2073 - STO ANTONIO - R, Hilda Friedel Lalin, c/100m' e terreno C/360,72m2, aceito apto RS 25.000,00
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno c/345m' e contr. c/163,OOm2• RS 43.000,00
2095 - NEREU RAMOS - R Angelo Floriani· tot Zanguelini, Terreno C/378,OOm2 e casa C/70,OOm', 'RS 35.000,00
2101 - CENTRO·R GuilhermeWeege, ótima localização· imÓl/el resid c/conercal Sobradoc/7iJOm'e terrenoc/570m', Valora combinar,
2124 - ÁGUA VERDE - Rua Frederique b. Henque, terreno C/367,50m2 e construção c/175m', 'RS110.000,OO
2133 - GUARAMIRIM - casa de alvenaria c/130m' e terreno c/300m2 RS 55,000,00
2142 - VIEIRAS - R. Guilherme Koeler, Cosntr. 140m2 masi um aedicula de 80m' e terreno com 650m2, RS 80.000,00
2150 - JARAGUÁ ESQUERDO - R. João Carlos Stein, casa de alvenaria c/100m2 e terreno c/488m2 RS 45.000,00
2152 - VILA LALAU - R. Carlos Hegerl, casa de alvenaria c/145m2 e terreno c/456m2 RS103,000,OO
2154 - GUARAMIRIM· R. Jaime Bordim, bairro Amizade, casa c/90m2 e terreno c/435m2. RS 35.000,00
2160 - NEREU RAMOS - BR 260 KM 75, área comercial c/vários imóveis, terrenóC/20,OOOm2 R$500,000,OO
2163 - NEREU RAMOS- Rua Adofio Menel . Construção de 64m2 e terreno de 503m2, R$ 38,000,00
2165 - ESTRADA NOVA - R. Felix Rlchert. Construção de 80m2 e terreno de 435m2, RS 25,000,00
2169 -ILHA DA FIGUEIRA - R. Rodollo Sanson, casamadeira c/110m' e terreno c/444m', (vende ou troca por chácara)R$ 45.000,00
2170- RIO CERRO -rua Augusto G,J, Hanemann, casa em alv" c/200m2 e terreno c/345m2, RS 55,000,00

'troca por imóvel em Brusque ou Jaraguá do Sul
2174· VILA RAU - rua Alberto Klitke, casa em alv" c/140m2 e terreno c/580m2, RS 73,000,00

!2176 - TIFA MARTINS - Rua Valdir José Man!rini, construção c/63m2 e terreno c/420m2, RS 35.000,00
.

2183 - SANTO ANTONIO - Rua Hilda Frida Lavin, casa c/124m' e terreno C/360,72m', R$ 27.000,00
2184 - VIEIRAS - R: Guilherme Koeler, casa alv, c/100m2 e terreno 450m2, RS 55,000,00
2188 - BARRA RIO CERRO - R Natália M,R. Andreata, const. 144,50m' e terreno 450m2 R$166.000,OO!
2189 - VILA LALAU - R Rodollo Hesse, const, 160m2 e terreno 720m2 R$180.000,OO I2190 - AMIZADE - Lot, VersaUes II, const. 92m2, terreno 450m2 R$ 70.000,00
2191 - NEREU RAMOS-rua JulioGadotti, terreno 610m'c/3 casas.sendo uma em alvenaria c/68m' e duas de madeira, uma r:J 5om'

Ie outra c/63m2 • R$ 45.000,00 .

2192 - JARAGUÁ 99 - R Elisa W. Mass, const, 121,5m' + edícula 21 m2, terreno 345m2 R$ 65.000,00

������������;� MERCEDES - Apto Vila Nova RS 27.600,00+ !inanc I
3045 - NOVA BRASíLIA - Condominio Leulprecht RS 60.000,00 !
3048 - CENTRO - Cond. Phoenix. RS110.000,OO I
3051 - CENTRO - Apartamento R$100.000,OO 1

li.'"i;Yi:q"IC';'!'wE"R·' :fi1'%ii!!

I
,"'�""', .. "!I1!.!)1I\Ióii:W

w4005 - �ende.se Panificadora completa, com carteira de clientes, ótima localização
&�!QI!Il
9009 - SCHROEDER - R. Bom Pastor, c/ área de 4.07Bm' R$ 25.000,00 ,

9013 - CAMPINHA - Massaranduba, com área de 242.500m2 (com 02 casas de madeira, ranchos, nascenle) R$ 65.000,00

.Ii9014 - NEREU RAMOS - Chácara c/ área de 156,800m2 R$ 45.000,00
9017 - SCHROEDER· Rua 10B Bracinhp, c/ área de 26,000m2 R$ 25.000,00.

I
-. '. I

.

O Bergamo • ,CenJro ,'. ,;J·_::*,,��<ci!>.w;:'À�m�,:,\;.?,�'��,""%m')'AA"'::::,")f>k���J0>'l\"';;W/:'_'�T,�,:,'�:::"i�W,:,,�,i-\

RS 12.000,00
RS 14.000,00
R$ 12.000,00
RS 38.000,00
.R$ 28.000,00
R$ 27.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-

ertcmentos da Futuro:

• As iijWf.li4i!atWtM, na verdade varandõesi
•

• Exatidão Jurídica: com escrituras no Registro de Imóveis;
• Taxas de condomínio reduzidas;
• Somente um ou dois apartamentos por andar;
• I Projetos modernos, com arquitetura
• Construção pelo Sistema de Condomínio Fechado

arroiada;

.a· Pre o de Custo sem [eros de Bancos;
• Ensolação e ventila�ão direta, sem IlpO o de luz";

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

• Aos sábados: ah30 às 12h
REF 3152 - JGuÁ 99 - R: BERTHA WEEGE - REF 3259 - SÃO LUIS - R: FRANCISCO
TERRENO 20.000 M2. RS 106.000,00 HRUSCHKA - TERRENO 536 M2. RS 35.000,00

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

SOBRADO AlV 300 M2, PISO INFERIOR: GARAGEM 2 CARROS, REF 2461 - SÃO LUIS - R: JOSÉ NARlOCH, 820-
SALA JOGOS LAVAND,ÁREAFESTA COM PISONA, COZINHA PISO CASA AlV 200 M2, 3 DORM, 2 BANH, GARAGEM 3

SUPERIOR: 1 SUtJHOMHIDRO, 2DORM, COZINHA COMMÓVEIS, CARROS. TERRENO 392 M2. RS 72.000,00
SACADA. RS 200.000,00. ACEITA-SE CASA OU APTO

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 - 3271 - JGuÁ ESQUERDO AO lADO
QUARTEL P. M. - TERRENO 6.832,11 M2. RS
150.000,00

REF2445-AVAI-R:144-GUARAMIRIM-CASAI49 REF 2393- TlFAMARTlNS-R:JOSENARLOCH, REF 3263 - CENTENÁRIO - R: LTO. JARDIM REF 1109 - ED LUTPRECHT - R: JOSÉ
M2,1 SUíTE COM HIDROMASSAGEM, 2 DORM, BANH, 1482-CASAALVI39M2,1 SUíTE,2DORM,.!ANHSOClA�' FRANCISCO-VARIOS LOTES RS 26.000,OOCADA UM OU EMMENDORFER,1380-APTPCOM 105M2,2DORM,
GARAGEM, PISCINA. TERRENO 366M2. RS85.000,00 GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73.dWo,00 ACEITA PARCElAMENTO DIRETO COM IMOBILIÁRIA. BANH, SACADA, GARAGEM. RS 65.000,00

REF 2459 - CENTENÁRIO - R: FlDEUS
STINGHEN -LOTE 32 - CASA MISTA 1 00 M2, 3 DORM,
2 BANH,'GARAGEM 2 CARROS. RS 53.000,00

REF 2458 - VILA.LENII- R: IRMÃO LEANDRO
- CASA ALV 70 M2, 2 DORM, BANH. TERREtffi) 308
M2. RS 35.000,00

REF 2462 - ANA PAULA /I - CASA AlV 99 M2, 1
SUíTE, 3 DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 350 M2.
RS 67.000,00

REF 3255 - ILHA FIGUEIRA - R: 725 -

TERRENO 867 M2. RS 47.000,00

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 - 3274 - R: FELICIANO BORTOllNO.- BARRA REF - 3276 - BARRA RIO CERRO - R: LTO.
RIO CERRO - TERRENO 3.632,00 M2. RS PRADI - LOTE 19 - TERRENO 416 M2. RS
200.000,00 25.000,00

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

PONTO COMERCIAL COM CASA E TERRENO 590 M2.
RS 150.000,00

REF 2456 - VILA LENII- ARQUIMEDES DANTAS,
REF 2427 - TlFA MARTINS- CASAALV80M2, 1 47 - CASAALV 120 M2,4 DORM, BANH, GARAGEM 2
SUíTE, 2 DORM, BANH, GARAGEM. RS 58.000,00 CARROS. TERRENO 419,68 M2. RS 55.000,00

REF 2464 - ANA PAULA 11/ - TIFA MARTINS·
CASA AlV 150 M2, 4 DORM, 2 BANH, GARAGEM,
ÁREA FESTA. RS 60.000,00

REF 1002 - ILHA FIGUEIRA - R: JOSÉ
PAVANEllO - APTO 108,34 M2, 1 SUíTE, 2 DORM,
BANH, GARAGEM, SACADA COM CHURRASQUEIRA.,
COM ELEVADOR. RS 58.000,00 SEM REF3007-VILARAU-LTOESIOENKE-TERRENO
ACABAMENTO INTERMO, SISTEMA DE CONDOMINIO 326 M2, RS 19.000,00

REF2385 - CHICODEPAULA -LTO. CORUPÁ-R:
462 SEM NOME -LOTE 13 - CASAALV, 1 00 M2, 3 DORM,
BANH, GARGEM. TERRENO 378 M2. RS 55.000,00

�v "':',,"v v,o �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 24 de janeiro de 2004 CLASSI CORREIO DO POVO 11

eRRel,195\1")

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

2.75-0606

Ed. Aléssio Berri -

Centro - 1 suíte + 2 dorm.
(206m2). R$ 75.000,00 +

pare. pelo Cub

Ret. 118 - RAU - casa

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

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

casa Alvenaria, 155m2,
com 3 quartos, piscina.

R$ 120.000,00

Ret. 104 - VILA LENZI -

casa cf 173m2, 3qtos, 2

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

LOTes FINANCIADOS
*Loteamento Grün 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.

Ret. 128 - RIO MOLHA -

sobrado alv., 230m2, 06

qtos. R$ 100.000,00

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

pavimentos, 212m2•
R$ 80.000,00

Ret. 102 - CORUPÁ -

casa Madeira, 120m2, com
4 quartos. R$ 28.000,00

Ret. 119 - PIÇARRAS -

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

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

Consulte-nos e reserve seu lote!
, "

Ret. 125 - CENTRO -

casa alvenaria, 110m2,
com 3 quartos e demais
dep. R$ 100.000,00

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

finan.

Ref. 129 - ILHA DA
, FIGUEIRA - casa

alvenaria, 148m2, com
3 quartos

R$ 85.000,00

Ret. 124 - BARRA -

casa alvenaria, 96m2,
com 3 qu-artos e

demais dep.
, R$

-

45.000,00

GOMES
ELETROMÓVEIS

Dormitórios
Cozinhas
Estofados
--Colchões

Estofados sob medida

Para ua casa ser renovada
neste ano ouelntct» ...

-

P<í

··;r,l�I;rr�tjIkY
Gomes Bfetromóveís • Rua Venâncio da Silva, 219
Nova Brasília • Jaraguá do Sul - se

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

371-1500

asa,'alvenaria,c,Rua Alvino�teiri;'870 F,são"Luis.
Áre� total��Ç400m�.,Área·,cónstruídà: .• ± 180m2:",

i:'9J:,�Úíté, 02 dQrin.,02: salas, 'coz.;sOb medida"
;�s*r:';l 03., bwcs, '

área' festas e; garagem
'

'., ,:/;i' :i.::':' PI: 4:. carros ..
'

<: '" "v,'

ESPAGO RESERVADO PARA REALfZAR SEU SONHO.I
,

,

L N I I
� 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

ttI 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 



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

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

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

Fone/Fax: 2'5-0174 - 371-3124! - 275-0722
www.girolla.com.br E-mail: girolla@netuno.com.br

Duranfe o mês de Janeíro/2004 não ofenderemos aos sábados

Iro a
IMÓVEIS

, 3062 - APTO -

ED. JARAGUÁ -

c/ 2 qtos =

RS 49.000,00

lT

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

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

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

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

quarto, area para festa, garagem. RS 55.000,00

1194 - CASA -ILHA DA FIGUEIRA c/ 75 m2 em terreno

de 525 m2, tendo 3 quartos, Neste terreno tem mais uma casa

de madeira com frente p/ R. Campo Alegre = RS 65.000,00

1986 - CASA MISTA NO CENTRO DE GUARAMIRIM
. PARTEALTA - c/200m2, terreno c/ 616,87m2 - (17,60 X

34)0) c/ 3 qtos, 2 bwc, churrasqueira, garagem 2 carros. RS
60.000,00. Aceita imóvel em Jaraguó.

3055 • COBERTURA DUPLEX - EDIFíCIO ARGUS • c/ 192 m2 de
úren útil e 2 vogas de garagem. Porte de baixo: Sala intimo, suíte de casal c/
doset,l suíte solteiro, 2 quartos e bwc. Parte de CIMA: salas de estar e jantar,
lavabo, sacado c/ churrasqueira, cozinha, IÍrea de serviço, dependência c/
bwc.lmóvel semi·mobiliado. Aceita apto c/ 3 qtos como parte de pgto .

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

sala comercial = RS 120.000,00. Aceita imóvel.

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

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

1994· SOBRADO EM JOINVILLE - BAIRRO NOBRE
c/ 310m2 em terreno de 714 m2 (21 x 34), semi-mobiliada,

tendo suite c/ hidro :.. 3 qtos, escritório, lareira, lavabo,
churrasqueira, piscina, garagem p/3 carros.

•

1172 - CASA - CZERNIEWICZc/129 m2 em terreno de
745 m2 c/ 3 qtos= RS 42.000,00

1114 - CASA DE ALVENARIA - PRÓX. DA MÁLWEE -

c/200m2, em terreno de 800m2 (20 x 40) - 3 qtos,
churrasqueira, piscina. RS 120.000,0�

1193 - CASA DE ALVENARIA - ILHA DA FIGUEIRA -

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

1315 - SOBRADO.- VILA LENZI- PARTE ALTA -c/
450m2, excelente acabamento, tendo 6 suites, churrasqueira,

garagem p/ � carros = Aceita imóvel.

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

terreno de 900m2 (15 x 34), tendo 03 quartos e garagem p/
02 carros. Valor RS 115,000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Moto CG 125 Titan KS
Gol GI1I4p

.

Corsa Wagon
MB 710 turbinado
S-10 compl.
Ka
Courier Clx
Escort Hobby
Chevette DL
F-4000

MB608 carroceria
MB 1513 caçamba
MB 1113 truck

Corsa Wind MPFI
Fiat Uno Eletronic
Gol1.000i
Gol GIII completo
Rorino Working
Polo Classic compl.

82
79
75

.97
94
96
00
96

01

G
G

cinza G
branco D

prata G

prata G
vermelho G
azul G
branco G
cinza O
vermelho D

amarelo D

azul D

vermelho G
.bordõ G

vermelho G

vermelho G
verde G
branco G

370-3113
CHEVROlET

CORSA 4P
CORSA SEDAN SUPER

��Jft gC. �7 TC����H
CORSAWIND
OMEGA GlS'
OMEGA GlS, COMPL. + TETO

UNO MillE 4P
PALIO EX. 4P. COMPL.
UNO MillE
UNOCS

KA Gl 1.0
VERONA Gl 16V, 4P
ESCORT HOBBY
ESCORT HOBBY 1.6
VERONA.GLX
BELlNA l

Pala SEDAN 1.6, COMPl.
PARATI MI
Gal M11.0
Gal MI
POINTER Gl
GOL 1.0

BRANCO 1999
BRANCO 1999
PRETO 1997
AZUL 1994
VERMELHO 1994
PRETO 1994
CINZA 1993

FIAT.
BRANCO"
BRANCO
CINZA
VERMELHO

2003
2000
1991
1989

FORD
PRETO 2000
VERDE 1998
AZUL 1996
CINZA 1994
BORDÔ 1991
DOURADO 1988

VOlKSWAGEM

FIAT UnoELX 94

Paliov.e., T.e. 98

Uno 91

Uno 89

Tempra, bcocouro 93

EscortXr3 compl. 89

Escort GL 1.8 95

Escort GL 1.6 95

Escort Zetec 97

DelRey 87

Gol Star.rodas 89

Gol Special 01

Gol 98

Monza GL compl. -Ar 95

Kadetl 96

Branco

Azul

Branco

Prata

Preto

Bordô

R$ 7.700,00
R$10.500,00
R$ 6.000,00
R$ 4.800,00
R$ 9.000,00
R$ 5,000,00
R$ 9.000,00
R$ 8.500,00
R$13.000,00
R$ 2.700,00
R$ 5.800,00
R$11,500,00
R$10.800,00
R$ 8.800,00
R$ 8.800,00

FORD

Verde

Azul

Branco

Branco

Vermelho

Azul met.

Branco

vw

GM'

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

,. .

neuncros
neste espaço!

GM
Vermelho
Branco
Branco
Prata
Bordô
Cinza
Bordo
Azul
Prata

VW
Branco
Branco
Branco
Branco
Prata
FIAT

Cinza
Vermelho
FORD
Prata

03
03
01
98
97
97
95
94
93

02
01
99
99
99

95
89

97

Celta
Corsa Hatch
Corsa GL 1.6 a.c .. d.h.
Corsa Super 4p
Corsa Super 4p
Corsa Wind MPFI
Corsa Wind
Monza GL cl trio
Chevelte DL

Gol Special
Galf compl. + couro

Gol Special
Polia Classic compl.
Gol16v 4p

Tipo
Uno 1.5R

Mondeo GLX , top de linha

RENAULT
CinzaScenic RT 1.6 00

373-0806
373-1881

verde 99 G
verde 00 G
branco 00 G

t azul 99 G

vermelho 98 G

cinza 89 D

bege 91 'G

vermelho 94 G

'branco 98 G

prata 01 G

prata 94' G

vermelho 98 G

preto 96 G

cinza 95 G

azul 01 G

, Scenic RXE 2.0

Vectra GLS 2.2
Gol G1114p, 16v
Astra GL compl.
Fiesta 1.0 4p
F-l000 cabo Dupla
Gol CL1.6

VectraCD

GolMI

CorsaWind 4p
Goll.0

Ka

Corsa 2p
Escort GLX 1.8 compl.

branca

prata
dourado

branca

preto
cinza

bordô

branco

branco

branco

bege
grafite
branco
azul

grafite
cinza

grafite

4p, 1.0, 16v, R$15.500.00
R$ 73.000.00
motor zetec, R$12.800.00
cabo est., GNV, cornpl. R$ 22.500
cornpl. R$ 8.700,00
cornpl, R$ 8.700.00
álc., d.h., 1.6 R$ 4.700,00'
1.0 R$ 5.700,00
compl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6. 700,00
1.6, cl opc. R$ 8.400,00
2.0. couro, cornpl, R$12.000,00
R$11.000,00
1.0 cl opc. R$11.300,00
i.8 compl, R$ 33.000,00
1.6, gasolina. R$ 5.800,00
GNV. R$ 15.500,00
GLS, cornpl., GNV. R$15.000,00
R$ 3.500,00

.

Parati

F-250
KaGL
S·10del"xe

Tempra
MonzaGLS
Belina GLX

Unomilie
0-20

Pampa1.6
Parati

Peugeot
GolMI
Gol MI
Meriva

Belina

Omega
Omega
Fusca

99

0,3
00

96
93
92
89

91
95

193
94
95
98
98
03
90

93
93
89

azul

branco

LD veíeulos 313-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em/rente a FAMEG)

TipoIE2p(-a.c,) Prelo'
Iernpraouro tôv Azulmel.

,TipolE4pcompl. Azul

Uno SX 4p Bordô
Escort Hobby 2p Praia
Escort SW compl,+ tela Bordô
EscortSwcompl.-ve. Azul
Escort G11.8 álcool Prelo
S-10 2.2 cab. Dupla Prata
CorsaWind 1.0 Bordô
Corsa Sedan Milienium Praia
Veclra GLS cempl, Praia
Corsa Azul
Fusca 1.6 Branco
Kombi passageiros G/GNV
Gol CLl1.6, d.h., 1.1. Praia
Parati CL 1.6 Praia
Santana Quanlum GLS Cinza
Fusca Azul
Jet Ski Fedoo 750Sentado
BMW325 Prata

94
93
95
98
94
97
97

94
97
98
01
97
96
86
95
96
88
89
69
94
93

R$ 7,800,00
R$ 8,500,00
R$ 9,500.00
RI 9,800,00
R$ 7.300.00
RI 14,300,00
R$13.600,00
RI 7.900,00
R$ 24.900.00
RI10.800.00
R$16,500.00
RI 18.300,00
RI 8.900,00
RI 3.500,00
R$ 8,900,00
RI10,500.00
RI 5.300,00
RI 5.700.00
RI 1,300,00
R$ 6.300,00
R$28.900,00

FIAT

FORO

GM

vw

G
G
G
G
G

G
G

G

G

�
C
Ru

Un
Go
5-:
Go
5a
Da

HC
HiI
Es
F·j
Es
Fu
Fu

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos,
, .

neqocros
neste espaço!

Monza SLE, álcool 1.8

Gol CL 1.6, gasolina
Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina
Chevette SL, 1.6, gasollna
Fusca 1300

Pampa 1.8 álcool

Chevette DL 1.6

Corsa Super 1.0

Gol MI 1.6 compl.
Vectra GLS, 2.0, compl.·

96

92

87

87

78

89

93

97

vermelho

prata mel.

dourado

prata

branco

prata

verde musgo

cinza meto

verde mel.

cinza

'MN AUTOMÓVEIS
- FONE/FAX: 373-0131 ou 373�3382
'<.". _'-

vw Gol1.62p Brance G
Gol1.O 2p Praia G

Bugy 1 ,5 Amarelo G
Sanlana 1.8L4p Cinza G

Tempra 16v4p Chumbo G
Uno 1.0eletr.4p Vermelho G
Uno 1.0 4p Azul G

Fiorino1.0aberta2p Branca G
EscortGLX1.8L 2p Preto G

Blaser2.24p Cinza GIGNV
Chevetle 1.62p

-

Cinza G
Titan 125 KSE Azul G
Yamaha 125K Preta G
Titan125KSE Prata G
Titan 125 KSE Vermelha G
BisC100 Vermelha G
Dream Azul G

1993
1993
1986
1998
1996
1997
1995
1995
1995
1996
1988
2002
2002
2002
2001
2001
1997

FIAT

FORO

GM
MOTOS

Barraca pi camping completa

..... -'Clt. 310-3021
\WeJculos

....

Av. Pref. Waldemar Grubb�, 4142 - Centenário - Jaraguá dosul

cinza
azul
branca
azul
bordá
verde
azul
branco
bege
cinza
amarelo
Azul
bordo
azul
vermelha
azul
cinza
preta
vermelha

Palio EX 4p
Uno, EP 4p compl. (-ar)
Gol CU 2p
Uno ELX 4p
Monza, SLE rodas
Apolo CL 2p
Santana GLS 2p
Chevette + rodas
Gol LS 2p
Fusca 1.500
Fusca

,

Verona GLX cornpl.
Uno 4p
Twister
Titan
rnsn
Titan
Biz ES
Scooter

99
96
96
94
93
92
90
87
86
73
68
91
96
02
01
98
97
00
97

.

Aceitamos troca por carro.;: '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ffn VEíCULOS
\!:d) 370-7516

Compra Troca Financia
Rua Walter Marquardt, 1850 •.Barra do Rio Molha .� Jaraguá do Sul � Sç:;
Unofire Azul 02

Gol GIII plus, gasolina: 4p Branco 01

sioceb. Estendida, 6cil., GNV.. Azul 98

Golf2.0compl. Cinza 98

Saveiro Bordô 97 .

I .Dampa álcool Marrom 95

Fiorino furgão Branca 94

Hilux Sw4, diesel Cinza 93

Escort GL álcool Verde met. 88

F·iODO Amarela 86 .

Escort Prata 86

Fusca Azul 78
Branco 76

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

Ãrduino
........-Veiculos 371·4225

Seja parceiro
da BV Fin-anceira

e faça ótimos
, .

neqocros
nesteespaço!

Azul
Verde
Vermelho
Prata
Vermelho
Azul
Azul
Branco
Azul
Branco
Branca
Cinza
Azul'
"Dourado
Prata
Dourado
Branco
Branco
Vermelho
Marrom
Azul

Scenic RT 1.6 cornpl. Cinza 01
Golf 1.6 cornpl. air bag Vermelho 01
Clio RN cf a.c. + trio Azul 01
Gol 4p 16v cf opc. Cinza 01
Astra GL cornpl. Cinza 01
Corsa Wind 4p Branco 01
Gol Special Preto 01
Honda Civic LX Prata 98
Palio EDX 4p cornpl, Azul 98
Corsa 4p cf d.h, + trio Azul 98
Fiesta 4p cornpl. Azul 98
Fiesta 4p cf opc. Prata 98
Ka Prata 98
Palio Weekend cornpl. Branco 97
Corsa 2p cf opc. Branco 97
Gol MI cf v.e., t.e. Prata 97

Corsa Wagon Super.16v
. .

'KaGL2p

Branco

"Branco'

Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900.00
Mondeo Cu< Grafite 97 R$ 16.900.00 Corsa
Gol Special (SEM TROCA) Branco 02 R$ 11.900,00 Goll.0 I

Belina L 1.6 �inza 87 R$ 3.900,00 '. Corsa
CG 125 Titan ermelha 98 R$ 2.700,00 Vectra Gls cornpl,
Monza SLE Bege 85 FINANCIADO

· Uno 4p
· Gol.l000'

Gol LO Branco 94 R$ 7.500,00
: Tempra

Prêmio CS 1.5 Bordô 93 R$ 7.200,00 'Kornbi Furgão
Fiat Strada est. Prata - 01 R$ 17.500,00 "": D,20 diesel, .'.
Gol CLll.8 Prata 96 R$ 10.500,00 VéronaGLX

·/Monza: .

Fiat 147 Verde 81 R$ 1.900,00 .'MonzasL7E
Passat Preto 84 FINANCIADO Passat.i;
Escort XR3 conversível Grafite 91 FINANCIADO lJoyage'

.

Honda CG 125 Azul 81 Fusca

Vermelha 89
·

Fusca
Fusca

Azul 97 Fusca
:.Fusca

97
96

.

95
95
94
.94
93
93
93
91
91
90
89
85
84
84
77
'74
73
.72
72

311-0802
311-8281

(47) 371·9730 Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Juuá do Sul
nua Hernardo Dornbusch, 1330 - Baependt - Jm'aguá do Sul

Corsa Sedam 4p 00 branco R$ 14.900,00 Vectra GLS completo 95
5-10 GNV 96 cinza R$ 17.500,00 Vectra GLS completo 97
1).20 custam S 91 branca R$ 17.500,00 Corsa Sedan 01
Uno 4p v.e. 94 verde R$ 7.900,00 Corsa Sedan compL 99
Kadet c/ trio, a.c. 96 bordô R$ 10.500,00 Uno SX completo 97
Corsa Sedan 4p 00 prata R$ 14.900,OÓ Blazer DLX 98
Kadett lite 94 preto R$ 8.500,00 Renault Clio 03
POinter cornp], 4p 94 grafite R$ 9.500,00 Uno ELX 4p 94
CGtitan 02 Promoção c/ capacete brinde Escort L 94

I �BX 200 95 roxa R$ 3.600,00 Escort L álcool 93
CBX 200 98 vermelha R$ 4.200,00 Corsa Wind 95

:iZ (el capacete de brinde) 01 preta R$ 3.700,00 Palio 96

LIZ (CI capacete de brinde) 02 azul R$ 3.900,00 Escort Hobby 94

;200 cabo Dupla cf ar 01 prata R$ 39.900,00 Monza Xr3 89
ahara 350 95/96 vermelha R$ 5.500,00 Gol 88

Chevette 89

. .

'Goll.0'16v
.-_..

" 'o.

i
Uno Mille'Ap

.8-10 diesel

.Honda Titan ES

. Gol Plus 1.0 2p
':Uno CS 1.500 2p,
Monza SLjE 4p

Branca.

Azul
...

Azul

..•. Azul
.• ' .Branco

Seja
•

parceiro
Gol GIII16v 2p branco 00 G Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasília - Tel.:370-0164

da BV Financeira
VT -snaoow Equipada preta 02' G

Gol1.0i Azul 95/95 R$ 9.200,00Courier 1.6L prata 00 G
Dueato Furgão 2.8 diesel branco 99 D Gol CL 1.6 Branco 92/92 R$ 6.200,00
Corsa 1.0 4p prata 99 G Kombi Furgão Branco 87/87 R$ 3.800.00

faça
,'. <, Parati 1.6 MI c/ areond. branco 97 G D·20 Sulan eompL Prata 89/89 R$ 28.500.00

e ótimos Fiesta4p prata 98 G Tipo SLX Cinza 94/95 R$ 9.800,00
Paliol.0ED vermelho 97 G CG Titan KS Vermelha 02 R$ 3.900.00
Pampa 1.6L branco 97 G Apollo GL Prata 90/91 R$ 5.800,00
Uno SX 1.04p vermelho 97 G Gol·LS Azul 83 R$ 3.000,00, • Corsa 1.0 c/ rodas branco 9.6 G

neqncros Omega GLS 4.1 eompL verde 95 G Pointer CU 1.8 Verde 96 R$ 9.800.00

Passat 2.0 4p cornpl. preto 95 G Golf 1.8 95 R$ 12.800.00
Gol CL1.6 prata 94 G Monza SL 1.8 Azul 92/93 R$ 8.500,00

neste espaço!
Goll.0 branco 94 G Corsa GL Vermelho 95 R$ 10.500,00
Logus GL 1.8 prata 93 G Uno S Vermelho 89/90 R$ 4.800,00
Corsa 1.0 2p preto 94 .G Uno Mille Vermelho 90/91 R$ 6.000,00
Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G Uno Bordô 98 R$ 9.300.00
Ipanema SL 1.8 bege 91 G

Fiesta 4p Prata 02 R$ 19.500.00SaveiroCD branco 91 D
F·1000 vermelho 78/90 D

Del Rey Dourado' 85/86 R$ 4.000.00

Belina 1.6L prata 88 G
Renault Clio RT 1.6 Prata 00 R$ 21.000,00

•

-------- - - ----- ------- - - - -- ----_---

WILLIAM VeíCUlOS
Rua Marechal Castelo Branco, (47) 374-1117
3549 - Centro - Schroeder 9975-0117

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. .".. .

unovers

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

ANA PAULA II -vende-se, alv.,
cf 72m2, ter. cf 420m2• Tratar:
273-0530.

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

proposta.Tratar: 273-0530.

(proprietário)

BARRA VELHA - aluga-se, à

50m da praia. R$60,OO. Tratar:
371-0244 cf Evandro.

COMPRA-SE - pf retirar do
local. Tratar: 9967-4027 hor.
comI.

COMPRA-SE - casa no Bairro
Amizade ou Czerniewiez. Tratar:
372-3760 ou 371-0619.

JOÃO PESSOA -:- vende-se, cf 3
qto s , sala, coz., banho e

João André dos Reis, 338.

R$28.000,OO à vista ou

R$15.000,OO de entrada e o

restante pare. eO 6 vezes.

Tratar: 371-2656.

ALUGA-SE - central, tf 2 dorm.
+ garagem. Tratar: 372-1395.

garagem, alv. Tratar: 273-1722. ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

TIFA MARTINS - vende-se, no cf proprietária.

ALUGA-SE no Cond.
Lot. Olegarlo, R. Irineu Franzner,
cf 140m2, toda murada.

R$50.000,OO. Tratar: 276-
0743.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, de mad., cf 70m2, no Lot.
Santo Antônio. R$15.000.,OO +

36x de 1 salário mínimo ou

R$25.000,OO à vista. Tratar:
273-6246 cf João.

UBATUBA - vende-se ou troea

se por casa em Jaraguá, Tratar:
275-2130 ou 9137-3648 cf
Carlos.

VENDE-SE - cf 5 peças, rnad.,
ter. cf 14x26. Ao lado da Unerj.
R$20.000,OO. Aceita-se carro

ou nego Tratar: 370-0674.

VENDE-SE - aív., cf laje, pronta,
cf 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.

Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

CENTRO - vende-se, cf 3 qtos e

demais dependências.
R$35.000,OO entro + pare.
Tratar: 9977-5408.êneias.
R$35.000,OO entro + pare.
Tratar: 9977-5408.

CENTRO - vende-se, cf 2 dorm.
Tratar: 9993-5437.'

CENTRO - vende-se prédio cf 3
aptos. R$130.000:00. Aeeita
se proposta. Tratar: 370-8097
ou 9104-5468 cf Tina. Creei
9839

GUARAMIRIM - vende-se ou

troca-se, estilo sobrado, cf
80m2, próx. Fameg, peças
amplas. Valor à combinar.
Tratar: 370-9674 ou 8802-
2362.

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

CII rc: IICII
o

A fHOgfLfÁRfA CAHPEÃ

'Casa de Alvenaria c/ 108,00 m2, contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc, garagem +

Casa de Madeira c/ 43,00 m2, contendo 02 quartos, .sala/cozlnha, bwc. Terreno c/
500,00 m2. Localizado no Loteamento Aldrovandi, próximo a gruta, Bairro Rio Molha.

R$ 45.000,00.

Casa de Alvenaria c/ + ou - 70,00 m2, contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem. Terreno c/ 450,00 m2. Localizada na Rua Elpídio Martins" fundos

Colégio Giardini Lenzi, Bairro Vila Lenzi. R$ 58.000,00.

Casa de Alvenaria c/ .48,00 m2, contendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc. Terreno c/
450,00 m2. Localizada na Rua Ângelo Demarchi, Bairro Santa Luzia. R$ 16.000,00 (Acelta
se casa na praia nas proximidades de Blumenau).

Casa de Alvenaria c/ 91,00 m'2, contendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia,
garagem. Terreno c/ 374,00 m2. Localizada na Rua 692, Loteamento Garcia, Bairro

Estrada Nova. R$ 20.000,00.

Casa de Alvenaria c/ 160,00 m2, contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
garagem para 02 veículos. Terreno c/ 450,00 m2. Localizada na Rua Paulo Klitzke,
próximo ao Samae, Bairro Vila 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

SÁBADO, 24 de janeiro de 2004 t

combinar. Tratar: 9133-3476.

Creei 3476

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
cf 3 dorm. sendo 1 suíte,
sacada cf chur., eoz. mob.

Entrada + pare. em 50 meses

direto cf proprietário. Tratar:
275-3070. Creei 8950.

VENDE-SE - cf sala cornl., bem .

.

localizado, na Vila Lalau. Aeeita
se troca por imóvel de menor

valor. Tratar: 371-3132.

VENDE-SE - na R. Exp. Antônio
Carlos Ferreira, cf 145m2•

R$55.000,OO. Tratar: 370-
9787.

VILA LALAU - vende-se, apto cf
sala coml., tudo legalizado.
Aceita-se imóvel de menor valor..

Tratar: 371-3132.

ÁGUA VERDE - vende-se, no Res.
Firenzi II, à 1400m da Igreja São

Judas, cf 14x27, cf escritura,
pronto pf eonstr. R$7.800,OO
+ presto de R$300,OO. Tratar
na R. dos Escoteiros, 114, próx.
Posto Mareolla.

ÁGUA �lRDE - vende-se, na R.
José Pomianowslo. Valor à
combinar. Tratar: 9993-3636.

CENTRO vende-se, cf
4.500m2. R$450.000,OO.
Tratar: 9953-9966 ou 9118-
5820.

COMPRA-SE - terreno ou casa.

Tratar: 370-9724.

. COMPRA-SE,... no Rio Cerro,
junto ao agaito ou na Barra,
com ou sem construção. Tratar:
376-0411.

CORUPÁ - vende-se, cf
35.000m2, próx. ao seminário,
ideal pf chácara, tietra-rlo.
R$85.000,OO. Tratar: 372-

,3063 após 19:00.

GUARAMIRIM - vende-se, cf
25x35, bairro Nova Esperança.
Valor à combinar. Tratar: 373-
1695 cf José.

ITAJUBA - vende-se, à 1.000m

da praia. R$6.000,OO. Tratar:
273-6246 cf João.

PiÇARRAS - vende-se, cf
4.000m2, próx. Candeias.
Tratar: 9993-5437.

RIO MOLHA - vende-se, cf
969.480m2, éseriturado.
R$150.000,OO. Aceita-se casa

ou apto' no negócio. Tratar:

9112-5501. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, cf
2.500m2, próx. Prefeitura.

R$40.000,OO. Aceita-se troca

por casa na praia. Tratar: 374-
1778 cf Edelberto.

VENDE-SE - cf 16x28, de frente
pf o asfalto, aterrado, 1km após
Choeoleite. R$13.000,OO.
Tratar: 376-3386.

VENDE-SE - dois terrenos cf
casa, em Barra do Sul, frente
pf lagoa. Tratar: 371-2001 ou

9991-6565.

VENDE-SE..: no Lot. Miranda na

CASAS

11+
Casa de alvenaria com 330m2, na Rua Emma

Ziemann, próx. q ponte do Kolhbach, terreno c/

14x54, c/ cOZ., lav., qto de empregada, 2qtos, 1 suite,
sala ampla de festas, garagem p/ 3 carros e piscina.
R$ 230.000,00
+ Casa de alvenaria c/40m2 - Firenze - lote 310.

R$ 17.000,00 + 44 x R$ 300,00.
+ Casa de alvenaria c/120m2, na Rua José Narloch
- ano Paula II. R$ 50.000,00
+ Casa de alvenaria na Rua Paulo Klitz, c/94m2,
nova. R$ 53.000,00
+ Casa de madeira c/ 3 quartos, sala, cozo ampla,
toda murada, Ana Paula III. R$ 22.000,00

1+
Casa de madeira c/70m2, na Rua José Narloch

(asfalto). R$ 23.000,00 + 43 x R$ 345,00
+ Casa de alvenaria c/65m2, no Lot. Firense I - lote
354. R$ 18.000,00 + 40 x R$ 340,00
+ Casa de alvenaria, na Barra, perto do mercado
Ouro Verde R$ 25.000,00

TERRENO

1
1

+ Lotes no Loteamento Firense I. R$ 18.000,00
+ Lotes no loteamento Campossampiero II, c/900m2.
R$ 45.000,00
+ Lotes no loteamento Campossampiero I, c/420m2.
R$ 25.000,00 1
+ Lote na Rua Waldemiro Schmidt, com 600m2• R$

128,000,00CONDOMíNIO FECHADO
+ Lot�s a pcrtir de 790m2 1FIRENZE II
+ Lotes a partir de 350m2

A MARCATTO IMÓVEIS FINANCIA COM UMA
ENTRADA E O RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES.

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista, .

Bairro Amizade

• G"ragCIn para 2 carros;
• Salas de estar e jantar;
• Lavabo;
• Churrasqueira:
• Cozinha e Copa:
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep. De empregada:
• BWC Serviço:
• Sala íntima:
• 1 Suíte Simples:
• 1 Suíte cl ctoset;
• 1 Suite Master cl Closet e
Banncira:

• Acabamento de alto

padrão (granito, gesso.
Massa corrida)

Projetos / Execução /
Administração

e Gerenciamento da obra

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97,
Ed. Oianer, sobreloja· Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REFORMAS
jardim, lagoa, canil, riacho,
galpâoyqultlnete, ter. prontos
p/ construir, a 10m do centro,
asfalto atéLentrada. M.

otivo

mudança. �$155.000,OO.
Aceita-se imovel de menor valor
no litoral sul ou proposta.

Tratar: 370-8563 ou 9103-
3580.

JARAGUÁ 84 - vende-se, c/
1.900m2, casa, galpão,
aproveita-se para fazer lagoas.
Tratar: 273-1660.

Estofados e ,

Cadeiras.

* corino *tecidos

VENDE-SEValorizando
seu ambiente!

Tratar: 273-1636

Cobertura recepcionista, c/ experiência.
Tratar: 376-0030 c/ Sheila.

ÓFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como recepcionista ou

secretária, possuo curso de
secretariado e marketing.
Tratar: 376-2357.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista, zeladora ou

mensalista, moro na Vila Lenzi.
Tratar: 9104-5510.

VENDE-SE· PRAIA CAMBORIU OFEREÇO-ME - p/ trabalhar,
experiência como

eolorimetrista, aux. laboratório,
laboratorista, aux. tecelagem,
possuo curso de. Desenho
Técnico e Auto Cad R14. Tratar:
275-6292 c/ Andersen.

Apartamento - Frente ao Mar - 3 Suites + Dep. 2 Garagens
R$ 328.000,00
Apartamento - 2 e 3 Dormitórios (Suite) - Pronto pi Morar - Novo·

Situado 110 Centro - Financiado em 30 meses. R$132.000,OO e R$178.000,OO
Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) + Garagem - 2 Sacadas - Novo -

R$ 80.000,00.

Tratar: 370-2000strada Nova, c/363m2•
R$3.200,OO + 59x R$250,00.
Tratar: 275-1021.

VEtfDE-SE - na R. Prefeito José
Bauer, ao lado da Reer. da Caixa
Econômica. R$14.000,OO.
Tratar: 9142-264.

PROCURA-SE -estágio como

técnico têxtil. Tratar: 371-5640.

PROCURA-SE - trabalho como

revisora, distribuidora,
coordenadora de eonf. e

acabamento' ou operadora de
tear retilínio. Tratar: 371-7733.

Guaramirim, R. 28 de losto,
frente a Estofaria Zen.

R$16.000,OO. Tratar no local. empregos
VENDE-SE - c/ 190.000m2; na

Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa c/ 3 qtos, sala, copa, eoz.,
lav., bwe, 2 galpões c/ engenho
de melado, c/ nascente de água.
Iratar: 273-1660.

VENDE-SE - loja de confecções,
c/ estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. Tratar:
371-5512. (proprietário)

ALUGA-SE - c/70m2• Tratar:
371-3132. Precisa-se de

OPERADORA

ThLEMARKErING
com experiência.
Tratar: 376-1343

com Fabiana

após às 13:30.

�: VENDE-SE - na R. Feo de Paula,
próx, centro, terreno comI. c/
25x80, c/ escritura, legalizado ..
R$38.000,OO. Aceita-se carro e

pare. Tratar: 9137-5573.

ALUGA-SE - em Guaramirim, R.
28 de Agosto, 2045, frente a

Prefeitura. R$260,OO. Tratar:
373-0304 ou 373-4386.

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto ja formado, c/
mercadorias e mobiliário.
Defronte p/ Marechal. Tratar:
275-3070. Creei 89jiO.

HOTEL ESTÂNCIA RIBEIRÃO
GRANDE'- precisa-se de reeepe.,
atendo de reservas, camareira,
aux. de limp., garçom,

-

aux. de
,

eoz., eonfeiteiro(a), aux. de
almox. Dispomos de 3 vagas
para cada setor. Tratar: 275-
1995 c/ Juarez ou Nunes.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como babá. Tratar: 370-9873.ALUGA-SE - em Guaramirim, R.

28 de Agosto, frente a Pref.

Municipal. R$260,OO. Tratar:
373-0304 ou 373-4386.

VENDE-SE - plano, pronto p/
construir, bem localizado, no Lot.

Rrenzi, c/ 14x23,50 = 329m2.
R$18.000,OO. Tratar: 371-
0424 c/ Alessandra ou 376-
0858 c/ Acácio após 18:00.

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, c/ 3.900m2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creei 8950.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar ,�.

como secretaria, tel.,

ALUGA-SE - sala comI., na Vila
Lalau. Tratar: 371-3132.

,VENDE-SE - linda área c/
20.000m2, chácara eeol., tipo
eond. res., ter. c/ toda infra

estrutura, pronto p/ construir,
água de nascente, a 5km do

centro, acesso todo asfaltado,
escritura/registro, 100%

regularizada. R$60.000,OO c/
propr. Aceita-se contra

proposta. Tratar: 370-8563 ou

9103-3580.

VENDE-SE - mercearia em

funcionamento, no Ana Paula IV.

R$17.000,00. Aceita-se troca.

Tratar: 376-1188.'

PRECISA-SE - de empregada
doméstica, c/ referência. Tratar:
370-8381 c/ Silvana ou

Jeferson.

- vendas de tacos, assoalhos
em parquet com coloração,

VILA LALAU - vende-se, c/ meia
água. Valor à combinar. Tratar:
9967-4027 hor. comI.

VENDE-SE - oficina mee., cornpl.,
c/ torno, ap. de solda, potlcorte,
eomp. de ar e outras maq., c/
estoque de peças.
R$20.000,OO. Tratar: 375-
2620 c/ Walter

PRECISA-SE - de mensalista

que saiba cozinhar, acima de 30

anos, c/ referência. Tratar: 275-
3100 ou 371-5147 c/ Marli.

VILA LENZI � vende-se, c/750m2,
na R. Irmão Leandro, c/ casa
mista. R$Í8.000,OO. Aceita-se
troca., Tratar: 370-6188.

VENDE-SE - c/ 20.850m2, p/
res. ou lazer, c/ casa suíça,VENDE-SE - padaria, eompl., em

do Rio Molha. R$ 80.000,00 negociáveis
''ir Apartamento c/4 qtos, 135m2, Centro->
R$ 60.000,00
,�. Terreno cf 721m', Lot. Juventus.
R$ 26.000,00
'u' Lotes, Amizade, com 350m', próximo ao

Clube do Viajantes, pronto pra construir, R$
10.000,00 à vista ou entrada + pare.
"Ir Troca-se uma casa em alvenaria com 120m"

localizada no bairro São Luis, no valor de R$
60.000,00, por chácara em Corupá.

(viços da região
e.com.br

Vendas
""" Terreno com 420m'i lado Rodoviária.
R$ 5.000,00+45x R$l.lOO,OO ou à vista
R$ 40.000,00
"'" Terrenos com 350m', bairro Amizade.
R$ 3.000,00 ·j·60x R$250,OO ou à vista
R$ 10.000,00
'.' Chácara com 200.000m', 100mts da Igreja
do Rio Molha. R$ 70.000,00 negociáveis
.... Chácara com 335.000m', 600mb da Igreja

. Locação in.br
"'F Galpão na Vila Lalau cl 540m' e c/1500m'
de pátio pI estacionamento. Vaiai' a combinar
"" Casa com 4 suites e demais dep, Praia
Barra Velha. A flartir do dia 11.01.04.

R$ 150,00 por dia
ahlnséheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

• Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(47) 370-0251

C.H.: 1800h # Período: 0.1/03/04 a Dez/06 # Horário: Bh às 11h(rnat.) /19h às 22h (not.)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
'Curso aprcvado pelo MEC; *rlecOflhéCído pelo COrlEM; >Apoio pedagógico permanente: 'Professores altamente

capacitados e Qualificados; :t. Principais lí'VfOS inclusos: -'"Cartifi'cado reconhecido nactonafrnente.

TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO
C.H.: 866h # Perlodo: 05/04/04 a 25/08/05 # Horário: 1911 às 22h

INFOR.MAÇÕES COMPLEMENTARES
�'p(Ín(;ipajs livros inclusos'; *Acompanharnento pedagógico permansnta: 'tGmpo docente altarnente canacttado e

qualrftcado; "'CertWcadO reconhectoo nacronetmente: *Aú concluir os módutos I e II, o aluno será competente para
acompanhar grupos (lê turistas em suas víagen$ pelo Estado de S(Jraa Cataríf'la. recebendo O certlücado ce

1;).l,Ja!ifíç'açi!o Profissional de Guia de Turismo rlElgional.

COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
C.H.: 55011 # Período: 01/03/04 a 11/02/04 # Horário: 19h às 22h

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
'Princlpais livros mcíusos: 'Acompanhamento pedagógico permanente; 'C<>rpo docente altamente capacitado e

QuatWçado; *Certificado reconhecido nacionalmente.

MATEMATICA FINANCEIRA COM MP 12C
C.H.: 15h # Período: 26/01/04 a 30/01./04 # Horário: 19h às 22h

INFORMAÇÕES COMPLEMEIIITAR.ES
"Capacita os participantes para utitizaç:ào eficaz da caículadoro HP :l2C. atravôs do connecímento das funções

exis-tentes e as Suas aplicações;' "'I,evar aos profissionais das. áreas de. compras. vendas, finanças, contabiüoaue.
as fórmulas simplificadas de cálculos que poderãc ser utilizados no dia-e-dia de forma etlcaz.

Rua Adélia Fischer, 303· Jaraguã do Sul· Santa Catarina
www.sc.senac.br- E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br

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

I FIQUE PC?R DENT.RO!!
I

INSCRIÇOES ABERTAS
L _...:. ..J

Agenda de Cursos

CURSOS PRÉ-REQUISITO PERíODO HORÁRIO VALOR * Inscrições
até! Valor

Ter conhecimento 10102 à 7h30min às 1 + 1 09/02/2004

em modelagem 11/03/2004 l1h30min R$100,00 R$ 5,00
Ter no mínimo 16

10102 à 18h30ml.n às 1 + 3 09/02/2004
anos e 1· grau 11/05/2004 22h R$121,00 R$10,00com leto

Ensino Fundamental 0910212004 à Matutino e 1 + 35

completo 12/2006 vespertino R$180,OO
R$ 50,00

Ensino Médio
Completo

22 e 23/01

R$50,00
02/0212004 à 18h15min às

12/2006 22h15min

obs.: O SENAl/Jaragut do Sul reserva-se o direito de transferirou cancelar o curso, caso n-o atingir om'nimo de participantes.
o Valôt reajustado conforme 'ndice nacional de ore-os ao consumidor-INPC.
o. clima em processo de aprova••o pelo Conselho Estadual de Educaoo,

Rua Isidoro Pedri, 263
Rio Molha - Jaraguá do Sul/se
Site: www.sc.senai.br
email: jaragua@senai-sc.in&br

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 Draw e 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 portfollo deve serenviado 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.

RECEPCIONANDO
COM QUALIDADE

(Iurso voltado a Recepcionistas e Atendentes, com 12 horas de duração)
ç;

Objetivo
A recepção são os "olhos e a boca" da empresa, com ela você ganha clientes ou perde antes mesmo de

poder atendê-los. Sem contar, os que já são clientes da empresa e que desistem de sê-lo por causa da

desorganização emal atendimento da recepcionista OlJ telefonista.

Assessori·Q Empresarial

Este curso tem por objetivo proporcionar aos participantes motivação, visão corporativa empresarial,
·,A· u , "��s e noções de atendimento telefônico e telemarketing. Tudo o que uma

�h"_.··ara recepcionar bem os clientes de uma empresa.

Recepcionistas, Telefonistas, Secretárias e toda e qualquer funcionária que busque aprimorar ainda mais as

técnicas de atendimento através da recepção.

Empresas que já enviaram séus funcionários em treinamentos anteriores:

Malwee, Duas Rodas, Bretzke, Proserv, Seara, Microcamp International (Portugal), ACI Curitibanos, ACIJ$
dentre outras.

Conteúdo Programático
- CONCEiTO DE ATENDIMENTO EM RECEPÇÃO e TELEFONIA
- REDAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA EM E-MAIL'S E MEMORANDOS

- CONCEITOS FUNDAMENTAIS DENENDIMENTO TELEFÔNICO
- OS CUIDADOS COMA COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL
- PASSOS SIMPLES PARA UMA RECEPÇÃO DE QUALIDADE
- CUIDADOS COM A APARtNCIA, ETIQUETA, E POSTURA (Visita Convidada Surpresa)
- CONHECENDO E APLICANDO OS "5S" NA RECEPÇÃO
- PRÁTICAS DIÁRIAS DA AUTO-MOTIVAÇÃO PESSOAL E COLETIVA

Carga Horária: 4 dias - 12hs •

Instrutor

Elias José de Santana - Consultor e diretor da Mk3 Brasil, atuante em associações comerciais em todo
estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Portugal. Ministra treinamentos há mais de 10 anos para
empresa naciqnais e internacionais.

Data: 09/02/2004 - Local:. Sededa. Mk3 -

raquá do sul/se -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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veículos

CHEVETTE - vende-se, 85, cinza.
R$2.700,00. Tratar: 370-
8180.

CORSA - vende-se, sedan, GLS,
1.6. R$13.500,00. Tratar:

9962-3664.

CORSA - vende-se, sedan, 99,
22 dono, cI, 56.000km.

R$13.800,00. Aceita-se carro

até R$11.000,00 no nego
Tratar: 371-1163.

CORSA - vende-se, 95, único

dono, perfeito estado,
R$8.000,00. Tratar: 276-
3850.

CORSA - vende-se, wind, 2p, 01,
c/ ar, único dono. Tratar: 9975-
1696.

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr.,
rodas, alarme, película e som.

f':; Tratar: 9117-3464
..

ldJ

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, DOI
01, 2p. Tratar: 372-2907.

CELTA - compra-se, 02/03,.cl
a.c. Tratar: 372-3616.

KADETT - vende-se, GSI, 90,
compl. R$6.500,00. Aceita-se
carro de menor valor. Tratar:
370-1906 hor. comI. ou 371-
4916.

KADETT - vende-se, SL, 91.

R$6.500,00. Tratar: 371-
3447.

KADETT - vende-se, GSI, bordô,
2.0, 93, excelente estado,
compl.(a.c., teto, d.h., v.e.).
R$9.500,00. Tratar: 372-3652
cl Alcides ou Edinéia.

KADETT - vende-se, EFI, 95,
bordô, tr. elétr., ótimo estado,
álcool. R$2.000,00 entro + 30x

R$364,00. Tratar: 373-2651

cl Luiz.

MONZA-vende-se, 87, 2p, verm.,
álcool. Tratar: 9962-9363.

Você ainda vai ter esta marca no seu carro!!!

Mudamos: R. Borõo do Rio Bronco, 230 -_ Centro

Fone/Fax: 372-1 777
Site: www ..usogos.com ..br

Ho.noilogado pelo

*I_INMETRO

Comece o Ano com o pé õireito...

. Pesquise} compare e comprove que o

melbor negócio

�.
está aqui.

•

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• TécnA:os especializados
• Especíclízodo em inieçõo eletrônica, mecânico geral
multi marcos.

• Temos financiamento.. ,

CONSORCIO E FINANCIAMENTOS

Consórcio

UNIAO
371-8153
Rua: João Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

60 meses

C 100 Iliz KS------R$ 83,17
. Crypton C 1O'6-:--R$ 88,25
C 100 Biz ES------R$ 92,36
YBR 125 K---------R$ 95,07
CU 125 KS-----:--- R$ 96,41
C 100 Biz +-------R$ 102,61
XTZ 125 K---------R$ 123,26
NXR 125 KS-------R$ 121,84
NXR 150 ESD-----R$ 150,74
Twister 250------- R$ 168,1.0
Tornado 250------R$ 181,59

60 meses

R$ 8.438,OO-----R$ 163,14
R$ 9.235,00-----R$ 178,54
R$ 10,927,OO-----R$ 211,26
R$ 1l.667,00-----R$ 225,57
R$ 12.174.00-----R$ 237,37
R$ 12.781,00-----R$ 247,11
R$ 13.454,OO-----R$ 260,12

76 meses (V L

R$ 10.126,00-----R$ 158,55 O
Q)R$ 11.301,00-----R$ 176,95 ---:v DJ

R$ 12.717,00-----R$ 199,12
RS 14.000,OO-----R$ 219,21
R$ 15.337.00-----R$ 240,14
RS 16.278,00-----R$ 254,87

54'meses Q)

RS 21.194,00-----R$ 394,07 li

RS 23.333,00-----R$ 433,84
R$ 25.562,00-----R$ 475,29
RS 27.863,00-----R$ 518,07 C

o,
RS 29.405,00-----R$ 546,74 .i::
RS 32.103,OO-----R$ 596,91 ('\
RS 38.110,OO-----R$ 708,60 L_J

r-.

:0
r:
',. ./

� !t
(j,

{ir ;li

E
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MONZA - vende-se, 84, álcool,
verde met., ótimo estado, 4p,
particular. Tratar: 8802-2362.

MONZA - vende-se, 87, 4p,
prata. R$4.800,00. Tratar: 273-
6242 ou 9134-0498.

MONZA - vende-se, 85, 4p, a.c.,
direção, v.e., prata.
R$4.000,00. Tratar: 373-1337
ou 9122-8575.

MONZA vende-se, 89,
financiado. R$2.000,00 + 12x

R$266,00. Tratar: 370-3414.

MONZA - vende-se, GLI, 96,
álcool, v.e., t.e., limpjdes tr.

R$10.500,00 ou finane. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355 ej
Waldir.

5-10 - vende-se, estendida, 96,
branca, eompl., kit gás já ej selo
do INMETRO, bancos de couro,

pneus em ótimo estado. Tratar:
9131-6343 ou 376-0017 ej
Gilson.

5-10 - vende-se, eompl., 97.
Tratar: 371-2001 ou 9991-
6565.

VECTRA - vende-se, GLS, 94,
branco. a.c., d.h., tr., média de
13.5 pj litro. R$12.800,00.
Tratar: 9117-7171 ej Paulo.

VECTRA - vende-se, GLS, 2.0,
96, prata, eompl., manual, nota
fiscal,' . ótimo estado.

R$14.500,00. Aceita-se troca.

Tratar: 9102-1701.

VECTRA - vende-se, GLS, 2.0,
96, prata, eompl., manual, nota
fiscal, ótimo estado.

R$14.500,00. Aceita-se troca.
Tratar: 9102-1701.

VER5ALE5 - vende-se, 95, 4p,
eompl. R$5.800,00 + 24x

R$310,00. Tratar: 371-6000.

VER5ALES - vende-se, 2.0, IGL,
95. R$11.000,00. Aceita-se
troca por carro de menor valor.
Tratar: 372-0524.

ELBA - vende-se, 94, ej 4 pneus
novos, cd, alarme, 4p.
R$1.200,00 entro + 33 pare.
Tratar: 273-0050.

.

ELBA - vende-se, 94, 4p, cinza,
ej 4 pneus novos, CD e alarme.

R$2.000,00 entro + assumir
fneto. Tratar: 273"0050 ou

9112-1891 ej Sandro.

PALIO - vende-se, ED, 97, 2p.
R$8.500,00. Tratar: 371-
3447.

PALIO - vende-se, EX, 4p, 1º

dona, 33.000km, v.e., t.e., ar

quente, desjlimp. traseiro.
Confira. Tratar: 9979-1437.

PALIO - vende-se, EDX, 98, 2p,
v.e., t.e., ki'mpjdes tr.

R$10.500,00. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355 ej Waldir.

PALIO - vende-se, ED, 98, v.e.,
t.e., ar quente, 4p, azul.

R$9.000,00 entro + 17x

R$320,00. Tratar: 9973-5442.

Com. de-Peças--Aníoniõl
i

r:'1'ººªtfi\j 1
�oçCiQetràl
[0râ�nnââf}irã.i i

i

Fone: 370-2764 !
CeI.: 9104-2070/9957-60991

I

l��:.�.���!!!'.��.��.�.�.�.'.. ����.. �.�.��.�.. �.�... ��.�.�.��:

TEMPRA - vende-se, 2.0, IE, 96,
branco, eompl., ej aro liga.
Tratar: 372-3616.

TEMPRA - vende-se, 97, 8v,
eompl. R$12.300,00. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355 ej
Waldir.

TEMPRA - vende-se, 92,
eompl., branco. R$2.000,00
nego + fneto. Tratar: 275-2492

ej João.

UNO - vende-se, CS, 1.5, 95j
96, 4 pneus novos, película,
azul, 2p. Tratar: 370-5627.

UNO - vende-se, mille, EP, 4p,
96. R$6.000,00 + fneto. Aeeita
se proposta. Tratar: 371-7375

ej Milene ou Volnei.

UNO - vende-se, 98, 4p, t.e.
R$10.000,00. Tratar: 275-1021.

UNO - vende-se, brio, 91, limpj
des. tr., ótimo. R$6.000,00 ou

finane. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355 ej Waldir.

UNO - vende-se, ELX, 94, v.e., t.e.,
rodas esp., ótimo estado.

R$7.500,OO ou finane. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355 ej Waldir.

�OTOS

(371-1970)
Compra - Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretínhas para motos e jet skí

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

OS MELHORES CARROS SEGUNDO OS PROPRIETÁRIOS_
O MELHOR NEGÓCIO SEGUNDO O SEU BOLSO_

Renault Tricampeã em Satisfação

A vista

,.

Dicave
Rede Renautt, t 83 Conccssíonârías no Brasí],

BLUMENAU
322·8800

Novo plano ,

MAlSFACIL
para o Clio Authentique

2 portes 1.0 8V 03104

Entrada50%00x
+Jlj!d<>!j#
5O%�Qotj""J
doplaril)
f(l�tll! ��çjlUo.

� AUTHENTIQUE 1.0 8V 2 portas
VIA INTERNET

Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis mm duplo
refletor Óptico. Vidros Verdes, Desernbaçador do Vidro
traseiro.

A vista

..,

@!J!.V Sua.. EXPRESSION 1.0· 16 V

AR· CONDICIONADO c VIDROS ELtTRICOS, Air Sog Duplo.
Direção Hidrâulica, Travas Elétricas nas portas, Sistema CAR
(travamento automálico das Portas a partir de 6 km.ih), 8rakc Lighl.

ITAJAí
348·8460

m. ·'2···· ·S':· ., 1.0,· (5)

""�' ... ,., �""."
... FRETE:::: +. PfNTURA METALleA \;I

Vale do Itllj'lí e Litarul Norte - se

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

� AUTHENTIQUE 1.6-16V

AR - CONDICIONADO. Air Bag Duplo, Diraçtl() HiáráuliOl. Travas
e Vidros Elélricos. Sistema CAR ( travamento automático das Portas
a partir de 6 km.lh), Controle Remoto por Rád'iofrequência.

(1) Para mais tnforrnaçõcs sobro preços" condições. consulte a sua Concessionária Ron.ult (2.) Condtção válida para financiamento com 0% de juros + TAC (Taxa de Abertura deC'édlto) "'IOF -+ HS 2, 15 por íàminado Bolelo BancMo, Pfnancíamentc coe (CréditoDlrel0 ao
Consumidor )-com entrada de.70% do veiculo +' saldo financiado orn 24 x, válido para asUnhas Cito 200312004-. Scénic 2:003/2004 Q para os soguintos veiculas comorcíaíuacospela Internet Linha CnoAuthentiquo 03/04. Laguna:. Grand Toure veícutos do promoção do Slt.n, (3)
Condição vá.tjd� para fin3f)ctamento com Taxas de Juros. de 0,92% a.m. + TAC (, Taxa de Abertura deCrédito) + IOF + R$2�15' por lámlna do Bcíetc Bancário. Financiamento coe ( Crédito Direto ao Consumidor) COI'U entrada de 50% do velculo + 30 vezes de RS 99,00 + saldo de
50% do veículo no final dó plane vénco pára õüc Aul.henUqüe 2 portas 1.0 8V 03104 - Okm. Financiamento R,e-naLlH através da ela. De Créõno, Ffnancíemento e Investimento Renault do Brasil, Crédito sujeito a análtse e aprovação dê Cadastro. As taxas poderão ser atlewdas. �e
houvermudanças significativas (lo.mercado financeiro. sem prévio aviso.{4) Preço à Vista e/ou com o flnanCâafrH:li1l0 aqui preposto do ScénicAutnentique 1.6 16V 200312004, cor sólida. com Ar � condicionado. (5} Preço à vista e/ou com o flnancíamentc aqui proposto do Cb?
Sedan Expresston 1.0 16V 2003/2004, cor sólida, com Ar - condicionado e Vrdro5E.létricos" A pintura metálica e (J Frete serão acrescidos aos preços dos vercuroe. (6) Preço á vista e/ou com o FInanciamento aqui proposto do ClicAuüienílque ? portas, 1,.0 8V * 2003/2004, -sem Alr

Bag Duplo, cor sólida, sem opcionais. Preços válidos para ....eículos adquiskfos pera Internet com: frete incluso para Iodo, o Brasil. A pintura metálica será acrescida aos preços dos vercutos. Condições válidas na data. de veícuíaçâo deste anúncio ou enquanto durarem os

estoques. Para mais informações, inclusive sobre o estoque dos veiculas. consulte a suaConcesslonàrraRenault, Fotos para ttns pubücftanos. ARenault reserve-se ao díreitc de enerar as especificações desses vetcetos sem prévioevtsc .. Cintos de s.egurança em oonjuntd COUl

AfrBags,salvamvjdas.
f ,ao "'M,'"

...., ...RENAULT!SEU
• REVISÃOPRE.çoFECHAOO • PEÇAS ORIGINAIS • PACOTEDEPEÇASltlSW.ADAS (1) Financeira Renault R

/' /... .10• ACESSÓRIOS EXCLlJSNOS • RENAULrASS/SWICE24 H
._.--.---- [�QUI
,(I"tlupe ReI .Banque
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MONDEO - vende-se, SLX, 97,
ótimo estado. R$16.800,00.
Tratar: 9117-0493.

O
Fone: (47)
370-8622SDN DEL REY - vende-se, 84, CHT,

álcool, azul met., único dono,
t.e., ótimo estado,
documentado. R$3.500,00.
Aceita-se troca por Titan. Tratar:
9909-0545.

Parati 4p 99 Uno Mille 93

Parati 2p 98 Ford Ka 00

Gol 1.0 2p 99 Fiesta 4p 96

Gol 1.0 2p 96 0-20 Diesel 92

APOLO vende-se, 91. Gol 1.0 2p 95 Pick-up dupla 94

R$5.700;OO. Tratar: 9962-
Voyage GL 90 Strada 1.5 GNV 99

3664.
Palio 1.0 4p , 00 Pick-up Corsa GNV 96

BRASíliA - vende-se, 77, verde, Palio 1.0 2p 98 Blazer Diesel 99

bom estado. R$1.300,00 nego Tipo 1.6 4p 95 BMW 328i 96

Tratar: 276-3084. Tempra 2.0 8v 97 Scenic 1.6 00

BRASíLIA - vende-se, 79,
Corsa Sedan 95 Vectra GLS GNV 97

amarela, ótimo estado. Corsa 1.0 2p 99 - Mondeo 2.0 CLX 97

R$1.500,00 nego Tratar: 273- Corsa 1.0 2p 96 Monza 4p 94

0779. Uno Mille 96 Astra GLS 99

DEL REY - vende-se, guia, 891
89, cornpl. R$5.600,00. Tratar:
9998-6928.

DEL REY - vende-se, guia, 881
89, motor novo, 1.8, CHT,
álcool, azul, todo alinhado,
precisando reparos. Somente

R$3.300,00. Tratar: 9131-'
3784.

FUSCA - vende-se, inteiro, 77,
1300, motor feito, bordô.
Tratar: 9992-6678 ou' 372-
3643 cl Luciano.

ESCORT - vende-se, hobby, 94,
1.0, gas., prata, 2p, película.
R$7.300,00. Tratar: 373-0304
ou 373-4386.

Aceita-se troca. Tratar: 275-

1142.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h. a.c.,
CD original, controlesatélite de

som, t.e. 5p, trava pi crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tratar: 370-8928.

- FUSCA - vende-se, 79, cl
reparos na lata, bem esporte.
R$2.000,00. Tratar: 376-3990
ou 9962-8198.

ESCORT - vende-se, GL, 1.6,
álcool, cl pequenos reparos na

lata. R$2.200,00 + 3x

R$214,00, Tratar: 371-4191.

BIZ - vende-se, 02, preta.
R$3.300,00. Tratar: 9979-0605.

C 100 - vende-se, dream,
honda, 97. R$2.500,00. Tratar:
275-1505 ou 371-3213.

GOL - vende-se, ano 88,1.6 AP,
álcool, bom estado. Aceito moto

ou Biz. Tratar: 8802-1111 ou

275-2873 cl Rodrigo.

ESCORT - vende-se, 92, bordo,
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: 912't778.
ESCORT - vende-se, XR3, 90,
conversível, verm., compl. + ar.

R$7.500,00. Tratar: 370-3574
ou 9123-7355.

JIPE - vende-se, 58, dourado,
equipado cl rodão, ótimo
estado. R$7.500,00. Tratar:
9131-6243 ou 376-0017 cl
Gilson.

CB 400 - vende-se, 82, 3Q dono,
motor novo, impecável. Tratar:
9979-1437.GOL - vende-se, 1000, branco,

96/97, ótimo estado. Tratar:
9117-8501. CG troca-se, 80 por

computador cl impressora.
Tratar: 9975-9925.

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.l Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641

t� Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

GOL - vende-se, 1.6, MI, 97.
Aceita-se troca pI moto. Tratar:
9134-2104. CG - vende-se, titan, 125KS,

03. R$3.800,00 + fncto.
Tratar: 276-0287.

KA - vende-se, 98, cinza meto

R$9.900,00. Tratar: 9973-
5052.

PAJERO - vende-se, 98, GLS-B,
com pio R$59.000,00. Tratar:
9963-4433.

GOL - vende-se, 90, GL, 1.8.
Aceita-se- troca pi carro de

menor valor. Tratar: 9975-
9925.

COMPRA-SE - Honda Biz, 02,
si part. Paga-se até

R$3.100,00. Tratar: 370-6360

cl Everton ou JUnior após 15:00.
RURAL - vende-se, 76, 4x4,
reduzida e bloqueada na

traseira, freio a disco, alarme,
v.e., motor 4cc. R$7.000,00.
Tratar: 372-2833 cl Marcelino.

GOL - vende-se, 01, cinza

quasar, 24.000km rodados,
a.c., d.h. R$19.500,Oe. Tratar:
372-2337.

COMPRA-SE - moto modelo,
Glflonda Biz I Sundown I SC90ter
em bom estado. Tratar: 370-
1801' cl Sandro após 18hs.GOL - vende-se, 86, motor 1.6

de Passat. R$3.800,00. Tratar:
9975-0045 cl Augusto. DT 180 - vende-se, pronta pi

trilha, 89, cl pneus novos" toda
revisada. Tratar: 370-8295.GOL -: vende-se, 86, LS. Tratar:

375-1596.
HONDA - vende-se, NX 350,
Saara, verrn., super inteira.

R$5.000,00. Tratar: 9979-
0605.

lOGUS - vende-se, 94, GLS,
a.c., d.h., v.e., t.e., vermelho.
Tratar: 275-0585 ou 9903-
1864.

MERCEDES 1113 - vende-se,
84, toco, no baú. Tratar: 275-
2056 ou 9955-4945.

RD 350 - vende-se, 90, azul e
branca. Aceita-se troca por CG.
Tratar: 9905-3644.

COMPRA-SE - toco ou truck,
bom estado. Tratar: 9973-
9654.

lOGUS - vende-se, prata, 94,
álcool. R$8.800,00. Aceita-se

troca. Tratar: 370-2461.
SAARA - vende-se, 91. Tratar:
276-3002.

COMPRA-SE - VW 7.90 até

R$20.000,00. Paga-se à vista.
Tratar: 374-1117 ou 9975-
0117.

PARATI - vende-se, CL, 1.6, MI,
compl., menos ar, 97/97, cl
rodas 15", ótimo estado.

R$13.200,00. Somente venda.
Tratar: 370-3513 ou 9125-

0007·cl Marcelo.

TITAN - vende-se, KSE, 02, prata,
cl parto elétr., estado de Okm.

R$4.100,00. Aceita-se troca por
moto de menor valor. Tratar: 370-
5195 ou 9119-6018.

1113 compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

POINTER - vende-se, 1.8, GLI,
95. Tratar: 276-3002.

SAVEIRO - vende-se, 01, GIII,
1.8, gas/GNV com inmetro,
compl., prata, rodas de liga,
lona mar., ótimo estado. Aceita
se proposta à vista: Tratar:,370-
8563 ou 9103-3580.

ALFA ROMEU - vende-se, modo

164, compl., bancos de couro,
ABS. R$12.000,00 + fncto.
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VENDE-SE - CD p/ carro, c/ 1 destacável, c/ controle.
mês de uso, frente Tratar: 371-4191. SEGURANÇA PATRIMONIAL

Guarda de Portaria

Recepcionista
Serviços de Limpesa e' Conservação

( SEGURANÇA ELETRÔNICA

TITAN vende-se, 95.

R$2.500,QO. Tratar: 273-
0687.

TWISTER - vende-se, preta, 02.
R$7.000,00. Aceita-se troca p/
corsa ou ford ka. Tratar: 370-
6360.

Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de AlarmeXR 200 - vende-se, 01/01, c/

5.800km, p/ trilha, dctos em

dia. R$5.500,00. Tratar: 9975-
4981. SEGURANÇA E TRANQUILIDADE

rflltU de� a.�� s� des� de 41«1:&� tUt

íf!�,� eM�� __�tÚs� da./I�

BALCÕES - vende-se, dois, de

vidro. R$250,00. Tratar: 9602-
7757.

20, semi-nova. R$100,00.
Tratar: 370-7995.XT 225 - vende-se, 90.

R$2.400,00 entro + 26x
R$100,25. Tratar: 9963-4433. CACHORRO - vende-se, filhote

de ehow-ehow. R$550,00.
Tratar: 373-0018 c/
Eduardo.

BEBÊ CONFORTO - doa-se, p/
carro. Tratar: 371-3459 ou

9125-7950.
YAMAHA - vende-se, YBR, 01,
c/ parto R$3.450,00. Aceita-se
troca por Biz de menor valor.
Tratar: 373-4830. BETONEIRA - vende-se, 350L.

R$400,00 nego Tratar: 371-

9520 manhã.

CACHORRO - vende-se, filhote
de poodle toy, branco, macho.

Valor à combinar. Tratar: 275-

2130 ou 9137-3648 c/ Carlos.

CACHORRO - vende-se, eofab c/
pintcher. R$30,00. Tratar: 373-
3787 ou '9993-1751 c/ Noeli

ou Solange.

R$250,00 nego Tratar: 9902·
2879.

CACHORRO vende-se,
pinteher. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751.

pit buli c/ pedigree ou contrato.

Tratar: 370-8563 ou 9103-
3580.

VBR 125 - vende-se,03/04, c/
part., baixa km. Aceita-se troca

por carro acima do ano 90.
Tratar: 375-2416 c/ Ederson

após 15:00.

CELULAR - vende-se, Nokia

3320, c/ 2 capas, c/ 8 meses,
,

manual e nota fiscal. R$250,OO,
Tratar: 8802-8968.

BICICLETA - vende-se, nova,

Sundown, 2 amortecedores.

Tratar: 9113-1623.
CACHORRO - vende-se, filhote
de pastor alemão. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 c/ Noeli
ou Solange.

CAMA -' vende-se, de casal, c/
colchão. Valor à combinar.
Tratar: 371-3459 ou 9125-
7950.BICICLETA - vende-se, BMX, aro

CÂMERA - compra-se, digital,
acima de 4mpx, ou troca-se por
flauta transversal. Tratar: 374-
1828 ou 9909-7428.

CACHORRO - vende-se, filhote
de poodle. Tratar: 374-2150.

CACHORO - vende-se, eofab,
filhote. Tratar: 275-1307 c/
Elenor ou 275-1710 c/
Terezinha.

I f{emgeraçâo �ois Ir�ãos

'j
Conserto de, Geladeiras,

i Lavadoras, Ar Condicionados

i Domésticos e Autornotívos

1 .

- Nacionais e Importados-

SOM - vende-se', aparelho de
cd, Pioneer, c/ MP3, c/ controle,
novo, na caixa. R$520,00.
Tratar: 376-2206 ou 9111-
9968 c/ Alexsandro.

CELULAR - vende-se, Nokia

1220, c/ 2 meses de uso.

R$200,00. Tratar: 9957-6991
ou 273-0296 c/ Denilson. 1 (47) 372.0469

i Rua: Carlos Eggert, 141

i. y'il� ��I�� �l�rélÇJLJ�A?Sul

CACHORRO - vende-se, filhotes
de: Yorkshire, Shi-tzu, sharpei,
beagle, sehnauser, Ihasa apso,
labrador, boxe r, bolgue inglês,

VENDE-SE - aparelho de CD p/
carro, Pioneer, 1 par de 69 +

mód. Pirâmide. Tratar: 370-1906
hor. comI. ou 371-4916 res.

CELULAR - vende-se, Nokia, do
show do milhão, semi-novo.

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

telefonia e segurança

Fone: 371-7007' REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechai'Jo 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

�
I,

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/B e coror)
Micro Câmeras ('PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

Centrais telefônicas Intelbras

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

,

KitMonitor 6" + Câmera (CFTV)Kit Portão Eletrônico + Interlone

1))Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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...................................................................................................

j
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. i
! I
[Anuncie aqui!!! I
I 371-1919 I.

,
,

i

� •••••••••••••••••••_" ••••••••M ••••••••••••••••••J
..............................................................................

1

I I
IAnuncie aqui!!! I!

t

371-1919 I

& Arquitetura
Topografia

• Medição de terra
· Desmembramento
· RegUlarização de rneoíoos
• PrOjeto e exeeuçõo
Iresidencial. comerciei. etc.]
· Reformas em geral
• Paisagismo .

370-7611 /9113-1663
Waller MarQucrcJt.744 Se 5

An�ri�i�·····�·�·�·i·!!�
371-1919 '

... .J.. ,
" '

" � ,

AUTO PEÇAS

papa�io

l.J,I.JIlLliJUllUmJlIlllIJLIL
rnmrrrrrmmrrmrrorn

.

E·moil: papagaiO@terro.com.br

Anuncie aqui!!!
371-1919

-

INVESTIGAÇOES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276.34�9
9975·5659

:. I

! Anuncie aqui!!!J
371-1919

Anuncie aqullll
371·1919

R: Exp. Gumercindo da Silva, 616
. Centro· Jaraguá do Sul· se -

Anuncie aqui!!!
371-1919

.e'o'.e.rclo
14n:s"aila'dio

.. ;r;a.',: ..
.

. .
..' �'," ,.

�il..g;e 'Ltd·a·

·Serviçós.a�)instalaçõc�
"',E]étriêit'� Nitil�áuliça,;!,

!�:0:��á
.

·

Pôst'��

(47) 37 �i43(l
999f-8567

{lia Mal. Castelo Branco. 4893
Centro - Schrocdcr - se

Anuncie aqui!!!
371·1919

lii�:!::i
; FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS i

- MATERIAIS DE CONSUMO
- ASSISTtNCIA TÉCNICA

Anuncie aqui!!!
371·1919

L _, =Ó: .':. :

i'''''Avmi,{a Getú(Jo Vm:qas, 594 i

1276.34171, Celltro - lm'aguá áo 5u( i

, . i Ter.: 370-36J2 i

LR.1I825d.J.u1Il.,$I�:VlIaIlO'.1.Janlllflid.sul:tC J L

1 Produto:

! Venha Conhecer a
.

[Moda que é um Doce]

..

Anuncie aqui!!!
371·1919

\S\ .;J
.

,·,t·-,

W
4�

'O Ti

�� ·::,':'1
r .!

i V .,,1
[ TRABALHOS·�1I COM LAVA-JATO'!I

(Água quente e fria) t'

. DellellZação lCU!ilns II BriJéasJ;:','(
! lavação ePlJllura lIe Telllaikl$ e "11'0$;,

lIm/J8llIlIe CaIxa II'ligua 11'/.; "2}\1
Imp81mealJilllação lIePellras' ,

'

Trabalhamos onda você precisar,

!
(cidade. praia, sítio, etc_J .1

! 1411370.7488/310.8870/9602-3135/
'

l_�:�:.J.�,Sé�ra�.",ll?.:!!I�.�I!:!.�.. :Jar?$�áj�,�I ..•§Ç:

j Preços especiais,
I de lnauquração.
I Modinha Moda Adulto I! tam. 01 a 16

Anuncie aqui!!!
371·1919

Fone: 371-5810
! Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 !
,
....._---_... _. __ .. __ ..... __ .... __ ... -- ...

_,
, i

! Anuncie aqullll,

i371·1919 i-

I
L \ ..J

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4000BaÚ.

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto
Barrinha Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação c/ Lajotas

Vidros, Espelhos. Bisotê, Lapidação e Polimento.

[ateamento, Plotter de Recorte. Acessórios
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Vendas de
Materiais
Elétricos
em Geral

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Fone: 47 3709933
1438· Sala 02· Jaraguá do Sul 9103 - 3838 / 9967 - 0383

R$150,00. Tratar: 371-8684.CELULAR - vende-se, Nokia,
neo, 8280. R$300,00. Tratar:
9132-4630.

_)

DISKMAN vende-se.

R$150,00. Tratar: 371-0083.
CELULAR - vende-se, Nokia
6120. R$130,00. Tratar:

9901-4179.

ESCAPAMENTO - vende-se, p/
CB500 ou outras, Coyote.
R$100,00. Tratar: 9132-1405
ou 275-1204 c/ Ricardo.COMPRA-SE - ehiqueirinho, em

bom estado. Tratar: 372-2366

cf Rosane.
.

ESTEIRA - compra-se, elétrica,
ou troca-se por um celular.

Tratar: 376-2393.COMPUTADOR - vende-se,
duran, 1.3ghz, 256mb; gravo de

CD, HD 20gb, monitor 15",
vídeo, som, fax e rede, mouse
cf rolagern etc. Tratar: 370-
8342 ou 9102-9162 c/ Rafael.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
Phuenx, pouco uso. R$400,00.
Tratar: 276-2073.

ESTOFADOS vende-se,
CRISTAIS - vende-se, p/

1) decoração, por motivo de

r mudança. Tratar: 9902-2879.

conjunto, 3, 2 e 1, semi-novo,
brinde 2 mantas. R$200,00.
Tratar: 273-0050.

CUBO - vende-se, fender. ESTOQUE - vende-se, de verão.

A RECOMAQ, registrada na Junta Comercial em 17-11-1969,
começou suas atividades em 31-1-1970, data da inauguração oficial.
Iniciou com 4 sócios vindos de Joinville, conseguindo vencer no

mercado jaraguaense. Após 1 ano um sócio retirou-se e, em 1975,
passou a contar 2 sócios, Ronaldo Kõhntopp e seu irmão Rolf(sócio
cotista), Com a saída de Rolf em 1986, foi substituído por Ruth

I<ôhntopp, esposa de Ronaldo, constituição mantida até hoje, quando
completa 34 anos de fundação. Se de início a R ECOMAQ era voltada
ao comércio de máquinas de escritório e concessionária dá Ollvettl,
com o advento da informática as máquinas ficaram obsoletas e

Ronaldo direcionou seus produtos para o mercado de móveis e

equipameliltos de escritório, no que é exemplo de empreendedorismo.
A RECOMAQ tem forte parceria com a Giroflex, da qual é
representante exclusiva na região.

Tratar: 9104-5581.

ESTUFA - vende-se, duas, p/
secar cogumelo. Tratar: 374-

2152.

FAX - vende-se, phileo, usado.

R$200,00. Tratar: 370-7995.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas.

R$30,00. Tratar: 370-6719 .

FREEZER - vende-se Cônsul,
vertical, 280L. R��50,00.
Tratar: 275-1021.

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.

MARCA - vende-s� c/ nome de

Dettentos, + personag., c/
registro no INPI, classe 25,
mista, acompanha +/- 60

criações, etiq. e bandeirinhas

bordadas. Valor à combinar.

Tratar: 370-9674 ou 8802-

2362.

MÁQUINA' - vende-se, de

costura, cobertura, marca

Sifuba. Tratar: 371-4573 cf
Edson ou Maria.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, overloque, marca

Siruba. Tratar: 371-4573 c/
Edson ou Maria.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, reta, marca Siruba.

Tratar: 371-4573 c/ Edson ou

Maria.

MÁQUINA - vénde-se, de tricô,
Elgin Brother, c/ estoque de

verão. Tratar: 372-3192 ou

9104-5581.

MESA - vende-se, de canto, p/
sala, bordô, mad. maciça.
R$30,00. Tratar: 370-7995.

CORREIO DO POVO 25

Roter. Tratar: 371-6005.

MOTOR -

�mpra-se, de poupa,
de 3 a l"HP's. Tratar: 275-

1830 c/ Reger.

OURO - eompra-se, qualquer peça,
arrebentada, quebrada. Paga-se
à vista. Tratar: 9979-0605.

PURIFICADOR - vende-se, de

água. Valor à combinar. Tratar:
9602-7757 e/Marcos .

QUADROS - vende-se, c/
molduras. Tratar: 9902-2879.

RADIO RELÓGIO - vende-se,
Toshiba, novo. R$45,00.
Tratar: 370-7995.

RELÓGIO - vende-se, de pulso,
teehnos, ponteiro e digital.
R$80,00. Tratar: 9134-3557.

REBOQUE - vende-se, p/ moto.
Tratar: 376-3974.

SERRA - vende-se, circular, de
mesa, monofásiea, motor HP.

Tratar: 376-3974.

TOLDO - vende-se, 8x5,
desmontável. R$1.500,00.

.
Tratar: 376-1854.

TELEVISÃ'O - vende-se, 5",
cores, adaptável em carro.

RS250,00. Tratar: 376-4413.

VENDE-SE - jóias antigas, ouro,
brilhantes, 50% do valor.

Tratar: 9902-2879.

VENDE-SE - p/ quem gosta de

antiguidades, moedas antigas
e porta jóias dé aprox. 80 anos,
todo trabalhado em alto relevo

em prata e bronze. Tratar:

9902-2879.

VENDE-SE - rnáq. de sorvete

americano. Tratar: 373-4614
ou 9127-6470.

VENDE-SE - máquina de assar
,

pizza. Tratar: 373-4614 ou

9127-6470.

VENDE-SE - kit turbo, cornpl.,
p/ motores AP 1.6, 1.8, 2.0, e
outros acessórios na garantia.
Tratar: 275-1204 ou 9103-
1611 c/ Ricardo.

VENDE-SE - carretinha barraca,
93, branca, 2 pneus novos,

acomodação p/6 pessoas, toda
reformada. R$2.200,00. Tratar:
275-2949 manhã c/ Fábio.

VENDE-SE pedaleart.
R$100,00. Tratar: 370-7995.

VENDE-SE - pedaleira, zoom

'1010, c/ fonte e manual em

português. R$350,00. Tratar:

275-3987 ou 9953-2022.

VENDE-SE - máq. Elgin Brother.
Tratar: '372-3192.

VESTIDO - vende-se, de prenda,
MICROONDAS - vende-se, . azul, c/ bordado cor creme,

panasonie. Tratar: 276-3002. manequim 36/38. R$80,00.
Tratar: 9125-7533.

MÓVEIS - vende-se, p/ loja.
Tratar: 275-0495. VIDEOCASSETE - vende-se,

MUDAS - vende-se, de palmeira
real. Tratar: 370-2461.

. MODEM - compra-se, ADSL

Semp, semi-novo. Tratar: 376-

3974.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station one, c/ 2 contr, anal., 1

A Casa do Instalador

,.oMoÇ10 DA IIM.4l104 .t Portões Eletrônicos
./ Cirquito Fechado de TV
./ Interfones _..li••
./ Vídeo Porteiro

Financiamentos em até
»r materiais Elétricos • Plano Construcar da�!AIl('.

PLAN:ET GAME
"VENDAS ·LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENOEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE

VIOEO GAMES ,CDS
E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAYSTATION 2

-xsox
• PLAYSTATlON ONE
'OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME 80Y COLOR
• GAME 80Y AOVANCE
• NINTENOO GAME CUBE Mmi! de ateiklimlllio: segunda ã l!gllllda õa! 10:00 ás22:00

Rua: 8ertha We ue ,loo7· Barra· Jara ua do Sul· E·mail plª!l�tªi�m�@lb��J&Q.m,ºI

memory card, :i. game shark,
volante e pistola nova. Tratar:

370-9674 ou 8802-2362.

VIDEOGAME vende-se,
Dreameast, c/ 2 eontr. e 3jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME -vende-se, Super
Nintendo, c/ 7 fitas, 2 contr.

R$180,00 à vista ou

R$210,00 em 3x. Tratar: 371-
.

2646.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, c/ 2 controles,
memory eard, 1 transformador,
2 jogos, c/ 6 meses de

garantia. R$350,00. Tratar:

376-2206.
VIDEOGAME - vende-se, Dream
Cast, c/ 20 jogos, 2 controles,
1 memory cardo R$360,00.
Tratar: 9901-4179.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente
destravado, c/ 3 jogos.
R$750,00. Tratar: .376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
statíon, 2 eontr., c/ 5 fitas.

R$200,00. Tratar: 372:3658
c/ Acácio.

VIOLÃO - vende-se, Crafter

CJ40EQ, eletroaeústieo, c/
captação ativa, novo, na caixa,

'3
c/ regulagem de tensão.

R$460,00. Tratar: 8805-
0035.

VIDEOGAME - vende-se, Super
Nintendo. Tratar: 376-3974.

",

·acompanhantesl!
""'=""""" """"" �__,.,"""""'-""'� ...��N�f-

I

,I

371-7424 / 9963-5544
Atendemos Motéis, a domicllio e temos local

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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e Distribuidora de CosmétJcos.:

• 'rlltH, de' 9<":1606, .'SdflUl/W'

Fone: 371-6110
9905-2653

fone: 275-1450
Av. �'(.1f. D�wdoro ,11.1 FOl.,r;:CCól, 4')]
sala 01 - Cent'ro - J.'l-ragw.i (lo Sul

Ataque de Pânico
DESCRIÇÃO
o ataque de pânico é o sintoma 'principal da denominada síndrome do pânico, e
caracteriza-se por episódios' severos ��repentinos de máxima ansiedade, associados
a uma série de manifestações físicas.'íó ataque de pâníco atinge a sua intensidade
máxima um ou dois minutos após ter-se iniciado; depois, vai diminuindo'
gradativamente. Quando os sintomas característicos desses episódios ocorrem por
motivos concretos (por exemplo, depois de se ter vivido uma experiência que
ameace a vida), não seria correto considerá-lo como um ataque de pânico.

SINTOMAS
Calor, palpitações (percebe-se o batimento cardíaco rápido e com muita intensidade), opressão no peito,
fraqueza, sudorese, tremores, confusão, náuseas, pensamentos vertiginosos, tensão muscular, sensação
de falta de realidade e medo de morrer. Algumas pessoas que sofrem de ataques de pânico repentinos
procuram evitar certas situações desencadeantes. M_?ls essa tendência de evitar algumas situações da
vida quotldiana pode incluir outras atividades.

CAUSAS
Há vinte anos, a síndrome do pânico era denominada neurose de ansiedade. Acreditava-se que a sua

origem decorria de conflitos psicológicos e impulsos subconscientes perturbadores de natureza sexual.
Na atualidade, é considerado um problema físico cuja bsse é metabólica. Mesmo não sendo um problema
emocional, algumas pessoas apresentam esse distúrbio depois de terem sofrido urna emoção forte.
Existem diversas teorias sobre a sua origem no sistema nervoso. Certas evidências sustentam a hipótese
de uma anormalidade em um centro nervoso denominado Locus cereleu (situado no bulbo raquiano) ser
a responsável por essa doença.

'

DIAGNÓSTICOS
Os ataques de pânico, reiterados levam o paciente a consultar um profissional. Como os sintomas lião

-

estão presentes no momento da consulta, é
muito importante 6 relato que ele fàça dos
mesmos ..

'

Divulgação

•

TRATAMENTOS
A pessoa deve receber informação detalhada
sobre o seu problema. Esse conhecimento lhe
dará confiança e otimismo. Também é
conveniente procurar uma rnedlcação que possa
eliminar o ataque de pânico de maneira
definitiva. Têm dado bons resultados três tipos
de fármacos: os antidepressivos, as
benzodiazepinas e a fenelzina.

MJníput,lÇJo de (órmut,lS médiCJJ

Físíoter,ipicos e

Cosméticos /l},mípu/ados

Fone: 371-82,98
RU,l oão Picolli I 10 - CellCro

;j(���<-;�""-"'����"'>'«,,,<"�_,W<'«'>w':]I RACCoCosmético,
I CICLOS d'RACCO I
" Ií OlME - o�e nO) libras mUlru'arel

II' (-ElASTASE - cliva sinl�e de elcslina e (ológenQ 'I

PENTACARE - efeito lenlorlú�re OI maré
I

I AHA - �!iminG nmornnl e fodlitr.
i fUCOGEL - oupin hidrola;ün

t2�r:\�;�· :

� ALOE®

Saúde e Beleza

i Shaênpoos, cosméticos, i
1 sucos naturais de Babosa!
,

(Aloe vera) II ...

;"':"?3��lª�;!'[�

s (!ala...ln
. éI
CKM/SC 1242 • rEGO 030/79

SORRACII, 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua? Guíilll'rme I'VIX'g". 5"0 .. 51. 406

Fone: 370-1705
($,(.,,,1111i1®lle�'U/'I{),(',,m.!!t ;�1!lnrgi((f doSII/'
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DlSlBlB,.WD..
Precisa-se, com experiência e possuir moto

ou carro. P/ atuar em Jaraguá do Sul e Região.
Interessados: (47) 3027-6300

9136-0174

Bobinas e Folhas de Papel para Presentes,
Papel Kraft, Bobina de Papel HD, Plásticos,

Sacolas Plásticas, Pratos de Papel,
Bandejas, Fitas 3M, Suporte de Papel,
Etiquetas, Rede para frutas, Material de
expediente, Toda linha de Material escolar

(atacado e varejo) e embalagens em geral

URGE
--_._.... __ ..

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

!
i

I

. O
ALUGUEL DE TRAJES

ir 371-3349

•

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAs DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 1!! Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela I�, a fim de se

habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N!! 24.607 de 21-01-2004

CRISTIANO DINELLI ALVES DA COSTA

E ROSANI JUNKES

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, natural
de São João dei Rei, Minas Gerais, domiciliado e

residente na Rua Helmuth Hansen, 166, Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, filho de José Augusto Alves

da Costa e Lia Dinelli Alves da Costa.
.

.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua Helmuth

Hansen, 166, Jaraguá Esquerdo, filha de Mario Junkes

e Luzia Nielsen Junkes

E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será
afixado por 15 (quinze) dias.

f

EDITA·L
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabeliã
Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

ADELlNO AMARAL - RUA CIZINO GARCIA 32 TRES RIOS DO NORTE - NESTA;
ADELlNO AMARAL - RUA CIZINO GARGIA 32 TRES RIOS DO NORTE - NESTA;
ADOLAR GIELOW - R ALBERTO URPADEL 802 - NESTA;
ALESSANDRO CARLOS PRTZER - PROCOPIO GOMES 865 - NESTA;
ANEGRET REMKE NNDTKE - ESTRADA RIO CERRO 11- NESTA;
ANEGRET REMKE NNDTKE - ESTRADA RIO CERRO 11- NESTA;
ARTHAI COM DE PECAS ACESSORIOS - RUA NEREU RAMOS 190 - NESTA;
BIJU BOUTIQUE LTOA-AV MAR DEODORO DA FONSECA 136 - NESTA;
CHRISTIANEVIEIRA PUCCI- AVMARECHAL D.DA FONSECA 353,APTO 03 - NESTA;
CONRECCOES BUMERANGUE LTOA- RUA AUGUSTO GUNZ, 548- NESTA;
DANIELI HILBIG - R SIZINO GARCIA S/NR TRES RIOS DO NORTE - NESTA;

EDSONj.UCIANO PEREIRA- RUA AGOSTINHO V. ROSARIO 171- GUARAMIRIM;
EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C LT - DOM BOSCO S/NR - NESTA;
EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C LT - DOM BOSCO SN' - NESTA;
EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C LT - DOM BOSCO S/N - NESTA;
FABIO GUENZE - RiJA NEREU VAZEL 35 - NESTA; ,

GERALDO APARECIDO DA SILVA - RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 239 -

NESTA;
IZIDORO RERNANDES DE SOUZA - CXP.COMUNIT BRACO DO CAVALO 28/27 -

NESTA;
JAIR CIPRIANI RRMA IND LTOA - RUA MARTINS STHAL SEM NUMERO - NESTA;
JARAGUA NEWS-EMP JORN PERRL LTOA - REINOLDO RAU 37 - NESTA;
JATEC INFORMATICA LTOA -ANGELO SCHIOCHET 173 - NESTA;
JATEC INFORMATICA LTOA - ANGELO SCHIOCHET 173 - NESTA;

JATEC INFORMATICA LTOA - ANGELO SCHIOCHET 173 - NESTA;
JHONY RAMIREZ GOULART ME - RUA JOAO MARCADO 255 .; NESTA;

JHONY RAMIREZ GOULART ME - RUA JOAO MARCADO 255 - NESTA;
JULIANA JAGELSKI- PROC GOMES DE OLIVEIRA 1320 AP 204 - NESTA;

JUSSEMARA DE MELLO ME - AV MAL DEODORO DA FONSECA 1082 - NESTA;

JUSSEMARA DE MELLO ME - AV MAL DEODORO DA FONSECA 1082 - NESTA;

JUSSEMARA DE MELLO ME - AV MAL DEODORO DA FONSECA 1082 - NESTA;

LANCH RAQUEL FRANCIELE LTOA - RUA WALTER MARQUARDT 835 - NESTA; �

LEILA CRISTINA DOS SANTOS - PASTOR ALBERT SCHNEIDER S/NR - NESTA;

LORENO JOSE MINATII- ANGELO TORINELLI 78 AP 301- NESTA;

LUCIANO BONA - RUA ALBERTO SANTOS DUMONT 337 - SCHROEDER;
MARCO HENRIQUE LUNA - LEOPOLDO KLEIN - NESTA;

MARQUARDT ADM BENS E PART LTOA - R WALTER MARQUARDT 692 - NESTA;

MECANICA SERVIPOSTO INST E MAN DE POS - RUA GUILHERME BEHLlNG 211-

NESTA;
MECANICA SERVIPOSTO INSTE MAN DE POS- RUA GUILHERME BEHLlNG 211-

NESTA;
MECANICA SERVIPOSTOS INST MAN LTOA - RUA GUILHERME BEHLlNG 211-

NESTA;
-MINI SCHOPPING BMDER LTOA ME - RUA CARLOS EGGERT 490 - NESTA;

NOVA INDUSTRIA SERIGRAFICA LTOA- RUA LUIZ MARANGONI 361- NESTA;

ODIRLEI WALTER PISKE- RUA PASTOR ALBERTO SCHNEIDER - NESTA;

OSMAR CELlO DERETE DE ANGELO - RUA JOAO PICOLLl104APTO 204 - NESTA;

PAES REPRESENTACOES COMS LTOA - RUA 13 DE MAIO 150 - NESTA;

PARTNER ACION ELETRICOS LTOA - RUA LEOPOLDO JANSSEN 120 - NESTA;

REMATEX IND COM.DE MALHAS LTOA- RUAWALTER MARQUARDT 1269- NESTA;

REMATEX IND COM.DE MALHAS LTOA - RUAWALTER MARQUARDT 1269 - NESTA;

REMATEX IND COM.DE MALHAS LTOA- RUAWALTER MARQUARDT 1269 - NESTA;

REMATEX IND COM.DEMALHASUDA - RUAWALTERMARQUARDT 1269 - NESTA;

REMATEX IND COM.DE MALHAS LTOA- RUAWALTER MARQUARDT 1269 - NESTA;

REMATEX IND COM.DE'MALHAS LTOA- RUAWALTER MARQUARDT 1269 - NESTA;

RETR1\TUS COM DE CONFLTOAM- R VALTER MARQUARDT,1133 RIO MOLHA

NESTA;
RETRATUS COM DE CONRECCOES LTO - R WALTER MARQUARDT, 1133 RIO

MOLHA - NESTA;
RGF COMERCIO DE PECAS LTOA - CAIXA POSTAL 412 - NESTA;
RUI CLEBER BUKOSKI KAROLESKI ME - AV MARECHAL RLORIANO PEIXOTO SN

NESTA;
.

SANDRA MARIA BLESING - RUA HERMANN SCHULZ - NESTA;
VALMORMMSS-RUABENTAWEGG2470 -NESTA;
VALMOR MMSS- RUA BENTAWEGG 2490 - NESTA;
VRP MOVEIS E MADEIRAS LTOA- RADELlA RSCHER 12 - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados OU

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in
termédio do presente Edital, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, janeiro de 2004
IIton Hoffmann

TabeliãoSubstituto
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1ntegrou
estagiários em Guaramirim
GUARAMIRIM - A super-

0são municipal da Agência
de Integração Santa Catarina

(AGISC) em Guaramirim

conseguiu integrar no ano

passado 116 estudantes do

ensino médio, técnicó e su

perior no mercado de tra

balho no município. Os nú-
eras' apontam um cresci-

,

mento significativo em rela

ção a 2002 (20%) e os coor
denadores estimam uma

procura por parte dos inte

ressados superior a 50% em

2004,

Os estudantes podem
fazer as inscrições para o tra
balho como estagiário pela
AGISC toda sexta-feira, com
a supervisora da agência na

Associação Comercial In

dustrial e' Agrícola de
Guaramirim (ACIAG), gra
tuitamente. "Os interessados

preenchem uma ficha de ins
crição e devem levar foto-

,}) épia da carteira de identida-
1

. oe e CPF, atestado de fre

güência ou comprovante de
matrícula em escolas de nível

médio,-técnico ou superior,
além de uma foto 3x4" ex-

,

plicou a gerente regional da
AGISC, Glauciele Kristinne
Lerner.

Para os empresários as-

116

saciados a ACIAG, a

contratação de estagiários
junto aAGISC pode ser uma
boa oportunidade para a re

novação e ampliação dos

quadros funcionais. "É ne

cessário reforçar que a,

AGISC não é uma empresa
de recursos humanos, pois
ela visa apenas oportunizar
aos estudantes o ingresso no
mercado profissional.Aqua
lificação e capacitação dos in
teressados deverão ser avali

adas pela própria empresa
nomomento da contratação
do estagiário", reforçou a

gerente. I

Para a supervisora da
AGISC no município, Clau
diaTruppel, o perfil dos can
didatos requisitado pelas
empresas em Guaramirim

inclui curso de informática,
boa apresentação, saber se

comunicar e atender às pes
soas. "Vamos fazer uma

maior divulgação do traba

lho da AGISC junto às insti

tuições de ensinomédio, téc
nico e superior e às empre-,
sas. Num primeiro momen

to iremos fazer um trabalho

com telemarketing e, poste
riormente, devisitação às em

presas associadas aACIAG",
finalizou a supervisora.

redacao@jornaicorreiodopovo.com.br
GERAL CORREIO DOPOVO 7

.AMBIENTE: MESMO COM AJUSTE DE CONDUTA ATERRO DE GUARAMIRIM SERÁ INTERDITADO EM FEVEREIRO

,
,

Aterro Sanitário de Guaramirim
poderá ser fechado final domês

GUARAMIRIM- A prefei
tura municipal de

Guararnirirn, através da secre
taria de agricultura e meio

ambiente solicitouno finaldo
ano passado aFatma (Fun
dação do Meio Ambiente de

Santa Catarina) um pedido
para utilização do aterro sani

tário até final de janeiro, en
quanto estava sendo estuda
da a possibilidade de utiliza

ção de uma outra célula no

mesmo local. A solicitação
não foi deferida pela Fatma.

"Nós, vínhamos com um

ajuste de conduta aoMinisté
rio Público Federal em b�lca
de um licenciamento jurl� a

Fatrna. Ficamos acordados

que nos comprometeríamos
a tentar viabilizar uma licença
ambientalpara continuarmos
utilizando o aterro, o que a

Fatma não aceitou porque a

área está sendo usada há 20

anos e que por este motivo

não aceitaria a coloct)ção de
lixo sobre lixo", comple
menta Alcibaldo Cermann,
secretário de agricultura e

meio ambiente. A prefeitura
propôs viabilizaroutra áreano

Vicky �artel
Aterro Sanitário de Guaramirim terá que ser desativado a partir de lO de feverelro

mesmo local. ''Após estudos
constatamos que a área a ser

utilizada era muito pequena ,

e que num espaço de três

anos ela estaria completa
mente esgotada. Então con- ,

cluímos que deveríamos de
sistir daquele espaço porque
o investimento seria inviável",
explica Germann.
A partir do dia iOde fe

vereiro a empresa que já rea- ,

liza a coleta, a Serrana, levará
o lixo para o aterro licencia

do no município de Mafra.

os da região
.CC)UJ.br

:/it4Wt ):�'�'i«�)

Rua Joaos ·

Nova Brasilía
eck, 293 - Sala 02

Jaraguá do Sul - se

O custo da coleta .e transporte
é de R$ 104,00 a tonelada.

Como omunicípio produz de
300 a 400 toneladas por mês,
o valor deve girar em tomo

de R$ 31,2 mil a R$ 41,6 mil
mensais.

Segundo o secretário as li

deranças políticas e empresari
ais devem seunirparaviabilizar
um consórcio para um aterro

público. "Para se ter um novo

aterro é necessário receber um

volume de lixo em tomo de
mil toneladas por mês. E

Guaramirim não produz issoe
.

Creio que poderia haver uma
participação dos municípios,
de empresas para que se

-

fi

zesse um consórcio, afinal de
contas, há lugares no Vale do
Itapocu que poderiam ser

usados para este fim", ava
lia Germann. Os municípi
os de Jaraguá do Sul e

Schroeder também estão le

vaedo o lixo gerado para o
aterro de Brusque, que já re
cebe; lixo de outras 21 cida.
des. (CELlCE GIRARDI)

Acijs participa de encontro

comMinistro dosTransportes
]ARAGuA DO SUL -

Atendendo ao convite do

Presidente do Sistema

FIESC, José Fernando

Xavier Faraco, delegação
encabeçada pelo Presiden
te da ACIJS, Dr. Paulo
Luiz da Silva Mattos,
compareceu na última

segunda-feira ao Centro

Administrativo do Go

verno do Estado de San

ta Catarina para partici
par da Audiência Públi

ca na qual o ministro dos

Transportes, Anderson
'

Adauto, debate,u as PPP

(Parcerias Público-Priva
das) com lideranças em

presariais e políticas, sis
tema que deverá ser im

plantado inicialmente, em
nosso estado, na BR 470.

As duplicações das BRs

101 e 280 tiveram cita

ções, serido que as em

presas vencedoras da li

citação para as obras da

BR-l01 devem ser mo

bilizadas em agosto e,

sobre a BR-280, o pro
jeto está em análise pela
Diretoria' de Projetos e

Pesquisas do DNIT, não
havendo previsão para
assinatura de convênio

para financiamento e iní

cio das obras. Foi levan
tada a possibilidade de

inclusão das mesmas

(quanto à BR-280) no

PPP, o que implica em

cobrança de' pedágio,
digo "social", pelo secre

.tário de Infra-Estrutura,
Edson Bez.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"ASSOCIAÇÃO: NA PRIMEIRA REUNIÃO DO ANO MORADORES DEFINEM PRIORIDADES PARA O BAIRRO

Moradores do Bairro Estrada
Nova discutemmetas para 2004

]ARAGUÁDOSUL-OS re

presentantes da Associação
dos Moradores do Bairro

Estrada Nova agendaram
uma reunião para hoje à tarde,
a partir das 15 horas, no salão

da Comunidade Sagrado Co
ração deJesus. O evento vai

envolveraproximadamente40
pessoas, que vão traçar as me-

. tas prioritárias para serem de

senvolvidas este ano. O presi
dente da associação, Justino
Pereira da Luz, destaca que o
mais urgen�e para o bairro é a

pavimentação dealgumas ruas,
como a da rua de acesso a

MarcosEmílioVerbinemeruas A reforma da Escola Marcos Verbinem foi uma das conquistas da comunidade e�t20Õ�
adjacentes, a.construção deum
campo de futebolque atenda a

demanda dos desportistas,
construção do posto de saúde

que já contou com a assinatura

do contrato pela prefeitura e a

instalação de uma ponte que

fuçaligaçãoentreosloteamentos
Primavera e Garcia. '1\ inten

ção desm.ligação é fàcilitar para
os moradores o acesso às cre

ches eescolas", justificaLuz.Ele
enfatiza que os pontos a selem

discutidoshoje jáesrão traçados
,

desde o ano.passado e que na

reunião vão avaliar o que vão

reivindicar em primeiro
plano."Vamos dedicar atenção
total para que o bairro receba
.as melhorias que precisa", ga
rante,

No ano passado a associ
ação conquistou algumas rei

vindicações como a conclusão
do túnel de entrada ao bairro

bem como a iluminação, a
ampliação da escola Marcos

Verbinem e construção do gi.�
násio deesportes,que estáqua
se finalizada.

O vice-presidente da as

sociação, Riolando Petry, des
taca que além destas reivindi

cações, os moradores pedem
que sejam elaborados mais

eventos de lazer e cultura, que
se instaleumparque infantilna

, (1laz .

ar�....e er, e que se continue

com a identificação das tuas,
conforme já realizada em al

gumasno anopassado. '1\reu
nião servirá justamente' para
priorizarmos o que é mais

importante, e colocarmos em
ordem as demais necessidades.
Por isso contamos com a pre
sençadacomunidade nesta reu
nião", Bnaliza Petry. (CELltE
GIRARDI)

.Campanha de vacinação para idosos que ultrapassar ameta
]ARAGUÁ DO SUL - O

Ministério da Saúde, em par
ceria com o CFM (Conse
lho Federal de Medicina) ,

desde 1999 vem organizan
do a campanha de Vacina

ção do Idoso.
A vacinação dos idosos

acima de 60 anos acontece

este ano entre os dias 17 e 30

de abril e é gratuita em todas

as unidades de saúde do País.

4 supervisora de imunização
em Jaraguá do Sul, a enfer

meira Marinei Ostetto, afu
ma que a cainpanha tem ob
tido um resultado bastante

satisfatório, visto que nos anos
anteriores havia muita resis

tência entre os idosos para
aceitar a eficácia da vacina.
Nos anos de 2000 e 2001 a

imunização de idosos alcan

çou apenas' 53 e 58%, res
pectivamente, dameta que é ,

de 70%. "Alguns idosos acre
ditavam que a vacina provo
cava gripe, em função de

c y artel

Marinei: "Campanha quermelhorar qualidade de vida do idoso"

contrair algum vírus de me
nor gravidade. Daí se deu a

polêmica de que não evitava
a gripe", conta Matinei. Na
verdade a vacina tem a fina
lidade de proteger os idosos

para três tiposmais graves de

vírus, que resultam em pneu
monia e infecção respirató
ria. Atualmente os números

revelam que as dúvidas e re

sistênda dos idosos têm se

dissipado e que eles estão sa

tisfeitos com os resultados da

vacina. "Os idosos têm par
ticipado da campanha. No
ano passado, Jaraguá do Sul

superou as metas da secreta-
.

ria de saúde de 70% e imuni

zamos 73%, o que

corresponde amais de 7,6mil
idosos acima de 60 anos, va

cinandomais pessoas do que

esperávamos" comemora
Marinei.

Jaraguá do Sultem 12

.

salas de vacinação, além das

equipes volantes que visitam
hospitais, asilo e os idosos
com dificuldade de locomo

ção. O Ministério da .Saúde
tem o desafio de vacinar

aproximadamente 15 mi- '

lhões de idosos no Brasil. Só
em Santa Catarina a popula
ção idosa é estimada em 450

mil. ''Nossa intenção é fazer.
com que os idosos aceitem

que a vacina é para o bem

deles e com isso melhorará
com certeza a qualidade de

vida", finaliza. (CG)

, �.
SABADO, 24 de janeiro de 20Q4 c

-

Instituições de saúde da

região recebem recursos

]ARAGUÁ DO SUL - A

Secretaria de Estado, do

Desenvolvimento Regio
nal, através da gerência
de saúde, assinou na

quinta-feira, dia 22, con
vênios no valor de R$
40b mil, com as prefei
turas de' Massaranduba,
Guaramirim e com o

Hospital São José, de

Jaraguá do Sul. Os recur

sos fazem parte de um in

vestimento de R$ 650

mil, que foi autorizado

no final do ano passado.
O Hospital São José,

de Jaraguá do Sul, rece
beu R$ 200 mil para a re

forma da UTI. Segundo
o gerente administrativo

do hospital, Siegfried
Hildebrand, com este re

passe será possível fazer
as reformas físicas neces

sárias para a transferên

cia da UTl para onde é

hoje a residência das ir

mãs. Desta forma será

possível acrescentar mais
um leito na ala,
totalizando dez. A U'J:'I
no São José precisa de

um remanejamento e

ampliação de espaço já
que onde está localizada

não há mais espaço físi-

co. Segundo Hildebrand
estes recursos servirão
para reforma e instala.
ção de um outro eleva.
dor. Os equipamentos
deverão ser conseguidos
num segundo momento,
já que são necessários

pelo menos mais R$ 30�
mil. A prefeitura df
Guaramirim recebeu RI
100 mil, que serão inves
tidos na reforma e amo

pliação do Hospital San
to Antônio. Os recursos

serão somados aos R$ 2�

mil conseguidos durar

te o ano através do

café bingo, jantar dan

çante, da rifa e do li

vro de 50 anos do hos

pital. Os equipamentos
deverão ser consegui.
dos através do Minis

tério da Saúde. E o

município de Massa

randuba recebeu R$
, ,.J

100 mil para a cons,�
trução de uma unida·
de mista de saúde,
"Este é o apoio que a

região precisa e que a

SDR chegou para
proporcionar", ressal·
tou a secretária de Estado,
Niura. Sandra Demarchi
dos Santos. (CG)

I
------------'.----.--- .. --.-------- .. --,-----.
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Os famUiares enlutados' de WERNER
i'

MARQUARDT, ainda profundamente
onsternados com o, seu falecimento,

bOO último dia 19 de janeiro, com
/pnos, agradecem a todos

�;'·'c()tpas'e •.
manifestações, e

\ .. ,

'bi.\pOr,po:.dexaombeiros da
...

'

'eho;; .Funer�ria\Leier e
.,' .

2h .. '

..:" <'" ".
!..

". elébração do [
8 de
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a O JORNAL CORREIO D.O POVO publicou uma nota de
a agradecimento errônea, na edição do dia 22/01. Foi
a publicado um agradecimento e convite para missa de

sétimo dia da família de JORGETTA ZATTAR
MAnAR e o correto era dos familiares de

i DOMINGOS CORREIA, de 75 anos, falecido no

último dia 16.

�rJe;8l�
e;� fUVUl!0/�

Os familiares enlutados de
WILLY ALBERTO SONNENH'OHL,

'::.ain.d.a profundamente consternados'

;�oQ;i...,g;se�.fa,lecimento,. ocorrido no

úlltm01CJiá',6·'de . .janelro, com idade
.

···nb�-,'�gr�dec��,�.�OdOS que.

lore oroàs
s··

acom-.

;tÜna

..

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IND'IGNAÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES QUER PROVIDÊNCIAS PARA RUA EM NOMEDA COMUNIDADE

� .

Moradores daBarradoRioMolha

pedem solução para rua do bairro
]ARAGuA DO SUL-Mo

radores do bairro Barra do

Rio Molha estão revoltados

com a precariedade da Rua

Servidão 103, que está com

acesso quase bloqueado de

vido aos buracos e a grande
quantidade de pedras ao lon
go da mesma. Para dificultar
o trajeto, a rua fica localizada
em área de morro, um mo

tivo a mais para preocupar a

comunidade, principalmen
te os moradores da rua que

precisam fazer constante

remanejamento do macada

me para conseguir entrar nas
casas.

A.De acordo com o �-
cultorAméricoParizotto, que
mora há 11 anos na Servi

dão 103, em dias de chuva a

rua fica alagada e os carros

são impedidos de circular. "É
perigoso", diz. Além disso,

.

o trajeto que poderia ser uti

lizado para pedestres e veí

.culos se dirigirem ao centro

da cidade, acaba sen�o des-

Alexandr Bogo

Tamanho dás pedras ao longo da Rua Servidão 103 assusta

viado pela grande maioria

dos transeuntes.

O vice-presidente da as

sociação de moradores do

bairro,Wilson Pinter, explica
que esta é uma reivindicação
antiga junto à prefeitura, cita
da, inclusive, num plano de
senvolvido pela associação há
quatro anos, que traziam os

principais problemas do bair
roo "Em agosto do ano pas
sado participamos de uma

nova reunião com o prefei
to, onde prometeram fazer

o nivelamento da rua", lem
bra o vice-presidente.

O morador Américo

Parizotto, que já pensou em

mudarde endereço por cau-

sa .do problema, comenta
que a prefeitura colocou há

alguns anos uma tubulação
para diminuir o alagamento
na rua, "mas as chuvas ainda

comprometem o acesso",
salienta.

A proposta acordada pela
grandemaioria das três mil fa

mílias que vivem na Barra do

Rio Molha e aclamada pela
associação é que a prefeitura
faça apenas o nivelamento da

rua e os moradores arcariam

com a despesa. das lajotas e

mão-de-obra.

Em nome da comunida

de, a associação também

pede ao executivomunicipal
que faça a fiscalização da lim
peza p�blica no bairro, espe
cialmente em áreas próximas
aÁrea de LazerAdão Maba,
onde a situação é critica. ''Te
mos quatro vereadores em

nosso bairro que dizem que
só estão aqui para fiscalizar",
cri tica Pinter. (CAROLINA
TOMASELLI)

'l}

Nova diretoriada TMAJS tomou posse esta semana.
.

]ARAGuA DO SUL -

A nova diretoria do Tri

bunal de Mediação e

Arbitragem tomou pos
se na noite de quinta-fei
ra: na sede da Associa

ção Recreativa da puas
Rodas. O novo presiden
te da entidade é Paulo

Roberto Vitorino Men

des que substitui Osmar
Gumz e permanecerá
por dois anos. Segundo
Mendes a expectativa é

de continuar desenvol

vendo o trabalho de di

vulgação e fortalecer a

imagem do Tribunal que
iniciou suas atividades,
em J araguá do Sul, em

fevereiro de 2002. De

acordo com a árbitra

Kátia Koerner Quandt a
sociedade tem a dispo
sição uma maneira mais

rápida e menos burocrá
tica de conseguir resol
ver questões de cunho

cível, comercial e traba-

,

Alexandre Bogo

Pau!o .Mendes assume a presidência do TMAJS por dois anos

lhista. "Questões que às

vezes podem demorar

.anos no judiciário o tri

bunal consegue julgar

Nova diretoria TMAJS
Presidente: Paulo Roberto Vitorino Mendes
Vice�Presidente Adm: Luis David Emmerich Jourdain
Vice-Presidente Jurídico: Gilberto Pradi Floriani
Vice-Presidente Financeiro: Horst Beck Filho
Dir. Câmaras Cíveis e Comerciais: César Aguiar César
Dir. das Câmaras Trabalhistas: Carlos Martini Molinari
Secretaria Geral: Rosani Steffens Gonzaga dos Santos
Conselho Fiscal (quatro membros) e Conselho de Ética
(cinco membros)

em até seis meses", es

clarece. O tribunal vem

justamente para desafo

gar o sistema judiciário
que tem sido moroso na

resolução dos casos.

Desde que foi instalado

em Jaraguá do Sul o Tri

bunal já protocolou
1350 .casos, onde em

98% deles as partes en

traram e.m acordo.
"Nos casos em que não

se resolve por acordo, o
juiz arbitral é quem de

termina a sentença", diz
Kátia, que acrescenta

que em todas as audiên

cias três juízes arbitrais

participam do caso. O

tribunal de mediação não

aceita casos de vara fami

liar, criminal, tributário e

pre-videnciário. "Estas

são questões que compe
te ao Estado e não po
demos interferir", expli
ca Kátia. (CG)
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Listel iniciacomercializaçãom
NorteCatarinenseeBIumenau,

I DIFERENCIAL: PÚBLICO VEM EM BUSCA DO SOSSEGO DE CIDAeES DE INTERIOR E CULTURAS DIFERENTES

Festa Pomerana atrai turistas
de diversos Estados do Brasil

Jaraguá do Sul

Esta semana começa
ram a ser corriercra

lizados os anúncios

que constarão da lis

ta da Lis tel , edição
2004, válida para o

Vale do Itajaí e Nor

te Catarinense e a ci-

'dade de Blumenau.

Mídia reconhecida

pelo alto valor custo

benefício para os

anunciantes, o pro
duto aposta na eficá

cia e praticidade para
quem procura por
produtos e serviços.
A lista que está sen

do comercializada

será distribuída na

região a partir de

maio, com tiragem
prevista de 328 mil

exemplares. No Esta

do, toda a editora dis

tribui 850 mil exem

plares de seus produ
tos.

A ListeI também

está oferecendo aos

empresários a op.
ção de anúncios na

sua lista comerei.
a I na Internet
(www.listel.com.br) .

, que conta com um

milhão de consultas

por mês e um cadas t
tro com mais de 3 mi

lhões de empresas de
todo o país.
A empresa atua há

19 anos no Brasil.

Pertence ao Grupo
Carvajal e tem em sua

carteira 150 mil

anunciantes em todo

o Brasil, onde são dis

tribuídos, gratuita·
mente, mais de 12 r

milhões de exernpla
res impressos. Atual

men te a Listel conta

com mais de mil em

pregados dis tribuído5tLJ'
entre a matriz em São

Paulo e seus 13 escri- I

tórios espalhados pe
los estados.

]ARAGUÁ DO SUL - A

21 a Festa Pomerana tem su

perado as edições anteriores
em todos os guesitos. A cada

.

ano, o evento apresenta no
vas atrações e a fregüente di
vulgação do Município efe

tuada por meios de comu

nicação também tem contri

buido para' atrair mais públi
co. Pessoas vindas de diver
sos Estados do País

prestigiam a festa com intui

to de se divertir, curtir o esti
lo de vida dos munícipes e

aproveitar o sossego típico
de cidade do interior. Até

guinta-feira, aproximada
mente 28 mil pagantes visi
taram a festa e consumiram

69 mil copos de chope.
O número expressivo

anima a prefeita Magrit
Krueger, gue atribui o cres

cimento à divulgação de

Pomerode em todo o Bra

sil. ''Até guinta-feira, o even

to apresentou cerca de cinco
o

mil pagantes a mais gue na

edição do ano anterior, Isso

�ignifica gue as pessoas têm

informações sobre a festa e

a cidade. Muitos mineiros,
paulistas e cariocas vêm ve

ranear agui no Sul e aprovei
tam para conhecer lugaresdi
ferentes", menciona. Com o

turismo em alta, os hotéis e

pousadas de Pomerode es

tão lotados e não compor
tam a demanda. A altemati

va encontrada pela secretaria
de turismo foi cadastrar resi
dências de pessoas gue alu-

,,\_ Alexandre Bago

Apresentações culturais atraem o público, principalmente pessoas de outras cidades

gam as casas neste período
de férias. "Desta forma, os
visitantes encontram um lo
cal confortável, típico da re

gião, e os moradores adqui
rem uma renda extra",
enfatiza. Ao todo, o Muni

cípio dispõe de 17 casas ca-

dastradas, todas localizadas

no centro.

AFesta Pomerana é aúni

ca festa tipicamente alemã

comemorada fora do mês

de outubro. "O evento é re

alizado em janeiro porgue
dia 21 deste mês foi registra-

da a emancipação política da
cidade", explica a prefeita.

As pessoas gue desejam
adg_uitirmais 'informações sa

bre Pomerode podem acessar

o site www.pomerocle.com.br.
. (FABIAnj':: RIBAS)

Alexan re Bago
Olentina Wveiss, 67 anos, foi eleita a rainha da 3a idade

'Atrações da festa neste final de semana

Rodovia se 431 é lota.lmenle recuperada.
o Governo está investindoforte na recuperação de rodovias em todo (J Estado. Como
a se 431, que /XISSll pelos municípios de São Martinho, Anna::i1n e Gravatal. Além
de asfalto, a rodovia ganhou nova sinatbaçõo e acessos, melhorando a qualidade do
trânsito na região. Os investimentos chegam a quase R$ 7 milhões, numa /XlrcerÍa
entre o Governo do Estado, Secretaria da Infra-estrutura e Banco Irueramericano de

Desenvolvimento - BID.

Os portões do pargue de eventos abrem
hoje à tarde, a partir das 17h30. As pessoas
gue forem prestigiar a festa poderão assis-

, tir show com a Banda Lyra, às 18 horas;
desftle com participação da banda alemã
Reblaus Musikanten, às 19 horas, e às 23

horas a animação fica por conta da Banda

Caneco, no Pavilhão Principal.No Pavilhão

Cultural, às 17h30 acontece show com a

dupla Sandro e Wilson; às 19h30 haverá

competição Fischerstechen; em seguida, ini
ciam as apresentações de gmpos folclóri

cos, teatro, competições de serrador e le-

nhador, chope em metro e, para finali

zar, animação da banda Reblaus

Musikanten. Hoje pela manhã também
está marcado, para as 9 horas, o terceiro

Encontro de Stammtisch, na PraçaJorge
Lacerda.

Amanhã, último dia, as atividades co
meçam às 10 horas com desfile e apre
sentações de teatro e grupos folclóricos,

No período da tarde começam as ban

das Estrela de Ouro, Dolomitten Band

Shaw, Os Versáteis e Reblaus Musikanten.

O valor do ingresso é R$ 5,00.
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Arquivo

Atletas terão de desistir e vender os equipamentos

I� Bicicross jaraguaense está sem
�� patrocínio ecomdias contados

5· }ARAGUÁ DO SUL _:_

I. Uma reunião decisiva será

realizada hoje na residência
do presidente da FederaçãoI·
Catarinense de Bicicross,I·
Valdir Moretti. Ano passa-

a do, o bicicross jaraguaense

I'} "teve o contrato de patrocí
s'li:.! o encerrado pela Malwee
) Malhas e até o momento

não conseguiu outra empre
sa que apóie a modalidade.
Descontente com a falta de
interesse da iniciativa priva-

,

da, o dirigente diz não sa

ber como a prosseguirá ,em
2004. "Tenho uns contatos

ainda por fazer, mas se não
obter êxito infelizmente, ,

vou abandonar a vida de
desportista. Foram 25 anos

de batalha, de luta por títu
los, que foram conquistados
e não valorizados. Então,
vale a pena o esforço?",
questiona.

?, Para atuar em todas as

competições ocorridas du
rante o ano a equipe de,'
bi ,

' ,

lClcross necessita de-apre-
x1madámente R$ 60 mil,
"Mas se a empresa não
quer firmar o compromis
so de ser patrocinadora,
tamb'".em pode nos ajudar

custeando o campeonato
estadual, orçado em R$ 13

mil; o sul-brasileiro, emR$
10 mil, e a Copa Cidade,
em R$ 5 mil. Nem

estamos questionando a

possibilidade de. irmos ao

brasileiro, que nos gera des
pesa de R$ 29 mil. Vai ser

vergonhoso para nós

abrirmos mão do brasilei
ro porque fomos campe
ões ano passado e parecer
que estamos correndo este

ano. Vamos perder o pres
tígio", lamenta Moretti.

Apesar de ainda não ter
reunido os pilotos (cerca
de 50 fazem parte da equi
pe competitiva), eles estão
cientes da falta de patroci
nadores e, sem recursos,
terão de desistir da mo

dalidade. "Provavelmente

eles venderão os equipa
mentos, que foram difí
ceis de adquirir porque
são .muho caros. É difícil

de acreditar que, com tan

tOs resultados positivos
que trouxemos ano passa
do, o bicicross jaraguaense
está se diluindo", diz o di
rigente, decepcionado.
(FABIANE RIBAS)

ESPORTE ,

espo rte@jornalcorreiodopovo.com.br
IPOMERODE: PRIMEIRO AMISTOSO MOSTROU QUE OS JOGADORES ESTÃO BEM FISICAMENTE

Malwee prétende realizarmais
amistosos até a Taça Brasil

POMERODE - o placar
do primeiro jogo amistoso

da equipeMalwee nesta tem
porada agradou à comissão

,

técnica. Os jaraguaenses en
traram em quadra contra o

time de Pomerode, na noite
de quinta-feira, e os supera
ram por 7 a 2, gols de Fal
cão (2), Xoxo.james, Nuno,
Leco e Willian. Pela equipe
da casa, gols de Denis e

Djalma. O jogo foi conside
rado bom, considerando
que os atletas ficaram apenas
oito dias na pré-temporada,
que está acontecendo na ci

dade de Indaial. O superin
tendente do grupo, KilerRangel, explica que nes ,'

meira fase a atenção está ais

focada na parte física do que
em treinos técnicos e táticos.

- É normal qu,e os ade
tas tenham sentido um pou
co mais dificuldade em qua
dra porque, com os oito no

vos integrantes e sem treino

tático, eles não tinham como

dar show Mas de inici� acha
mos que o time foi muito
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Alexandre Bago
Atletas [araquaenses venceram Pomerode no jogo de quinta-feira, por 7 a 2

bem. Nós contamos com

jogadores de alto nível, quan
do eles tiverem bem prepa
rados em todos os sentidos,
certamente traremos mais re

sultados positivos -, opina.
Ontem ànoite os jaraguaenses ,

entraram em quadra para
outro amistoso, contra o

Joaçaba, em Indaial, mas até

o fechamento desta edição a

partida ainda não havia encer-

rado. Na próxima sexta-fei

ra, dia 30, eles jogam com o

time de Itajai, também em

Indaial. ''Estamos negocian
do com a Ulbra a realização
de um amistoso com eles, em
fevereiro, antes daTaçaBrasil,
aqui emJaraguá do Sul, mas
ainda não há nada confirma

do", diz Rangel.
O técnico Fernando

Ferreti diz que a intenção é

realizar o maior número de
amistosos possíveis até omês
de março, quando iniciam as

disputas da Taça Brasil. "O

grupo está muito bom. A
nossa vantagem foi ter con

seguido manter a base e ain

da contratar mais reforços.
Contamos com uma equipe
forte e determinada em con

quistar títulos", garante.
(Ftl.�IANE RIBAS)

Atletas da escolinha de futebol vão à Copa Sul-americana-

]ARAGUÁ DO SUL - As

equipes Infantil e Mirim da
Escola e Academia de Fu

tebol "O Pequeno e aBola",
de Jaraguá do Sul vão parti
cipar da terceira Copa Sul

americana, que aconteceno
período de 31 de janeiro a

7 de fevereiro, na cidade de

Rolândia, no Paraná. A dis

puta é considerada um dos

maiores torneios de futebol
da América do Sul nascate

gorias de base. O grupo de
40 jaraguaenses é comanda
do pelo ex-jogador de fu-'
tebol Biro Biro, que treina

diariamente no campo da
Vila Lalau. Os dois outros

representantes de Santa
Catarina são Tupi, de Gaspar
e o Casa Lar, de Araranguá.

O torneio reunirá 32

equipes de diversos pontos
do Pais e de alguns paises
como Argenri1:a, Chile,Uru
guai, Paraguai e Coréia. En
tre os grupos brasileiros, os
destaques, segundo o treina
dor, são os times do
Corinthians e Palmeiras (SP),
Paraná, Paissandu (PA) e o

campeão mundial na cate

goria mirim, o Vitória, da.

Bahia. ''A Copa Sul-ameri
cana é considerada pelos
grandes times do Brasil
como um grande 'peneirão'
de atletas", avaliou o técni

co.

A Escola e Academia de
Futebol "O Pequeno e a

Bola" participou das duas

edições anteriores do tor

neio, sendo que em 2002

chegou ao vice-campeona
to da categoria Mirim, per
dendo na final para o Vasco
da Gama (RJ) por 1 a O.
"Tivemos o artilheiro da

competição, Carlos Alberto,

com oito gols e o goleiro
menos vazado, Tiago
Mengarda, com apenas um

gol sofrido", lembrou Biro
Biro.

O Pequeno e a Bola já
revelou alguns nomes que
hoje estão em grandes clu
bes do pais. Exemplo disto
é o zagueiro Rangel, jogan
do pelo Coritiba, e os mei

as Leandro e Carlos

Alberto, no Joinville, e

André, no Criciúma. "Espe
ramos que outros sigam o

mesmo caminho destes",
comentou o treinador.

•
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IAVENTURA: RAID DE REGULARIDADE CONTA COM MAIS DE DOIS MIL QUILÔMETROS DE TRILHA

Jipeiros jaraguaerises estão
em Guairapara o Transparaná

]ARAGUÁ DO SUL -

Mais de 15 horas de via

gem. ,Os jipeiros Carlos

Isaias, Eduardo Finta,
Nivaldo Liz, Marcos Maia,
Antônio Hesmann e Laerte

Milan levantaram cedo on
tem e seguiram viagem até

Guaira, no Paraná, onde
irão disputar o Transparaná.
Junto deles, foram também

cinco integrantes do Jipe
Clube de Blumenau. Eles

vão enfrentar a décima edi

ção do Transparaná, even
to off-road de regularida
de, organizado pelo Jipe
Clube de Curitiba, destina
do a veículos 4 x 4. Trata

se da segunda principal
competição em termos de

dificuldade, disputada em

dez etapas, sendo duas por
dia. Hoje pela manhã os

organizadores farão a re

cepção dos competidores,
regularização de inscrições
e entrega de materiais.

Os aven tureiros

jaraguaenses vão atuar na

categoria Sênior. Aperms
Isaias têm experiência nesta
li}rova e destaca que se trata

de um raid difícil por du
rar cinco dias e pelas difi

culdades da trilha. "Nós

estamos habituados em

provas de quatro a cinco

horas, agora vamos enca

rar uma competição de

quase uma semana. Requer
muita habilidade do nave

gador e do piloto, se o pri
meiro errar, o outro tem de

correr mais para recuperar
o tempo perdido", salien-

,.,., � t,;;

Vicky Bartel

Aventureiros vão enfrentar um dos raid mais difíceis do Bra� realizado no Paraná

s

<'

ta. Ele piloto explica que,
como é característica das

provas de raid, o

Transparaná é uma compe
tição onde o fator mais

importante é a regularida
de, e não a velocidade.

Entretanto, a disputa dife

re das demais pela grande
distância a ser percorrida,
mais de dois mil quilôme
tros. O percurs,o é todo
feito por estradas vicinais e

trilhas de grandes dificulda
des, exigindo grande resis

tência dos veículos e uma

alta performance de pilotos
e navegadores.

Os pilotos Michael

Milbratz, Rubens Simas de
Araújo; o navegador
André Luis Sabi, e o chefe

de equipe Ralf Strassber

ger, todos de Blumenau,
seguiram para a aventura

junto com os jaraguaenses.

Na opinião deles, os parti
cipantes têm de estar pre
parados psicologicamente'
para superar as dificulda
des e estresses gerados na

ptova. "Teremos de con

tar com muito equilíbrio e

concentração. E se o nave

gador grrar, o piloto não

se nega a pisar fundo", di
verte-se Simas de Araújo,
que vai ao raid pela quinta
vez. (FABIANE RIBAS)

A história de dez anos do Transparaná
O Transparaná é um evento que, ao

fazer a ligação da costa Oeste com a costa

Leste do Estado do Paraná, através dos

caminhos históricos, antes percorridos por
desbravadores, tropeiros, colonizadores,
índios, jesuítas, tornou-se uma vitrine de
mostra da história paranaense e brasileira,
além das potencialidades econômicas,
turísticas e agrícolas dos municípios

hospedeiros. Trata-se do maior raid do

Brasil, que nasceu da idéia de alguns
integrantes do Jeep Clube de Curitiba, no
início da década de 90. O primeiro
Transparaná teve como rota a cidade de

Londrina, no norte do Estado, até o litoral
paranaense, percorrendo a extensão de 680

quilômetros. Esse primeiro evento contou

com a participação de 88 veículos.

Nadadores jaraguaenses vão atuar em travessia
]ARAGUÁ DO SUL �

Nadadores jaraguaenses
vão iniciar atividades em

2004 atuando em travessia,
na praia de Piçarras. O even

to, organizado por Morel

Bueno, proprietário de uma

academia em Curitiba, pre
vê a participação de apro
ximadamente 200 adeptos
dessa modalidade. Ao todo,
17 pessoas vão representar
a Academia Impulso, sendo

13 homens e quatro mulhe
res. Eles vão percorrer 1,5
mil metros de prova, com

largada hoje às 9 horas, na
Praia Central, em frente ao

Hotel Beto Carreiro. Ape
sar de estarem a mais de 30

dias sem treino nas piscinas
da academia, a coordena

dora de natação, Marlise
Klernann, diz que todos te

rão condições de comple-
,

tar o desafio.

- A intenção da aca

demia não é fazer campe
ões, é oportunizar que os

alunos'participem de ativi

dades físicas também nos

finais de semana, contribu

indo para que tenham um

estilo de vida mais ativo,
além de estimulá-los a pra
ticar esporte que os deixe

mais próximos à natureza

-, enfatiza. Ela acredita

que, apesar 'de os nadado� ,

res não terem praticado no

período de férias e de te

rem perdido condiciona

mento físico, todos têm

condições de atuar.

Na próxima semana,

quinta-feira, a Impulso abre'
as portas apresentando no
vas instalações. A inaugura
ção está marcada para co

meçar às 20h30. As aulas

começam no dia 2 de fe

vereiro. (FABIANE RIBAS)

NOTAS -------�--------

CAMPEONATO ABERTO DE SKATE
OS skatistas Elder Fernandes Dias, 18 anos, e Alfe
Bittencourt, 23, estão trabalhando juntos na orga.
nização do Campeonato Aberto de Skate, pro.
gramado para hoje, na pista localizada no pátio
do Ginásio ,de Esportes Arthur Muller. A dupla
tem expectativa de envo lver uma .média de 3�

adeptos desta modalidade esportiva de Jaraguá
do Sul e pelo menos 20 vindos de cidades da re

gião, como Joinville, Blumenau, São Bento do Sul,
São Francisco do Sul, além dos municípios locali
zados na microrregião do Vale do Itapocu. Os,'
participantes vão atuar nas categorias Amador e

Iniciante. As inscrições podem ser efetuadas no

local da prova, no valor de R$ 2,00, mais dois

quilos de alimentos não perecíveis 'para os

iniciantes e R$ 3,00, além de dois quilos de ali

mentos para os amadores.

RICARDO TEIXEIRA ELOGIA SELEÇÃO
A derrota para a Argentina, por 1 a O, na abertura

do quadrangular decisivo do Torneio Pré-Olímpico,
não tirou a confiança do presidente da CBF, Ricardo
Teixeira, na classificação para os Jogos Olímpicos
de Atenas. O dirigente telefonou nesta quinta-feira
para Viria del Mar, onde a equipe está concentrada, e

fez elogios à atuação da seleção sub-23 na partida,
Teixeira conversou com o chefe da delegação, o ex

jogador Branco, e com o técnico Ricardo Gomes. J
Além de aprovar o desempenho do time na derrota

para os rivais, ele disse ter certeza de que o Brasil

conseguirá uma das duas vagas em jogo para as

Olimpíadas, segundo informa o site oficial da CBP.
Semana passada, o presidente da entidade já havia

ligado para o Chile, mas o tom da conversa foi

completamente diferente. Na ocasião, ele fez duras

críticas aos jogadores após o empate em 1 a 1 com

o Chile, que deixou o Brasil em segundo lugar no

grupo A da competição e obrigou a equipe a jogar a

repescagem 'contra a Colômbia (3 a O).
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