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Enxurrada alaga ruas e inunda residências
A chuva forte de quinta

feira à tarde inundou

residências e ruas no Bairro

Ilha da Figueira. Algumas
famílias perderam tudo o que
tinham em casa. Descalças,
crianças brincavam na água
parada. Secretária de

Desenvolvimento Municipal
encaminhou caminhões com

água para ajudar na limpeza
das casas e retroescavadeiras

para remover o entulho das
ruas. Vítimas vão contar com

a solidariedade dos os

Amigos em Ação e da

comunidade em geral. Uma
equipe técnica da Prefeitura

,t vai efetuar avalição paral�
� perceber se há problemas de

tubulação na 'localidade

atingida. '
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Família Schürmann e Duas

Rodas fecham patrocínio

E 111
. Divulgação

presa Jaraguaense oficializou dia 26, patrocínio com
os navegadores Vilfredo e Heloísa Schürmann. Páginas 7
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2 CORREIODO POVO

o Senhor dos Anéis

ADILSON ADRIANO CARVALHO PACHECO

Cinéfilo e Tolkiemaníaco

, Gostaria de explicar que esta missiva não será

uma crítica a trilogia cinematográfica que carrega
oIiornôriimo do título acima. Será uma crítica
as salas de-exibição de nossa amada cidade, que
nos privaram de assistirmos' a várias películas
que sem dúvida nenhuma, muitos jaraguaenses
gostariam de assistir aqui em nossa cidade. Com

relação ao Senhor dos Anéis conheço a

bobliografia básica deste fantástico escritor
'

John Rona,ld Reuen Tolkien, passando pela
trilogia': .do Um Anel, aportando em' (j

I .',

SilmariHton e retirando algumas dúvidas. em

Contos-Inacabados, faltando apenas o Hobbit;'
que irMf#\dquirir em breve. Então conheço de
cor e �,a1ti;:ado o, deseino de=cada personagem'
da sa�:9-J'do Um Anel (quem morre, quem

pcrrnancce.jna Terra-média e quem" recebe a '

honra de ser convidado a ir a Valinor e viver

para sempre), mas" eu gostaria de conferir

também no cinema, e o que é melhor, aqui em
Jaraguá do Sul sem, ter que me deslocar até

Joinville ou Blu�enau. Devido ao fato de nossa

cidade estar ��do excluída do roteiro de

i',rresentação de vários filmes, no mínimo

interessantes (Matrix Revolucions, SWAT-'
Comando Especial, Identidade), muitos

jaraguaenses tem que "se deslocar as cidades
vizinhas para assitir as películas, e quando
questionei de o porque dos filmes não estarem

sendo exibidos por .aqui a re spo s ta foi:

"Primeiramente será exibido em praçàs '�aiores,
para depois irem para; .a;�( cidades 'de �édio
porte." Uma explicação ,q�é 'não me, convence
pois, como explicar que filmes corno Gladiador,
As Duas Torres, A Sociedade'do Avel, 'Homem
Aranha, Cidade de Deus, O Pianista, Chicago,
X-Men II, Os Normais r: d Filmê, Carandiru,
Hulk, Star Wars - Ataque dos Clones, foram
exibidos, na data de lançamento nacion�l ou,
nas semanas seguintes. Gostaria de uma

explicação mais plausível, dos responsáveis pelo
Cine Breithaupt. Ah, não se esqueçam de O

Último Samurai, OKl
Que a Luz de Earendil os acompanhe.

Artiçospara Cartada Leitordevern ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de 01iveira, 246, Centro, ou pelo e-mail:

l'edacao@jornalcorreiodopovo,com.,Pr. As cat:as devem conter o endereço ou telefone para contato. O jornal se re5ftíVa o direito
ce sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas' e gramaticais recessárias,

Conseqüências
,'.' �

r,': ,:,-'l,_",
{llé1!l 'da perda

',: {fQs\�ens
ffl:aferiais, a

população que
conuiue com

essa tragédia
ainda corre o

�

risco de perder
a saúde

Durante todo o mês de 'ja-
neiro, as

comunidt'"
es p'o-

,

bres bt�sil�ira�, S5,p. e, A�lm,en
:t� as local�z�das n j�t penf�
nas das médias e

' \;ldes C1-

d:des, tê� enfren� rrsitua
çoes de risco devid

O�I
as en

xurradas e fortes ch Ivas, O
Nordeste do Brasil, :.�e pas
sava por mais uma J ise de
escassez de água, se viu inun
dado. O mau tempo veio

descendo o Brasil, passou pe
los Estados do Rio de Ji'heiro
e São Paulo e, ao que parece,
chegou ao Sul do Brasil.

Em Jaraguá do Sul, assim
como em outras cidades do

Norte de Santa Catarina, o ve
rão também é sinônimo de

chuvas e trovoadas. Somente

neste.jnício de a1)O, as tempes
tade.s:de verão têm deixado a

'po,l:ml��ão da periferia preo
cupada e a defesa civil em es

tado 'e alerta. Infelizmente,
m�ita:s,'famílias cc'nvivern
com o 'medo diário de verem

t09? ,ó',,�sfórço de ados se di

luir.�()m a perda de móveis e
, "',", '

/.
utensílios domésticos; sem
contar o destelhamento das

Além da perda dos bens

materiais, a população que
convive com essa tragédia ain
da corre o risco de perder a

saúde, contraindo vários tipos
de doenças, sendo que a prin
cipal delas é a leptospirose,
com vários casos registrados
ano passado, causando apre:
ensão aos responsáveis pela
saúde públic� da região.

,

Somente nesta semana, a

comunidade do Bairro Ilha da

Figueira foi, mais uma vez,

atingida pela chuva, que dei

xou cerca de 10 famílias pre
judicadas diante da enxurra-

l

,

sou erosão nos terrenos e cau-

sou transtornos para vários

outros moradores do local,
que não se cansam de recla

mar da falta de prevenção e

de saneamento que impeçam
os alagamentos.
A luta dos moradores da

_j

periferia em relação à pre- ,�

venção de enxurradas não é l�
de hoje. Há anos as comuni
dades mais carentes sofrem
com esse tipo de tragédia,
que, como todos sabem, é re
sultado do desequilibrio eco

lógico, que, por sua vez, é

conseqüência das agressões
do ser humano aó meio am

biente.

Infelizmente, a atuação da
, defesa civil, criada para pre
venir essas tragédias, não

tem conseguido resul tados

positivos, pois tem agido
mais nos aspectos paliativos,
esquecendo os aspectos pre
ventivos e deixando de lado

as orientações necessárias e

constantes, que sirviriam de

manual de instruções para as

pessoas que moram em ,áreas

passíveis de alagamentos e de

casas e a erosão dos terrenos. da, que destruiu muros, cau- enxurradas.

'Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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EMPENHOS
O vereador Marcos Scarpato, de Jaraguá do Sul,
em seu discurso na tribuna ameaçou ir até para justiça
se a: administração do prefeito Irineu Pasold,
continuar impedindo que os vereadores tenham

acesso aos relatórios dos empenhos das contas pagas
ou a pagar. Scarpato deu um prazo até o final do

recesso parlamentar, que encerra dia 16 de fevereiro,
para que tudo que for gasto na Prefeitura se torne

público. "Por exemplo, quero saber aonde serão

gastos os mais de R$ 1.3 milhão que, pelo
Orçamento do Município de 2004, são destinados

ao gabinete do prefeito", afirma o vereador.

Scarpato afirma que, "a prefeitura envia estas

informações em softwares que não se cons�gue abrir,
e quero ter controle pleno dos investimentos do

Executivo".

CADEIRA
A suplente de vereadora Maria Elisabeth Mattedi
assumiu uma vaga no legislativo na noite de quarta
feira. Maria permanecerá por 30 dias, em uma

cadeira do PFL na Câmara deJaraguá do Sul. A vaga
pertence ao vereador Valdir Bordin, secretário de

Esportes do Município, e presidente do PFL. A

cadeira do PFL vem sendo ocupada por suplentes
desde o ano passado em forma de rodfzio.

HRIAS\,

Y No próximo dia 2 de fevereiro o atual prefeito de

Schroeder, Osvaldo Jurck, estará entrando de férias

por 25 dias, assumindo o seu lugar o vice-prefeito
Orlando Tecilla.

RECOMENDAÇÕES
A Fecam recomenda aos municípios que alguém do,

quadro. funcional ocupe a função de controlador

geral do município. Normalmente uma pessoa que
possui um conhecimento maior de toda a estrutura

administrativa e vai permanecer no quadro. Mas nada
impede que o prefeito crie o cargo, nomeando para
a função alguém de sua confiança.

CINCO PARTIDOS

Com o objetivo de facilitar ainda'mais o treinamento
dos eleitores na urna eletrônica, o Tribunal Superior
Eleitoral elevará de três para cinco o número de
partidos simbólicos que irão compor a campanha
de esclarecimento para as eleições municipais deste
ano. Os novos "Partido das Artes" (pTA) e "Partido
da História" (PHB) se juntarão aos partidos da
Música (PMS), da Literatura (PLT) e da Televisão

(J:>TV), que já existem desde a eleição de 1996. Para
motivar ainda mais o eleitor, o TSE selecionou 40

personalidades que se destacaram na História e no

meio artístico brasileiro. O eleitor neste ano deverá
escolher dois candidatos, um para o cargo de prefeito
e Outro para vereador, de partidos diferentes.

ENTRE ASPAS_' _

�'Estar pronto para administrar o município, .

ISSO é uma incógnita", responde M oretti
quando perguntado se estaria pronto para
administrar o município de, Corupá.

"POLÍTICA�
,�

redacao@jornalcorreiodopov, com.br

.IPREFEITURA�: ADMINISTRA ,�S DA REGIAO DO ITAPOCU �Á SE REGULARIZARAM

Prefeituras regularizam setor

de controle conforme constituição
]ARAGuA DO SUL - As

prefeituras catarinenses cor

rem Contra o tempo para

implementar o seu mecanis

mo de controle interno. O

sistema, previsto pela Cons
tituição e pela lei orgânica do
Tribunal de Contas do Esta

do (TCE), dará a cada pre
feitura a responsabilidade de
controlar seus próprios pro
cedimentos, iniciando o tra

balho
.

finalizado'pelo TCE.
Servidores específicos terão

a obrigação de detectar frau
des, desvios e irreguh idades
antes mesmo da análi pré-
via realizada peloTrib de

Contas. Ele seria pé-
da

man,
nos países avançado. como
a Suécia, é o funciorü] ia do

,

. !�
governo que invesr ga as

queixas dos cidadãos contra
os órgãos da administração
pública. Previsto pela Cons
tituição, o controlo interno

passaria ii vigorar a partir de
31 de dezembro de 2002. A

Federação Catarinense dos

Municípios (Fecam) pediu
um ano a mais de prazo para
trabalhar a mudança com as

prefeituras. A não criação da
função pode render penali
dades, que vão de multas e,
em casos mais drásticos, per
da de mandato. '

No Vale do Itapocu,
dos cinco municípios só

Vicky Bartel

"O controle irá contribuir muito", afirma Jurck

Corupá ainda não aprovou
a lei, mas segundo o secre

tário de administração o

projeto de lei será aprecia
do já na primeira sessão na

câmara de vereadores des

te ano. Em Jaraguá do Sul

o setor de controle já existe
há dois anos, onde o res

ponsável é Osmar Muller.
Em Guaramirim há cinco
meses o responsável é Fá-

bio Andrade. Em Massa

randuba o responsável ain
da não foi nomeado por

que o setor esta em fase de

implantação e Schroeder
Sonia Cirlene Zoz é respon-

, de pelo setor.

Osvaldo Jurck afirma�
"que o controle interno é

uma das melhores ferra

mentas para os prefeitos.
Com este setor o prefeito

deixar de ser o único respon
sável pelas falhas de sua ad

ministração, atribuindo a co

responsabilidade a seus

gestores, como secretários e

presidentes de autarquias".
SISTEMA DE CONTRO

LE INTERNO - A função.
deste controle é avaliar o

cumprimento das metas da

administração pública,
acompanhar o cumpri
mento dos programas de

governo, controlar a legali
dade dos atos de gestão,
apurando desvios de ver

ba, fraudes e irregularidades
antes da apreciação do

TCE.

Cada município .estru
turará o controle da ma

neira que achar convenien

te. Nas prefeituras maiores
haverá gestores de controle
interno em cada uma das

secretarias e autarquias. A
pedido da Fecam, o Tri
bunal de Contas do Es

tado deu prazo até o dia

3�e dezembro passa
do para que os prefeitos
encaminhassem às c'âfrta
ras projeto para a cria

ção do controle interno.

Prefeituras que não ins

talarem o mecanismo em

curto prazo poderão ter

problemas na análise de

contas, culminando até

mesmo com punições.
(FÁBIO CLAUDINO)

Moretti afirma que irá concorrer a eleição municipal
CORupA - O'Secrerário

de Saúde do município de

Corupá, Alceu Gilmar

Moretti, afirmou que irá dis

putar as eleições de 2004, mas
não sabe a qual vaga. "Estou
dependendo do partido, o que
o PMDB decidir vou acatar,

posso 'ser candidato a verea

dor, a prefeito, a vice-prefeito,
estou a disposição do parti
do".

Moretti pretende dar con-
. tinuidade em seus trabalhos na
área da saúde, onde o princi
palprojeto para2004 é a cons
trução do ProntoAtendimen-

to em parceria com o Fundo

Municipal de Saúde, Admi
nistraçãoMunicipal e Gover
no do Estado, que pretende
investir cerca de R$ 100 mil

reais. O secretário comenta

que o valor total da obra cus
tará R$ 230 mil reais.

A meta é manter os tra

balhos junto aoProgramaSaú
de da Família (pSF) que visa

atender as pessoas em suas ca

sas realiZando um trabalho de

prevenção junto a comunida
de. Hoje no município de

Corupá estão trabalhando no

programa, 32 agentes, três

médicos, três enfermeiros e seis
auxiliares; C}l)e atendem 100%
do município.

ELEIÇÕES - Moretti
também falou sobre as elei

ções, que oPMDB está há 12

anos no governo e sempre se

manteveunido, por isso os no
mes que forem escolhidos te

rão o. seu apoio. O secretário

acredita que o PMDB esteja
tealizando conversas parapos
síveis coligações, já que a estra

tégia do partido sempre foi

unificar, juntar forças, "Corupá
tem uma vocação natural para
o turismo eagricultura, esses se-

.

tores estão tendo investimento,
mas precisamos fomentarmais
projetos para essas áreas, claro

queoincentivoaindústriaémui

to importante, mas temos que
seguir avocação do nossomu
nicípio" asseguraMoretti.

,5lÍIIUlim'-.Cc!<1rrf.,.

t{fom!ul.kt/ /Il.o.u.do·tlJuuit.

",r�igs@t.rra.com.br i

_."",�� ....,!4.!t!).!�!I!t.!I.��h" ��9_j
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IEMPREGO: VAGAS DE-EMPREGO NÃO SÃO PREENCHIDAS POR F ��TA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
"

Despreparo de ca 'ididatos é
maior impecilho para trabalho

]ARAGuA DO SUL - o

Serviço Nacional de Em

prego (Sine), recebeu no
ano passado 2.098 pesso
as para 800 vagas disponí
veis. Mas destas apenas 225
foram colocadas. O prin
cipal motivo para este nú

mero, segundo a respon
sável pelo Sine de Jaraguá
do Sul, Márcia Izidoro, é

o despreparo da maioria

das pessoas que procuram
por uma vaga no merca

do de trabalho. "Existem

muitas pessoas a procura,
mas poucas com a qualifi
cação necessária exigida
pelas empresas", afirma
Márcia acrescentando que
amaioria não tem o segun
do grau completo. No
ano passado a procura por
uma vaga no mercado de

trabalho foi maior ainda

que 2002. Foram 2942 pe
didos contra 2010 em

2002. A desempregada
Sueli Heck, 39 é um exem

plo. Sem trabalho há �'..,.;.se-
de um ano, ela se ","ra

corgo pode fazendo bicos

para sustentar as duas fi

lhas de 15 e 11 anos. Ela

foi chamada ao Sine para
preencher uma vaga de

dama de companhia para
uma idosa, e estava espe
rançosa em conseguir a

vaga. "Estou com muita

expectativa que dê certo.

Não tive oportunidade de

estudar, tenho só até a sé

tima série, então sei que
fica difícil conseguir um
bom emprego. Hoje infe

lizmente tenho que optar

completo faz com que
muitos candidatos não se

encaixem nas vagas dis

poníveis. "Diferentemen- ,

te do que aconteceu no

começo do ano passado,
este ano estamos tendo

muitas vagas, principal-

J vtcky Bartel

�"" conseguem vagas

11,ment ha área de produ
ção, Iks i'nfelizmente a

baixa iscolaridade impe
de o 19resso de muitos

candidatos", conta Solan

ge Boing, da agência de

emprego Humana Ur

gente. (C�L1CE GIRARDI)

Dezenas de desempregados procuram o Sine diariamente mas .p
<'

Documentos necessários para
solicitação da carteira de trabalho

Primeira Via

14 anos completos
1 foto 3 x 4 atual

carteria de identidade ou certidão de nascimento (original)
opcional (CPF, carteira de habilitação e título eleitoral)

Segunda Via - em caso de extravio ou carteira cheia

1 foto 3 x 4 atual

carteira de identidade(original)
certidão de nascimento ou casamento (original)
no caso de extravio um Boletim de Ocorrência na

delegacia e pesquisa PIS na Caixa

prazo para entrega da carteira de trabalho é de 30 dias.

entre eu estudar ouminhas

filhas, então prefiro que elas

tenham estudo", justifica.
Com esperança também

chegou o estudante Jadir
Trentini, 16 anos, que veio

ao Sine para confeccionar
, sua primeira carteira de tra
balho. "Tendo a carteira

posso ir atrás do meu pri
meiro emprego", tonta o

estudante. Em função da

baixa escolaridade Márcia

tem orientado as pessoas
que vem ao Sine todos os

dias para procurar progra
mas de educaçãode jovens
e adultos. "Infelizmente

não estamos conseguindo
encaixar estas pessoas pelo
fato de não estarem devi
damente qualificadas", ava
lia. Nas agências de empre
go a situação é a mesma.

A exigência de se ter pelo
menos o primeiro grau

Número de desempregados aU1?entou no ano passado
]ARAGuA DO SUL - o ano passado as solicita- 2002 foram 2242 e em registrados na carteira de

Sine tem recebido tam- ções do benefício fica- 2001 foram 1671. trabalho. O motivo é mes-
bém um grande número ram na mesma média, As parcelas do segu- mo a crise no mercado de
de pessoas solicitando o 165 por mês. De acordo ro-desemprego variam trabalho. "Infelizmente

seguro-desemprego. Isso com a responsável pelo de três a seis, com valo- muitas empresas precisam
se deve ao número de Sine o número tem se res que vão de R$ 240,00 fazer cortes e enxugar
contratações ocorridas mantido estável estatisti- a R$ 449,00 conforme o pessoal. E no final mui-
no último semestre do

'

camente.Já durante o ano salário recebido antes da tos acabam vindo para cá
ano. Do dia 5 até o dia passado foram encami- demissão, e para solicitar a procura de uma segu-
28 foram realizados 150 nhados 3564 pedidos de o benefício, é preciso ter rança por alguns meses",
encaminhamentos. No seguro-desemprego, em no mínimo seis meses finaliza Márcia. (CG)

SÁBADO, 31 de janeiro de 20M

INFORME CP
ICEI
O Icei (Índice de Confiança do Empresário Industrial) neste
mês alcançou 62,4 pontos, o maior desde janeiro de 2001,
quando foram registrados 65,3 pontos. Esses dados foram
levantados entre 26 de dezembro e 21 deste mês. O Icei mede
a confiança do industrial na economia brasileira.
De acordo com Flávio Castelo Branco, coordenador de Poli
tica Econômica da Confederação Nacional da Indústria, os
números indicam melhora em relação a outubro, quando foi

divulgada a última pesquisa. Ele ressalvou que as entrevistas
com industriais foram feitas antes da decisão do Banco Central
de manter a atual taxa de juros. "Com certeza, há uma frustra

ção que deve impactar negativamente a confiança, embora
não possamos antecipar em quantd', afirmou

HIDROG�NIO
Um grupo composto por cientistas dos setores público e pri
vado, políticos e executivos demultinacionais acaba de ser for
mado na Europa para uma missão decisiva. Sob o comando
da Comissão Européia, a instância executiva da União Euro

péia, eles terão que colocar o continente no caminho das cha
madas energias sustentáveis, representada, no caso, principal
mente pelo hidrogênio.
Apesar de a troca do hidrogênio pelo petróleo causar impor
tantes impactos ambientais e ajudar também na saúde da p0-

pulação, um dos principais motivos para o incentivo europeu
às tecnologias limpas está no campo econômico. O programa
prevê que, em 2020, 5% da frota européia de carros e cami
nhões estará fimcionando com hidrogênio nos tanques, e não
derivados de petróleo.

PROINFA
.')-t

O Proinfa (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de )

Energia Elétrica), criado em abril de 2002, tem estimulado
diversos investimentos em geração eólica (produzida pelo ven
to), biomassa e PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas).A ex

pectativa do MME (Ministério de Minas e Energia) é que o

programa movimente cerca de R$ 8 bilhões durante o perío-
do de sua implantação - previsto para 15 anos.

Amaior parte dos projetos de geração eólica está instalada nas

regiões Nordeste e Sul do país pelas condições de vento en

contradas nesses estados. Os projetos para geração de energia
através de biomassa estão mais concentrados nas áreas de pro
dução de cana-de-açúcar.O bagaço da cana é a principal fonte
para essas usinas,

FIES
Apenas em 2003, as Loterias Caixa repassaram R$ 325,3 mi
lhões ao programa de financiamento estudantil (Fies). Desse
total, R$ 75,8 milhões eram de prêmios que o apostador sim
plesmente não apareceu para buscar - os prêmios prescritos.
-Iodo ano, milhões de reais destinados à premiação são esque
cidos e repassados ao programa do Governo Federal. Nos

últimos seis anos, mais de R$ 387 milhões de prêmios
prescritos foram destinados ao Fies, programa que beneficia
270 mil universitários de baixa renda em todo país.

'

Além de conferir o bilhete, o apostador das Loterias Caixa

deve ficar atento as datas. O prazo para retirar o prêmio de

qualquer uma das novemodalidades é de 90 dias. Passado esse

periodo o prêmio prescreve e é destinado ao financiamento

estudantil, de acordo com o previsto na Lei nO 10.260, de 12 de

julho de 2001.
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IPARCERIA: ASSINATURA PERMri," O INíCIO A OBRA EM PONTE QUE LIGA JARAGUÁ DO SUL A CORUPÁAutoridades criticam atitude

de ONG paranaense
CORUPÁ - Durante a sole

nidade o presidente da Associa

ção Comercial e Industrial de

Corupá,Herrmann Suesenbach,
parabenizou á iniciativa desta

parceria entre osmunicípios que
é de grande importância para a

região e criticou a posição degru
pos pertencentes a ONG (Or-

'; ganizaçãoNão Governamental)
Amar, de Araucária no Paraná

que querem impedir a construção da ponte.

o prefeito de Corupá,
Luiz Carlos Tamanini concor

dou com a crítica realizada

por Suesenbach e acrescentou

que tanto o município de

Corupá como a empresa
Lunelli têm compromisso
com o meio ambiente e que
não serão grupos contrários
com intenções particulares que
irão denegrir e impedir o de

senvolvimento na região.
"Existem pessoas que agem com subterfúgios e visam

,

t depredar o patrimônio e a.moral e que ficam acobertadas

:� porONG' s, mas sabemos que essas ações tem intuito de
impedir que o desenvolvimento aconteça", comentou o

prefeito.

A secretária de desenvol
vimento regional, Niúra
Sandra Demarchi no seu dis
curso acrescentou que "os

legisladores devem abrir os

olhos para estas ONG's, pois
é muito fácil constituir uma e

sair espalhando panfletos, de
negrindo a imagem de quem
trabalha tanto e sua a cami

sa", criticou.
Ao final a secretária anun

I

CIOU que o governo do estado deverá investir no turis
;::: mo em cinco regiões de Santa Catarina. E afirmou que
já iniciou tratativas para que a Rota das Cachoeiras, em
Corupá entre neste pacote de investimentos. "Corupá
será inscrito no programa do Prodetur e tentaremos

entrar neste pacote para conseguir a viabilização do pro
·Ieto e execução da pavimentação da Rota das Cachoei
ras", adiantou Niúra.

'que para ir

',' ja. Estará
eh�os agitados e

V organizar melhor.
acê vo anter a discrição na

Paixa-
t

a. ar: Cinza

eT�O - Use sua imaginação
1,0 d ade para

canse'
ue deseja no

J s amigos podem
uito. Sorte com

. Amarelo

começar um

c Q�o ou promoção
poderá pintar.
Câncer - Tudo o que exija
concentra ão estará

m momento

ndêncios.
com quem

�.

'�

Assinada ordem de
•

serviço
de pontepara construção

CORUPÁ - Após anos

de reivindicações as comu

nidades de Nereu Ramos e

Ribeirão Grande do Norte

serão beneficiadas com a

ponte que faz divisa com a

estrada Itapocu Hansa, do

município de Corupá. A as

sinatura da ordem de servi

ço aconteceu na manhã de
ontem no pátio da Lunelli

IndústriaTêxtilLtda, que foi
a anfitriã, com a presença da
Secretaria Regional de De

senvolvimento, do prefeito
de Corupá, Luiz I. rios

Tamanini, dos presiden das

Câmaras de Vereado de

Guaramirim, Francis
de Souza e dêJaraguá
Eugênio Garcia, e de
dores de Jaraguá do: ul e
Corupá, além de rep 1-sen
tantes dos deputados e�f du
ais, empresários e a comuni

dade da região. De acordo
com o presidente do grupo
Lunelli, Antídio�leixo
Lunelli, a reivindicação é an

tiga. "Esta obra é uma ne

cessidade, uma vez que nos
sa região tem crescido e tem

contribuído para o desenvol
vimento dos municípios de

Corupá e Jaraguá do Sul. E
teremos em breve a pavi
mentação de um trecho de
800metros da estrada, o que
só vem beneficiar a comuni

dade", anuncia o empresário.
A diretora administrativa da

Lunelli,Viviane CecíliaLunelli,
acredita que melhorando a

infra-estruturaomunicípio só
tem a ganhar. ''É-muito im

portante para nós �armos
sequência em nossos proje
tas de ampliação, temos dois

-

o deixe de ajudar os
rabalho. O segredo
s forças para
quer, Entre em

con quem está
distante. : Verde.
Virgem - Coloque sua

ara foro e o

ender. Os contatos
s estarão em alto.
de forie sedução.

e

IC Y

Prefeito Tamanini assina ordem de serviço observado pela secretária Niúra

excelentes hotéis que também
contam com a melhoria da
infra-estrutura e conseqüente
mente com a economia do

município.Acho que esta par
ceria émuito importante e te

mos que buscar' outras junto
a iniciativa privada e o poder
público. Todos temos a ga
nhar, empresas e a comuni

dade", diz Viviane.A gerente
do hotel Estância Ribeirão

Grande, Giselli Tavares tam
bém esteve presente na assi

natura. "Temos três vias de
acesso ao hotel, e a constru

ção de uma nova ponte, só
traz beneficios paranós e nos
so clientes", avalia. A aposen
tada Alma Lorenzi, 77 anos,
mora há 55 na estrada ltapocu
Hansa e se diz emocionada
com a notícia da construção.
'.'Esta ponte, é muito estreita,
foium erro faze-la desta for
ma. Agora sim vai ficar boni-

razer e, com isso,
umas, coisas de

Ia o. guem especial irá surgir
e�sl,us sentimentos.
Cor: Azul.

ião - Seu interesse por
ísticos e religiosos
a mais evidente.
trabalho poderá
s sentimentos. Cor:
o.

to e vai melhorar muito o

tránsito por aqui", acredita.A
dona de casa Emi Dematré,
65 anos, também foi na sole

nidade. "Há muito movi

mento por aqui, vejo sempre
da janela daminha casa e acho
que esta nova ponte vai ficar
muito boa. Só falta uma pa
vimentação", sugere a dona

de casa que ainda não sabia

que parte da estrada será pa
vimentada.

Segundo o prefeito Luiz

Carlos Tamanini a ponte foi

construída em reg'JIle de ur

gência em 1990, por causa de
uma e�ada que levou a

que existia anteriormente. "Sa

bemos que hoje ela não atende

as necessidades, mas na época
supria a demanda de maneira

satisfatória", 'relembra. Com a

instalação daempresa têxtil,dos
hotéis e de algumas gmnjas o
movimento aumentou muito,

sendonecessário amelhorianão

só da ponte como de toda
infra-estrutura.

A novaponte que passa
pelo Rio Ribeirão Grande
terá 36 metros" de compri
m o por 10,2 metros de

larg , tendo 1,5 metro de

passeio e permitirá q pas§..a

gem de dois veículos porvez,
o que não acontece no espa
ço atual que é de 20 metros

por quatro de largura. O cus

to da obra está orçado em

R$ 372 mil. O governo do

estado assumirá 80% do va

lor, R$ 280 mil, sendo o res

tante dividido entre a prefei
tura de Jaraguá do Sul e

Corupá, cerca de R$ 46 mil.
A empresa que venceu a lici

tação foi a Sage! Ltda, a

mesma que construiu a'pon
te atual. O prazo para con
clusão é de 120 dias. (CELlCE
GIRARDI)

Sagitário - Sua coragem
estará que. Bom astral

usive em

a. Saberá atrair

ja. Cor: Tons
dos. I

Capricórnio - Preocupações
r podem fazer com que
no trabalho. Tenha

o de cintura vai

o de grana ..

Aqu 'ri - Com a sorte ao

s ergia de sobra,

sU�iI$i,�ioX�' brilhar
.

illli�tir�lIno trabalho.
B��s' muaanças com relação
a dinheiro. Cor: Rosa
Peixes - Mesmo que acorde

esanimado, não
: logo sua energia
Ita. Boas chances
r quem deseja.
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IIIPREJuízo: CHUVA FORTE DE QUINTA-FEIRA A TARDE ARRUI�:�'I:�I�;�::d�;�:o:��IGUEIRA
f}Enxurrada acaba 'com casas

e deixa famílias arrasadas
]ARAGuAooSUL-Alama

e a água foram a diversão das

crianças quinta-feiraà tarde, de
pois da forte chuva. Descalças,
elas brincavam na enxurrada,
enquanto os adultos choravam
a perda dos móveis, roupas e

demais pertences que foram

atingidos pela água e totalmen-
. te danificados. Durante o tem

poral, os moradores das casas

localizadas em terrenos mais

baixos foram surpreendidos
com a quantidade de água que
vinhada rua.Desesperados, ten
taram formarbarreiras com tá

buas de madeiras para fechar

os portões, mas não consegui
ram evitou: em tempo de salvar

oquehaviaemsuas residências.

OmecânicoPaulodosSan

tos e a esposa, a costureira

Claudete dos Santos, haviam
acabado de sair de casa quan
do a chuva começou ''Perce-

.

bernos que a água descia forte,
,

rapidamente entrou em casa e

ficamos desesperados-, rela
tou a filha do casal, uma 8dR
lescente de 15 anos,ain�
to chocada com o ocorrido.

<?'

AAlexandre Boga

Moradores contaram com ajuda de vizinhos na limpeza'

.

Ela estava sozinha, com dois ir- a entrada da água. Ainda mo-
mãosmenores, tentando evitar lhada e toda suja de lama, a.

menina expressava tristeza ao

ver a casaencharcada.VIzinhos

sensibilizados prestaram ajuda,
traziam panos de chão e r0-

dos para ajuda-la a remover a

sujeira. A proprietária da resi

dência, Marlene Ribeiro, tam
bém estava no local e solicita

ajuda da comunidade. ''Peço
a todos que possam contribuir

com o que for. Eles perderam
tudo, colchões, armário, rou

pas,entreoutras coisas' ',lamen
ta. Esta foi a terceira vez que a

propri de foi atingida por
C-l L�Lll.�J;1Ua, mas a prunetra que

rda de móveis.

residência localizada

uns
, �?metros à cima da

casa ij{:fvrarlene, naRuaAn-

tÔni0fL��ernardO
Schimidt, o

moto �ta Sebastião Kamma
diz qu ii, há 18 anos que resi

de no cal, nunca havia en
frentado situação tão difícil.

',Tentei proteger com tábu

as, mas a água descia com

tanta for�a que nada conse

guia evitar a entrada. Foi um
susto muito grande", desta
ca. (FABIANE RIBAS)

Prefeitura e entidades ajudam os moradores prejudicados
A chuva e o vento foram

tão fortes que chegaram a aba

lar postes, no Bairro Ilha da

Figueira, deixando algumas
casas sem energia.Determina
dos pontos daquela localida

de ficaram interditados com

aproximadamente um metro
.

de água acima do nível da rua,
impedindo o ttáfego de veí

'culos e a passagem das pesso
as para suas 'residências.A apo
sentada Inês Zabel chora de

sesperada a perda dos bens

que levou anos para adquirir e
diz ter trauma de chuva.

"Quando começa a formar

se o mau tempo eu perco o

sono, fico muito preocupada
com o que pode acontecer.

Desta vez, a água veio tão de

repente que não tivemos tem

po de salvar muita coisa. O

muro que protegia nossa pro
priedade foi derrubado então,
pouco pudemos fazer. Eu ti-

Alexandre Bago

Força da água derrubou muro e inundou uma residência

nha tudo arrumado naminha

casa,agorado que adiantou tra
balhar tanto se vejo tudo
destruído? Minha casa está

cheia de lama", desespera-se.
Caminhões da prefeitura

foram encaminhados ao local

e permaneceram atémeia-noi

te ajudando as farnílias a efetu

arem a limpeza das residênci
as. Retroescavadeiras fizeram

a remoção dos entulhos e re

cuperaram as vias para nor

malizar a circulação dos veícu-

los.O secretário deDesenvol

vimento Municipal,
Humberto Travi, diz que o

problema foi causado por
excesso de chuva concentra

do num único ponto, mas

uma. equipe técnica de drena
gem esteve no bairro atingido
para averiguar se há proble
mas de tubulação.

O coordenador do gtupo

Amigos em Ação, Jose Oscar
TeixeiraCosta, entrou emcon

tato com Inês, que contou o

fato e relatou a situação dos

moradores próximo à casa

dela. "Fizemos contatos com

a coordenação da Igreja Nos
sa SenhoraAparecida e estare

mos concentrando o que con

seguirmos de doações através

deles", diz. As pessoas que ti

veram a casa inundada pela en
xurrada devem efetuar cadastro

no Corpo de Bombeiros Vo

luntários deJaraguá do Sul (FR)

A exigibilidade da

contribuição confederativa
JANAÍNACHIARADIA-advogadamilitante na área doDireito
do Trabalho na CassuliAdvogadosAssociados SIC

A Contribuição Confederativa está prevista no art. 80, Iv,
da CF de 1988, apresentando-se de forma pecuniária, espon
tânea, fixada em assembléia geral do sindicato, ocasião em que
serão decididos todos os seus aspectos, tais como periodici
dade, forma de cobrança, valor, entre outros, tendo por fina
lidade custear o sistema confederativo da representação sindi

cal respectiva. ,

A grande indagação, que resultou emmuitos debates, con
sistia em saber se esta contribuição obrigaria toda a categoria
profissional ou econômica, da correspondente representação
sindical, ou somente aos filiados da entidade.

Levando-se em consideração o princípio inserido no capu�
do art. 80, da CF/88, qual seja, o princípio de liberdade de

associação e sindicalização, conclui-se que a contribuição
confederativa somente poderá ser cobrada dos seus associa

dos, ou seja, daqueles pertencentes a uma determinada cate

goria econômica, vez que são livres para optarem por associar

se ou não.

Desta forma, a exigibilidade de tal contribuição somente

se dará aos filiados à entidade sindical, sendo que os não

filiados estão desobrigados de pagá-la, em razão da impossi
bilidade de ser onerado o trabalho não sindicalizado.

Neste contexto não há como ser realizada a cobrança da

contribuição confederativa de forma impositiva e compulsó
ria de pessoas que não estão filiadas aos sindicatos.

O princípio da liberdade sindical garante ao trabalhador o

direito a filiar-se ou não a um sindicato, tendo como conseqü
ência a exigibilidade ou não da contribuição confederativa,
pois esta não poderá ser 'imposta a quem não estiver filiado a

nenhuma entidade sindical.

Em conformidade com tal entendimento estão nossos

tribunais pátrios, que vêm se posicionando a respeito da

abrangência da contribuição confederativa e decidindo, de ma
neira pacífica, que tal cobrança aplica-se tão somente aos asso

ciados a sindicatos.
Recentemente a súmula n" 666, do Supremo Tribunal

Federal, veio a estabelecer que "A contribuição confederativa
de que trata o art. 80, IV, da Constituição, só é exigível dos
filiados ao sindicato respectivo", encerrando qualquer contro
vérsia a respeito do assunto aqui abordado.

Por outro lado, a contribuição confederativa é um encargo

que não possui caráter tributário e desta forma sujeita apenas
os filiados ao sindicato, sendo qu� nulas serão as cláusulas
coletivas que venham a exigir tal cobrança em favor de entidade

sindical, a qualquer título, obrigando inclusive os não fIliados,

e ainda representarão formas ofensivas ao direito de livre

associação e sindicalização.
Não havendo validade a aplicação da contribuição

';
.confederativa aos não sindicalizados, passíveis de devolução
os respectivos valores 'que eventualmente venham a ser

descontados,
Sendo assim, a contribuição em questão, necessariamente

dependerá de vontade do sindicato e como não apresenta
natureza compulsória, sua exigibilidade somente será atribtÚda
a quem estiver efetivamente filiado, não constituindo lesão a

direito líquido e certo da Confederação o indeferimento de

pedido de desconto da confederativa aos não sirtdicalizados.

Ademais, atribuir à àssembléia geral do sindicato um pálder
de tamanhamagnitude, alcançando inclusive os não fIliados,

equivale a concordar com a inobservância de rígidas regras do

processo legislativo e de princípios consagrados na própria
constituição. -,

Diante do exposto, dos entendimentos predominante;
em nossos tribunais, chega-se a conclusão de que, não podera
ser realizada a cobrança da contribuição confederativa dos

trabalhadores que não estejam filiados/associados a entidades
sindicais de sua categoria e que havendo descontos, sem prévia
e expressa autorização, caberá devolução, em razão de ser

inquestionavelmente indevida tal imposição aos não

lsindicalizados. y
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Brasil de novo no Oscar
O longa-metragem "Cidade de Deus",

de Fernando Meirelles e Kátia Lund, foi
escolhido para representar o Brasil com

quatro indicações ao Oscar, nas catego
rias direção, roteiro adaptado, montagem
e fotografia. "Cidade de Deus" disputou
a indicação brasileira com "Caramuru",
de Guel Arraes, "A Paixão de Jacobina",
de Fábio Barreto, "O Invasor", de Beto

Brant, "Timor Lorosae", de Lucélia Santos,
e "Uma Vida em Segredo", de Suzana

Amaral. A indicação ainda não garante a

vaga do Brasil no Oscar, pois ele ainda con

corre com os filmes indicados por outros

países. A cerimônia de entrega dos prêmios
do Oscar de 2003 acontecerá no dia 23 de

março. Todos os indicados serão conheci

dos no dia 11 de f ereiro.

O filme "Cidade de Deus" é baseado no ro
mance homônimo de Paulo Lins e é um suces

so de bilheteria no Brasil. J á foi visto por mais
de dois milhões de espectadores e é o mais po
lêmico da chamada "retomada do. cinema bra

sileiro". Lançado em 2002 o filme conquistou
o público e dividiu a crítica. Uns chamaram de

obra-prima e outros de impostura, que mos

trava a triste realidade da miséria e criminalidade
do país. O longa-metragem conta a história de

Buscapé, um jovem que resiste à criminalidade
na favela carioca em meio ao tráfico de drogas
e à violência. Narrado sob a ótica do próprio
jovem, o filme é sucesso por trazer à tona ao

público a realidade da periferia.
A pré-estréia mundial aconteceu em maio

passado, no Festival de Cannes, onde o filme
foi considerado a grande descoberta do even

to, mas que não recebeu indicação ao prêmio

por ser con'sideldo muito violento. O principal
personagem do filme Cidade de Deus não é uma

pessoa. O verdadeiro protagonista é o lugar. Ci-
o

da?e de Deus é uma favela que surgiu nos anos.
60, e se tórnoo um dos lugares mais p_erigosos
do Rio de Janeiro, no começo dos anos 80.
o Para contar a estória deste lugar, 'O filme narra a

vida de diversos personagens, todos vistos sob o

PC;>nto de vista do narrador, Buscapé. Este, um
menino pobre, negro, muito sensível e bastante

amedrontado com a idéia de se tornar um bandido;
mas também, inteligente suficientemente para se

resignar com trabalhos quase escravos. Buscapé
cresceu num ambiente bastante violento. Apesar de
sentir que todas as chances estavam contra ele,
descobre que pode ver a vida com outros olhos: os

de um artista. Acidentalmente, torna-se fotógrafo
profissional, o que foi sua libertação.

Buscapé não é o verdadeiro protagonista do

filme: não é o único que faz a estória acontecer;
não é o único que determina os fatos principais.
No entanto, não somente sua vida está ligada com
os acontecimentos da estória, mas também, é

através da sua perspectiva que entendemos a

humanidade existente, (, tp um mundo

aparentemente condenado
'

. r uma violência

infinita. EmJaraguá do Sul o ftime ficou em cartaz,

por quatro semanas e foi um dos ftimes de melhor

bilheteria, empatando inclusive, com o também
brasileiro Carandiru, de Hector Babenco. Nas

locadoras a receptividade também foimuito boa,
mesmo estando há sete meses como lançamento,
a saída não é tão intensa quanto no começo, mas
a procura continua sendo grande, segundo
informações da atendente Naiara Amadio. ''A

crítica é muito boa e o filme tem boa aceitação",
declarou.
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JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

SALA 'ILME/HORÁRIO

SÁBADO, 31 de janeiro de 200q

li CÂMERA OCULTA

__t_J _

Padre

Mudando
''''

A Band está mudando mesmo a sua programação.
À partir do dia 09 de fevereiro sai do ar o �'Brasil

Urgente" e entra um outro jornal ístico que
continuará a ser apresentado por Datena, mas

com menos matérias policiais.

Coisas da Nona
Olga BongiovahniQlica que fazer o livro já era

um sonho antigo. "'.%sde criança é apaixonada por
ccllnárla e destaca gue uma de suas receitas

preferidas é a "Galinha da Nona", a qual ela

aprendeu a fazer com a avó. Vale a pena conferir.

Comendo bem
A apresentadora do "Dia a Dia" (Band) lançou o

seu livro de receitas. ,iA Cozinha de Olga
Bongiovanni" traz uma coletânea de receitas de
família. No total são 95 páginas, divididas entre

entradas, pratos principais e sobremesas. É da
Melhoramentos e já está nas livrarias.

Incansável
Depois de conseguir separar Maria Clara (Malu
Mader) e Fernando (Marcos Palmeira), Laura
(Cláudia Abreu) vai se aproximar de Hugo (Henri

CastelliL o novo namorado deClara; ela.não
, descansará enquanto não destru i r de vez a

'empresária. Estas serão algumas das emoções dos

próximos capítulos de "Celebridade".

Estrela
Mel Lisboa assinou contrato com o S BT. A bela vai

ser protagonista da novela "A Outra", próxima
produção da emissora de Sílvio Santos.

Quem diria, Tom Cruise, um dos astros

mais famosos do mundo, antes de ser

ator foi durante um ano seminarista.

Sua primeira aparição nas telas foi no

f i I me \\Am o r Sem F i m ", em 1981, mas o

sucesso só I he bateu à po rta mesmo em

1983, com o filme \\Negócio Arriscado".

Agora em 2004 ele vem arrasando no

filme \\0 Último Samurai", mostrando

que além de sua beleza, Tom tem

talento e merece o reconhecimento

profissional.
,----------------------------

1

c

SEXO, AMOR E TRAIÇÃO
15h30 _' 17h30 _ 19h30 _ 21h30

O GATO
14h45

c

2 .... '

EM NOME DE DEUS
16h45 _ 19hOO _ 21h15

o

GRANDE MENINA PEQUENA MULHER
15h15 _ 19h15

c

3
TODO MUNDO EM PÂNICO 3
17:00 _ 21:40

A-AVENTURA/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMAIXY
F - Ra:).rj R - ROMANCE!P - FOUCIAL/Dc - rxx:UMENTÁRIO

SALA 'ILME/HORÁRIO

1
MESTRE DOS MARES _ o LADO MAIS DISTANTE DO MUNDO

A
I4hOO _ I6h45 _ I9hI5 _ zznoo

2
O ÚLTIMO SAMURAl A
isnoo _ isnoc _ 2IhI5

3
O SENHOR DOS ANÉIS - O RETORNO DO REI

A
I4h30 - .2ohoo

Os RUGRATS E OS THORNBERRYS VÃO APRONTAR In
13h30 - I5hI5

4 ,

MANSÃO MAL ASSOMBRADA C
HhOO" I9hOO - 2Ih30

XUXA ABRACADABRA In
13h45 - I6hoo

5
TODO MUNDO EM PÂNICO 3 C
I8h45 - 2Ihoo

6
O SORRISO DE MONALlZA O
I4h30 - I7hoo - I9h30 - zznoo

A-AVENTURA/C-COMÉDIA/D-DRAMA/DA-DESENHOANlMADri
F - RCÇÁrj R - ROMANCE!P - FOUCIAL/Dc - OOCUMENTÁRIO

SALA fILME/HORÁRIO

1 O ÚLTIMO SAMURAl
A13h15 - I6hI0 - I9hoo - 2Ih50

I5hoo - I8hoo - zinco

Os RUGRATS E OS THORNBERRYS vÃO APRONTAR
.In13h30 - I5hI5

i MANSÂO MAL ASSONBRADA
C17hOO - I9h15 -.2Ih'30

"

PETER PAN
AI4hoo

"

3 O SORRISO DE MO'NALlZA
OI6h30 - rsnoo - 2Ih45

C'ORREIO DO POVO
o melhor da região! Ligue 371-1919 e confira.

__
,

---

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO, 31 de janeiro de 2004

I
DOLORES AVILLON

Como fazer uso eficiente
da energia
Parte II

Como economizar étiérgia elétrica
Cada aparelho elétrico contribui com uma

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

de enerçia e quais os pequenos cuidados

que você pode ter para combater o desper
dício de energia e economizar:

- Lâmpada'
A iluminação representa de 15% a 20%

do valor de sua conta. Veja corno é simples
economizar:
1 - Evite acender qualquer lâmpada du
rante o dia, acostumando-se a usar mais a

iluminação natural. Abra as janelas, cortl
.

nas, persianas e deixe a luz do dla iluminar
sua casa.

2- Apague sempre as lâmpadas dós ambi
entes desocupados.
3- Utilizesomente lâmpadas 127 ou 220

volts, compatíveis com a voltagem da rede
de energia de sua cidade. Lâmpadas de

1
..

'

voltagem menor do que a da rede duram
menos e queimam com facilidade.
4 - Limpe sempre as lâmpadas, luminári
a's e lustres.
5 - Cada ambiente dever ter um tipo de

iluminação adequada. Tanto a falta como

,\ o excesso de iluminação prejudicam a vida..

rr:J
6 - Nos banhéiros, cozinha, lavanderia e

'garagem,
instale se posslvet, lâmpadas flu

orescentes. Elas iluminam melhor, duram
mais e gastam menos energ ia.
Dica: Para se ter uma idéia, uma lâmpada
fluorescente (tubular, compacta ou circu
lar) de 15 a 40 watts ilumina tanto quanto
·uma incandescente de 100 watts, ao subs
tituí-Ia por umatluorescente de 32 watts

(circular), estará economizando 2/3 da
energia e tendo uma durabilidade de 5 a

10 vezes maior. Assim, você economizará
energia e terá à mesma luminosidade.

- Geladeira
A geladei ra contribui com cerca de 25% a

30% do valor de sua conta de luz. Para
economizar siga estas dicas:
1- Instale a geladeira em locatbern venti
lado, desencostadas de paredes ou móveis,
.Ionge de raios solares e fontes de calor;

� como fogões e estufas.
2 - Nunca uti I ize as partes trasei ra da ge
ladeira para secar panos e roupas.
3 - Ajuste o termostato de acordo com o

manual de. instruções do fabricante.
4 - Degele e limpe a gelàdeira com fre
qüênciá.
5 - Não se esqueça de manter as borra
chas de vedação da porta em bom estado.
6 - Guarde ou retire alimentos ou bebidas
de uma só vez. Assim você não ficará abrin
do a porta da geladei ra sem necessidade.
7 - Nunca coloque alimentos quentes ou

recipientes com líquidos destampados na

geladeira. Com isso você não exigirá um

esforço maior do motor.
a - Não bloqueie a circulação interna de
arfrio com p ratelei ras,de vidro, de plástico
ou de outros materiais. .

9 - Na hora de comprar uma geladeira
nova, prefira um modelo de tamanho com

patível com as necessidades de sua família.
E lembre-sé sempre de verificar o consumo
declarado pelo fabricante e também se a

geladeira tem o selo de economia de ener-
gia IN M ETRO/PROCEL.

INGREDIENTES:
100 gramas de ameixa-preta seca;
2 xícaras (chá) de água;
1 envelope de gelatina diet sabor Morango;
meio litro de água;
1 envelope de pudim diet sabor Baunilha;
meio litro de leite desnatado.

Sirva a Sobremesa Festiva bem gelada
Preparo: Leve ao fogo as ameixas com as duas xícaras de água e

deixe cozinhar. Tire os caroços e leve novamente ao fogo, mexendo

sempre, até que fique um purê espesso. Reserve. Prepare a gelatina
conforme as instruções da embalagem e coloque em taças individuais.
Leve. geladeira para endurecer. Prepare o pudim de acordo com as

instruções da embalagem. Quando a gelatina estiver dura; coloque
uma camada de pudim sobre ela; em seguida, coloque uma camada
do purê de ameixas. Leve para gelar. Na hora de ser�ir, enfeite com

creme chantilly light. Prepare o Chantilly: Meia colher (chá) de gelatina
em pó sem sabor; 6 colheres (sopa) de água fria; 6 colheres (sopa) de

água quente; 6 colheres (sopa) de leit em pó desnatado; 2 1/2 colheres
(chá) de suco de limão; 15 'gotas de a oçante. Amoleça a gelatina na

água fria, junte com a água que e mexa bem. Adicione os

ingredientes restantes e leve ao c .lador por 10 minutos. Em
seguida, bata na batedeira por 20 utos aproximadamente, até

que tenha consistência de creme cha Iy e empregue imediatamente.

Suspiros-Crocantes é uma surpresa
divertidapara a criançada

CORREIODOPOVO 3E
----

Preparo: Coloque numa panela as claras com o açúcar. Deixe

cozinhar durante 4 minutos em fogo baixo, sem parar de mexer
e tomando cuidado para que a mistura não ferva. Em seguida,
transfira para batedeira e bata durante 15 minuto ou até atingir
o ponto de suspiro. Despeje num saco de confeitar 'e modele os

suspiros em assadeira untada. Leve ao forno baixo por 4 horas'
ou até que os suspiros estejam crocantes. Re�do forno e reserve.

Pique o chocolate crocante e leve ao fog" 'em banho-marta
juntamente com o azeite de oliva. Assim que derreter, deixe esfri�.
Banhe a metade de cada suspiro no chocolate derretido e coloque
num prato forrado com papel-alumínio ou papel-manteiga. Leve

a geladeira por 10
-

minutos ou até o chocolate. secar.

--'--�I'IN G REDIENTES:

1 xícara (chá) de açúcar;
4 claras;
300 gramas de chocolate crocante;
1 colher (sopa) de azeite de oliva Espanhol

Prepare a sua pele para o Carnaval
São quatro dias de folia e alegria, mas que podem de

tonar sua pele, por isso torne alguns cuidados.

Depois de uma noite inteira de baile e de um merecido

sanai é mais do que natural que você acorde com "com
cara de. maracujá amassado", principalmente se você in

geriu bebida alcoólica.
Em primeiro lugar, não vá com tanta sede ao pote,

procure beber é fumar com moderação. Ao chegar em

casa, tome um bom banho e tire todo e qualquer vestígio
de rhaquiaqern. Limpe sua pele � a deixe respirar livre
mente.

Durante o dia procure se alimentar bem, coma verdu
ras e beba muito liquido. Faça compressas de água fria

, I

nos olhos para desfazer as possíveis olheiras e descanse

bastante.
Antes de sair para mais uma noite, alimente-se bem.

Ao fazer a maquiagem limpe bem o seu rosto e passe an

tes de tudo 'um bom creme hidratante, adequado ao seu

tipo de pele. Depois use e abuse das cores e dos brilhos.
E nunca é demais lembrar: Pode ser que pinte aquela

paixão repentina, incontrolável, que deixa a gente até sem

fôlego. Paixão. de Carnaval, daí coloque em ação a camisi

nha. Nada. de namorar sem ela, pois o preservativo é a

garantia de sua saúde. Se o seu grande amor se recusar a'

usá-Ia, paciência! Porque .efe vai ter que passar o Carna
val sozinho.
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D1C11S DE LEITURA· l
A Guerra Contra

os Fracos
Uma 'história as

sustadora e incri
velmente humana,
comprovada por
dezenas de m i I ha
res de documentos
oficiais: a teoria
ra c i a I da, A lem a -

nha nazista nasceu

nos E U A. E m \\A
Guerra Contra os

Fracos", o leitor saberá como uma busca

por uma raça superior surgiu em laborató

rios, institutos e fundações norte-america
nos, entre eles a Carnegie Institutlon e a

F u n da ç ã o R o c k e fe II e r, e p o r que r a z ã o

grandes pensadores e cientistas esteriliza
ram mais' de 60.000 norte-americanos,
além de internar milhares em asilos para
loucos. Ao trazer à tona a verdade sobre a

eugenia e seus partidários, o autor Edwin
Black revela uma realidade aterrorizante
e presta um inestimável serviço à ética, ao
mesmo tempo em que alerta para os peri-

gos de a enqenharia genética reviver esses ne

fastos ideais. O lançamento é da Editora G i
rafa e têm 856 páç inas.,

Um Lugar Entre os Vivos
Um serial killer que aterroriza Paris contra
ta um aspirante a escritor para escrever a his
tória de seus crimes. Desse inusitado encon

tro nasce uma trama em quesexo, vlo'lênc!a e

perseguições combinam-se com humor cortan

te, onde as tensões crescem à medida que os

personagens da vida real migram para as pá-:
ginas da literatura policial. Escrito por Jean
Pierre Gattegno, o lançamento é da Editora

Companhia das Letra e têm 296 páginas.

A Torre Negra
O detetive da Scotland Yard Adam Dalgliesh vive
uma crise existencial e resolve abandonar a car

reira. Em busca de descanso, p rte para um luga
rejo no litoral sul da Inglaterr ,atendendo ao pe
dido de um amigo, o padre ddeley. Ao chegar
ao local, porém, descobre que \�, á obrigado a vol
tar à sua especialidade: inves " r crimes assusta
dores. Escrito por RD, James, lançamento é da
Editora Companhia da Letras e '�m 352 páginas.

o Hospital
Hostil

Os órfãos
Baudelaire
se vêem

obrigados a

provar que
não são cru

éis assassi

nos. Violet,
I<laus e

Sunny têm
de escapar
da polícia,
despistar um esquisito dono de ar

mazém e suportar a internação num

hospital, onde presenciam cirurgias
h o r r i p i I a n te s sem a n e s t e si as. F e n ô -

meno editorial em todo o mundo, os

livros da série foram publicados em

33 línguas. O lançamento é da Edi
tora Companhia das Letras, têm 232

páginas e faz parte da coleção "De s

v e n tu r a sem. S é r i e ". \\ O H o s P i t a I

Hostil" foi escrito por Lemon

Snicket.

�írculo
lJtaliano

o que é Filo?,

Filo era a reunião - nas tardes de inverno - de várias famílias do mesmo lugar,
nas casas ou em outro local quente: as mulheres ajudavam a tecer a lã ou outros

trabalhos femininós, os homens fumavam ou debulhavam as espigas de milho, e

no silêncio geral, aturno, havia quem entretinha os outros com contos de lendas
e fábulas.

Era, em uma palavra, a distração dos tempos em que não havia sido ainda

inventada a televisão.

Mas o filo era também algo a mais: era o lugar de socialização (era portanto alqo
a mais do que a televisão que ao contrário convida a ficar na própria casa) e o

lugar de participação a uma elaboração coletiva dos costumes e das mesmas
regras, da fantasia e da musicalidade.

o. filo era o lugar onde jovens podiam observar os sentimentos das moças, quando
a história contada roçava sentimentos ou aventuras de amor, em poucas palavras.
Q, filo servia também como "chaperon" cúmplice e conivente.

Um filo feito só de homens ou só de mulheres que
sentido poderia ter? Nenhum.

FLORIANI
ADVOGADOSAulas, de Italiano

Estão abertas as matrículas para o Curso de
,

Língua Italiana (iniciantes).
As aulas iniciarão emmarço, no horário das 19hOO

às 21hOO.

Interessados poderão entrar em contato pelo Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7-
telefone 370.8636, das 13h30 às 19hOO.

tM issas
rlkJSSó, MENSAGEM

"Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria!"SÁBADO
19hoo - Matriz o Proféta é aquele que anuncia a verdade de Deus e denuncia

,

a mentira no' meio da humanidade. A voz profética que ressoa

no mundo nem sempre é acolhida por todos, e muitas vezes

é objeto de contestação. Jesus viveu ess a experiência: foi

rejeitado em sua própria terra. O que hoje celebramos deve

provocar em nós o desejo sincero de ser anúncio vivo no meio
de um mundo, muitas vezes marcado pela dor e pelo
sofrimento. Ser profeta em nosso tempo é abraçar a

mensagem de Jesus sem medo e sem reservas.

17h30 - Rainha da Paz
17h30 - S. Luiz Gonzaga

DOMINGO
07hoo - Matriz
09hOO - Matriz

, 19hOO - Matriz

08h30 - S. Cristóvão

Ano novo, vida nova, novas idéias, muitos projetos ...assim são os pensamentos
de muita gente que pretende ésquecer o passado e deixar que o ano velho leve

consigo as más recordações. Certamente a vida do ser humano é alicerçada
em pensamentos positivos e as ações são o resultado daquilo que pensamos.
Então que realmente 2004 seja repleto de realizações, saúde, paz e justiça.
Que todos possam alcançar os seus objetivos, é o que desejamos em nome da

Associação da Cultura Polonesa de Jaraguá do Sul.

Szczesliwy Nowy Rok y niech Pan Bóg poblogoslawi naszych polskich
przyjacrelów zeby sobie zdoblly wszystko co pornorze na lepsze zycle, .Jeszcze

raz [estesmy razern zeby pozywic naszom kulture y wartosciowac nasze

tradycie. Pozdrawiam wszystkich.

Ignác.io Arendt
Presidente da Associação Polonesa, '

HORA POLONESA com o Sr. Ignácio Arendt, todos o�; ,

domingos das 14:00 as 15:00 hs na Radio Jaraguá�i"
PATRocINIO----..;_-------------------_--

VEJA
AUTOMÓVEIS
37()-20<!'f/370-2385

PAULISTA
VEícULOS
]7(}·a086;:llO-\.1023
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SEGUNDA - Sandra estranha quando \ ulo
César garante que não vai mais forçar a barra,
Yolanda aconselha Ana Paula a ser sutil. Hugo
esbarra em Maria Clara, os dois almoçam juntos
e ele lhe dá uma pulseira artesanal de

presente. Noêmia murcha ao saber que
Cristiano vai à festa com Fabiana, Renato
convida Noêmia para jantar em sua casa.

Vladimir arma com Darlene 'um plano para
recuperar as provas. Fernando vê a pulseira e

mostra-se enciumado, Maria. Clara decide ir 'à

festa, fazer uma, surpresa, e convida Sandra,

Vladimir revista o apartamento de Laura. Maria
Clara e Hugo se encontram na porta do Espaço
Fama, Fernando desconfia ao ver a namorada
e um rapaz ao lado. Maria Clara reage ao ser

apresentada a Inácio. Beatriz, ao conhecer
Sandra. Renato pergunta se Noêmia tem

alguém. Fernando garante. a Maria Clara que
Hugo está cercando-a. Beatriz manda Lineu

expulsar Maria Clara,

SEGUNDA - Gustavo garante ao pai que' Fabrício

não foi levado à força para o estaleiro e quer

saber se o pai também o considera culpado,
Letícia garante a Cadu que conseguirão provar
a sua inocência, Marcelo jura acreditar na

inocência do filho e promete acabar com o

promotor. Catraca se irrita ao ver Cadu sugerir
a Gustavo 'que eles contem que Fabrício foi

para o estaleiro atrás de Natasha, Os dois

combinam de manter a versão inicial. Vinícius

chama Cabeção para as aulas. Letícia e Flávia

odeiam os bottons que Vivi prepara para as

eleições, Cadu comenta com' Vivi que deseja
entrar na chapa, Cabeção encontra as fotos de

'TOB no quarto ·das meninas, Letícia propõe a

Rávia montar uma chapa serpente delas.

QUARTA - Gustavo acha que Letícia não tem a

menor chance, Drica garante a Kiko que não
tem nada a ver com as fotos do seu colega de
classe, Cadu baba quando Vivi o convida para ir
à piscina e à sauna em sua casa, Lúcia acha

que Letícia está levando a eleição muito a sério.
A Vagabanda arma para detonar no início da

, campanha e arrasar a Se Liga. Cabeção finge
II passar mal para não participar da aula de

'/ culinária, Dona Vilma prepara uma infusão, e

ele acaba' confessando a armação .. Kiko manda
TOB não dar em cima de Drica e ele não entende
nada, Camila e Diogo vibram porque Beatriz foi
escolhida para fazer um comercial. Letícia e

Rávia distribuem QS panfletos de sua campanha,
A Vagabanda distribui CDs de graça para os

eleitores, Letícia' acusa Gustavo de estar

comprando votos.

SEGUNDA - Olga e Sebastian, escondidos, não

conseguem ouvir o plano. Carmem recebe to

dos para o jantar. Margarido insiste para Eugê
nio se sentar ao lado de Márcia, Dália se insi
nua para Beta, flue confessa ter uma paixão
não correspondída. Margarido dá um anel para
Mocinha e os dois se beijam, Danilo mostra O'

seu carro cheio de flores para Ana Francisca e

declara o seu amor. Olga despejá o caldeirão
de sopa na cabeça de Peixoto, sebastlan pro
mete ajudar o tio se ele contar o plano" mas ele

permanece calado. Ana Francisca garante que
já sofreu demais e· que é muita tarde para os

dois, o que deixa Danilo alterado, Timóteo manda
que Danilo largue sua prima, Klaus ameaça
tirar a casa do pai de ceuna Guilherme dorme
na sala, Na frente de todos, Ana Francisca
manda que Danilo leve as flores de volta, Timó
teo joga Danilo no chiqueiro. Ana chora e Moci
nha insiste que ela declare o seu amor para
Danilo.

QUARTA - Danilo e Ana Francisca batem na

porta, desesperados. Jezebel manda Astolfo ir

para casa. Danilo e Ana Francisca se ·acusam

mutuamente, Olga implica com tudo que Peixo
to faz. Oanilo quer comer bombons, mas Ana
Francisca não deixa e os dois brigam. Guilher
me promete que vai cuidar do filho, Estelinha e

Tonico vão à casa do delegado avisar que Danilo
e Ana Francisca sumiram, Olga promete revis
tar a cidade inteira: Danilo se emociona ao ver

Ana Francisca com o uniforme da fábrica, .que
coloca' para se aquecer. Olga procura pelo ca

sai no hotel, Guilherme pede que o conde ,não
tire a casa de Reginaldo, porque Graça está

grávida. Celina comunica ao rnárldo que sua

família virá morar com eles. Danilo confessa

que ama Ana Francisca. Ela declara .0' seu amor

e os dois se beijam.

Clara pede que Hugo esqueça
tra o rosto de Hugo. Renato

s providências para rebocar o

César. Beatriz implica ao ver
.

'quarto de Lineu. Laura vibra ao

ugo. Inácio fica arrasado ao ver

solando Paulo' César, R.enato
comemora om Joel seu êxito em conquistar a

confiança e Noêrnta. Cristiano se desculpa
por não ter ajudado Noêmia, mas ela garante
que Renato fez tudo, Cristiano comenta que o

cunhado está mudado. Paulo César avisa a

mãe que o conserto vai ficar em quatro, mil
reais. Maria Clara assume que Fernando tinha
razão e ele pede desculpas' por ser ciumento e

os dois se reconciliam. Laura conta para Beatriz

sobre �go. Noêmia avisa que não vai pagar o

conserto, manda que o filho trabalhe para
conseguir .dinheiro se quiser ter carro.

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

golpe. Loureriço diz a Vitor que precisam se

livrar de Danilo para que o Sr. Julian não insista

em transformá-Io em seu herdeiro.

SEGUNDA - Lourdes vê Osvaldo sendo

transferido e se despedem na frente da igreja,
João quer que padre Antonio celebre o seu

casamento com Clara, Clara conta sobre seu

casamento com João e 'Lourdes fala sobre
Mirela. Padre fica incomo.dado ao saber do

abaixo assinado e não' quer que seja entregue,

QUARTA - Dani'lo tenta escapar de Gisele mas

não' consegue, Cláudio diz a Renê que precisam
encontrar outro pintor para a exposição pois o
que estava planejado desistiu de expor seus

trabalhos. Geraldo e Gisele trancam Danilo na

adega do orfanato.

QUARTA - Após transarem, Raquel diz a Agenor
que foi a única vez e se despede de Margareth,
Mirela diz para João esquecer tudo o que houve

entre eles. Margareth, furiosa, diz para Agenor
não tentar lhe passar a perna. Guilherme

ameaça terminar o noivado de Regina e Paulo,·

SEXTA - Gustavo topa e a galera vibra, Rafa

entrega para TOB que Miyuki, Bel e Aline
Inventaram o apelido, Elas insistem na versão
que foi uma amiga tímida que o admira muito. Os
JOvens babam por Cláudia, a nova professora de
Eduçaão Hsíca, Gustavo se preocupa por Letícia
garantir que tem uma carta na manga para a hora
do debate. Vilma e Vinícius aguardam Cabeção
Chegar com o peixe para começar a aula, Gustavo
pede que Cadu descubra o que Letícia está
aprontando.- Cabeção chega com o peixe
estragado, por causa de um .engarrafamento,
Catraca demonstra- preocupação quando Gustavo
comenta que Fabrício pode ficar' em coma para o

resto da vida,

SEXTA - Ana Francisca chora pensando em

Ludovico. Mocinha relembra que ele mesmo a

aconselhou a ser feliz, Danilo dá flores para
Ana Francisca ao vê-Ia com o vestido que ele
lhe deu. Ólga pede que Peixoto descubra qual
é o plano de Jezebel e sua turma. Ele exige um

beijo, ela dá um de má vontade exatamente na

hora que Danilo e Ana Francisca estão passan
do. Klaus insiste que Graça descubra porque
Celina demora tanto a acabar o bordado. Danllo
impede que Ana Francisca devolva o cargo de
diretora da fábrica para Jezebel. Ana Francisca
confessa para Miguel a sua preocupação de
levar o plano adiante. Ele avisa que vai viajar e

volta antes do casamento de Jezebel e Vivaldo,

SEXTA - Inácio se decepciona quando Beatriz
não quer ir ao médico com ele. Marcos descobre

que Hugo vai à praia sempre no mesmo lugar,
. Renato decide bajular Lineu por causa do
testamento. Cristiano elogia o perfume de
Noêrnia.c.Paulo César se lamenta para Sandra

por não poder consertar o carro, Darlene insiste
em ir a um evento com Vladimir porque mente
que, sendo/amosa, vai ser mais fácil inocentar
o pai. Ele acusa-a de fútil-e termina o noivado.
Renato confessa a Lineu que não ·te,rn dínhetro
para pagar a Otávio. Yolanda e Ana Paula
falsificam o cheque. Beatriz reage friamente
ao ver o filho andando.

SEXTA - Vitor se surpreende quando recebe um

telefonema do Sr. Julian e este pede o endereço
do orfanato. Orlando fica surpreso quando o

padre Adriano conta que Oanilo foi levado ao

orfanato que Gisele dirige, Gisele diz ao Sr.
Julian que ele s6 poderá levar Oanilo se o juiz
autorizar a adoção,

SEXTA - Paulo devolve os documentos para
Clara e' João quer cuidar do assunto, Denise

chora o fim do namoro e Hilda põe a culpa em

Clara. Agenor deixa Paulo intrigado com as

fofocas sobre ,os casos de Amador, Lourdes
dá seu vestido de noiva para Clara se casar.

Raquel diz que não quer mais nada com

Guilherme. Agenor chantageia Teresa,

OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS

AMUDANÇõS EM RJNÇÃO DAEDIÇÃO DAS NOVELAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NASCIMENTOS
•

23/12
Karolayne Pereira da Cruz

-,
04/01
Gabriela Massaneiro Fuqel

05/01
Sara Tuany Rossi Dias

10/01
- Rafaela Schafranski da Silva
Alan Onorato de Lima

11/07
J cão Gustavo Perei ra dos Santos

13/01
Guilherme de Oliveira Champoski
Thuany Cristina Bordin
Camile Carlini Rassele

15(01
Guilherme Rodrigo Maier
Luiza M ichalak Cavai ler
E I iézer N unes dos Santos

16/01
Neylla da Silva Conquista '

Carnily Schmitz

17/01
Gustavo Henrique da Anunciação

18/01
Jonas Silveira Kotchella

19/01
Eduardo Bassani Wendorff
Marcos Taborda May
Wesley da Silva, Peratz

20/01
Eduarda da Silva
Geison Fernando Gaedke
Maria Isabel Borges de Oliveira

21/01
EmilyMartins da Roch?1)
Kimberly I<arla Krause?· 1
Amanda Eduarda Scliersvlnski
F9Jtana

.

22/01
Adilson Maass
Camila Coelho
Isabela Coelho
Bruna Drechsler
Lara Vieira Bilert
Marcus Vinícius Machado
Alex dos Passos Ramos

23/01
. William Bruno Falinski

24/01
Francesco D'Arcançelo Innella

25/01
N ícolas da Costa Stoeberl
Gustavo Henrique Meier

26/01
Michel Alex Dias

27/01
Whésley Matheus da Silva
Edna Cristina Milbratz de Lima

..

• Este lindo garotinho Maicon
Tõve completou 5 anos no dia
28/0L Os seus pais Élio· e
Andreia e sua irmã Michele lhe

desejam muita paz e felicidades

• Quem estava de parabéns no dia 301
01 pelo seu primeiro aninho é a

Isabella Stange. Quem deseja muito e

amor e felicidáde a essa linda menina
é o papai, mamãe e a mana

• O bonitão Bruno Krot Franzener

completa 2 anos, hoje, dia 31.
Quem deseja é o pai Edson, o

tio Rafael, a vó Janete e' o vô
José

•

f

SÁBADO, 31 de janeiro de 2004

• A gatinha l.arissa Roberta da Silva
completou 8 aninhos no dia 27/01.
Parabéns dos seus pais, tios e avós

li Feliz Aniversário para a

Walquíria, 6 anos, e para o

Valentino, 4 anos. São os votos
da família Arnaldo Buttner

• Para embelezar a coluna Giovana
M. lenzi. Alegria dos tios Hans
e Barbara

*

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

..

.. . ..

de estar na ",oela
..

.*

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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25° Rodeio Crioulo
vanessactg@ig.co1n.br

REFLEXÃO •••

Oseré uma
sucessão de

seres.

. Consequentemente,
cada um deverá

prevenir-se,
para que o ser

de hoje não
comprometa o de

amanhã.

A enda Gaúcha
25° Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria
Cidade: Vacaria - SC - De: 31/01/2004 a 08/02/2004 Internacional de Vacaria
Rodeio Crioulo de Classificação
Cidade: Ponte Serrada - SC - De: 07/02/2004 a 08/02/
2004

Data: de 31 de janei ro a 08 de feve
reiro de 2004

Rodeio Crioulo Regional
Cidade: Jabora - SC'- De: 14/02/2004 à 15/02/2004

Local: Parque N icanor Krarner da
Luz - VACARIA/RS - BRASIL

Rodeio Crioulo Interestadual
Cidade: Luzerna - S C - De: 21/02/2004 a 22/02/2004 Principais Atrações: Gineteadas, Tiro

de Laço, Shows Nacionais e Interna

cionais, Concurso de Declamação,
Dança, Chula Exposições e Artesana

to, Camping/ Acampamento, Comidas
Campe iras RCNAT- Rodeio Crioulo
Nacional do Alvorecer Tradicionalis
ta (movimento tradicionalista infan

til), 4a_ Edição do Festival Cante uma

Canção em Vacaria

RODEIO CRIOULO REGIONAL

Cidade: H ERVAL DO OESTE
De: 06/03/2004 a 07/03/2004

RODEIO CRIOULO CLASSIFIC./REGIONAL
Cidade: AGUA DOCE
De: 13/03/2004 a 14/03/2004

'I
Estimativa de públlco: 300 mil pessoas em 09 dias

imento dos Centros de Tradição Gaúcha de todo o mundo
o confirmada das delegações dos seguintes países: Argen
a 25a edição do Rodeio está previsto o seguinte esquema

o evento terá o env

através da particip
tina; Paraguai; U

de atrações: *Acontece no dia 20/03/2004, o primeiro
Grande Baile no CTG Laço

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

lance promete deixar o povo
Jaraçua ense pedindo '\\bis".

Desfile de Cavalaria, os: Desfile típico em viapública com cerca 1.200 participantes.
,

�
Concursos/Festival: Concurso da Mais Prendada Prenda do 25° ICASA CAMPEIRAI
Rodeio Crioulo Internacional: Concurso da Mais Prendada Prendinha do 4° RCNAT

(Rodeio Crioulo Nacional do Alvorecer Tradicionalista) 4a Edição do Festival Cante

uma Canção em Vacaria
�

Provas Carnpeiras: (Categorias mascul i
na e feminina: adulto, Juvenil e mirim)

Postos de Venda de Ingressos:
Jaraguá do Sul'

Demarchi Carnes - Casa Camp e i r a
Gauchita - Posto Marechal

Smurf is Lanches - Posto Marcolla

Concurso Internacional de Gine
teadas com cerca de 100 participan
tes convi dados; Prem iação prl nclpal:
o icarro zero quilometro

Academia Terra & Pampa
Promove:

Bombas e
Bicos Inietores
DireçãoHidráulica

Curso de Danças
Gaúchas de Salão
Local: SOCo Beira

Rio Clube de Campo
- Jaraguá do Sul -

SC -

Data: 28 de
Fevereiro às 17:od

Horas
Valor' da Inscrição:
R$ 25,00 p/Pessoa
Inf.: (47) 370-6920-

9991-2355 c/

Concurso Internacional de Tiro de

Laço com cerca de 600 duplas parti
cipantes; Premiação principal: 01
carro zero quilometro if 310-2515 - 310-2562

........................................_

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3635
Jaraguá do Sul· seProva Internacional de Rédea com cer

ca de 80 participantes; Uruguai; Chie

le; Colômbia; Peru;México e Itália.

Shows e Fandangos: Shows: Música e

Dança: Internacionais: 09 - Nacionais: 21

Fandangos: 10 Remates,
Exposições e Lazer: Remate de
"Cavalos de Patrão";
Artesanato Nacional; Circo de Lona;
Parque de O iversões; Praça de

Alimentação.

Robinson
E-mail - terraepampa@bol.com.br

CARNESDEMARCHI
Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
E OVELHA

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

I

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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beleza da broméli
E A FACILIDADE DE CULTIVAR A PLANTA

Os jardins ganham em charme. Com floração vistosa e

duradoura, ambientes internos ficam ainda mais coloridos.
São as bromélias, plantas que não exigem muito trato e se

garantem em beleza. Provenientes da família Bromeliaceae (a
mesma do abacaxi), são plantas herbáceas originárias das
Américas do Sul e Central e regiões sulinas dos Estados
Unidos. Todas as bromélias possuem a mesma forma de
crescimento: folhas formando uma roseta (verticais ou

achatadas) e que, em alguns casos, assumem a formá de um

copo central, que retém água. A espiga da inflorescência surge
do centro da roseta e, após a floração, quando a roseta fecha,
cessa o crescimento.

Há aproximadamente 15 anos, o cultivo de bromélias na

Flora Hansa era apenas um Hobby. Hoje, apesar de não ser o

negócio mais rentável, a empresa conta com um bromeliário
que produz uma média de 350 mil plantas por ano. "Nós não
fazemos extrativismo, temos o matrizeiro e diversos tipos de

bromélias, internacionais e nacionais, tanto as para serem,
cultivadas no sol, quando as para ambientes internos. Nosso
forte é a exportação, cerca de 90% dasf,sementes são
comercializadas para outros países", diz o proprietário, Ivan
Zalewsky. Ele salienta que o verão é a principal estação do
ano para se observar bromélias em flor, mas há espécies
florescendo ao longo de todo o ano.

o Determinadas espécies são para decoração de interior. Vasos
de argila, plástico ou caixas de madeira são apropriados, porém
o mais indicado são os de argila, por permitir melhor ventilação
das raízes. Na maioria dos casos, basta planta-Ias num
substrato à base de parl-es iguais de areia grossa e musgo seco

ou pó de xaxim, acr� .ntando meia porção de folhas secas e

moídas. "As bromélias crescem em quase todos os solos,
Itvemeflte ácidos, bem drenados, não compactados e que
propiciem condições de bom desenvolvimento do sistema
radicular. Elas se desenvolvem muito bem em cantos
sombreados e em meio a folhagens ou até em árvores",
destaca. (FABIANE RIBAS)

PROPRIETÁRIO DE BROMELIÁRIO CRITICA REPORTAGENS
Ivan Zalewsky menciona que a procura pe

las bromélias reduziu depois que os meios de

comunicação divulgaram reportagem sobre a

dengue, fazendo analogia com estas plantas.
"Esse papo de que a bromélia é a principal
moradia do Aedes aegypti é furado. Sabemos
que esse mosquito prefere copos artificiais,
como vidros, garrafas plásticas, caixa d'água,
,piscinas desativadas, pratinhos sob vasos de
plantas e outros tantos objetos que possam jun
tar água limpa.. É possível que algumas
bromélias possam ocasionalmente receber es
ses mosquitos. É possível e não comumente,
mas na lista dos possíveis, ela está lá em bai
xo, mas como é a planta da vez, nos meios de
comunicação ela dá mais ibope do que as mi
lhares de garrafas plásticas jogadas nas pral-

Como cuidar das bromélias?
As bromél ias devem ser regadas apenas quando o

substrato apresentar-se completamente seco.

Periodicamente pode-se pulverizar as folhas, pois
essas plantas podem absorver a umidade do ar

pelas escamas presentes nas folhas. As mais
carnudas podem armazenar água nas folhas, não
necessitando regas intensas. Um cuidado que se

deve tomar é com relação ao "copo" formado pelas
folhas. Se a temperatura do ambiente abaixar
muito e tiver água dentro desses "copos", pode
queimar as folhas, prejudicando a planta.
Recomenda-se utilizar fertilizantes ricos em

potássio na água das regas, pois este nutriente
fortalece os tecidos vegetais e torna as plantas
resistentes a pragas. Não se deve esquecer do

nitrogênio, pois este estimula a brotação e o

enfolhamento. O fósforo também é importante
porque estimula a floração e a frutificação.

as, ruas,
terrenos

baldios,
etc", cri
tica.

A s

pessoas
interessa
das em

conhecer
a Flora Hansa podem visitar a empresa de se

gundas a sextas-feiras, em horário comercial,
na Rua Estrada Pedra de Amolar, próximo ao

Hotel Tureck Garten.
A bromélia é comercializada a R$ 4,00 no

vaso, e R$ 2,00, sem vaso. (FR)
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www.parcimoveis.com.br·
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•

Conheça·as Imobil:iáf'tas .

•
.

Procurar: ® Imóveis à Venda

Cidade: do Sul

Tipo de imóvel:

\.,

Procurar imóveis pelo endereço:
. Endereço: [ ......,.._.__ o

(Informe uma palavra-chave que faça parte do

endereço)
Cidade:

.1 M.ARIMA.R
fMóvltis.Procurar imóveis no emlueemlimento:

Nome: C_. ----------,111

•

•

•

PIAZERA
I rlml"1iml

Agora você não precisa mais deixar seu imóvel numa única
lrnubiliária, 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

Fal:eConosco·· .. . .. .. . .

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

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

•

TELA DE.CONSULTA DOWEBSITE DA PARCIMÓVEIS
• •

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 Jaraguá do Sul e região, incluindo Guaramirim,
Massaranduba,

. Schroeder e Corupá.

•

•

•

•

•
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PARCIMOVEIS '

�
.

Condições facilitadas de pcqomento
direto com a construtora

Rei4021-Aplo 01 suíte + 03 derm, demoil
dep, cfgaragem pf04 càrros, - área de +

ou - 300m2. Rua: Adélia Fischer - Cenfro,

ReI 3808 - Apto de cobertura
com 2 suítes + 2 dorm. c/2 vogas
de garagem - área útil 500m2 -

Ruo: Willy Monke - (entro.

'" 01 suíte, 02 dormitórios
'" Sacada com churrasqueira
'" 01 ou 02 vagas de garagem
'" safão de festas
'" Play-ground
'" Localização: Vila Nova
.. 7 andares

D,Ê ESTA SE(iORA"ÇA PARA SOA FAMíLIA.
, ReI 3817 - Apto duplex 01 suíte

, c/doset + 02 dorm - área útil
200m2 - Ruo: Emil Burow - Centro

Residencial

��l� Ylff�
VOCÊ PODE TER UMA BELA VISTA

A Wolfepar Empreendimentos
e Participaçoes Ltda com a

"Imobiliária A Chave"
apresentam um

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

salão de festas com

churrasqueira, 03 dormitórios,
sala +. copa, cozinha,

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

porcelcmento próprio até 36
vezes, podendo ser aceito
FGTS e financiamento após
imóvel -estcr concluído,

APTO EDIFICIO
JACÓ

EMMENDOERFER
cJ 2 aros, SALA,

COZINHA,
LAVANDERIA,2
BWCs, GARAGEM
RS 80.000,QO.

•

•

1709 - coso de olvenário
com 96,OOm2, terreno com 850,OOm2

RS 32.000,00

Rei. 104 - casa mista Vila Nova Rua José

marangoni casa cf 130,OOm2, terreno cj
J36,OOm2 RS 70.000,00

REF.ll00 - CASA COMERCIAL COM 96,OOM2,
TERRENO C/ 450,00M2 NO BAIRRO CENTENÁRIO

PROX, APAE RS 67.000,00 NEG/CIÁ VELo

EDIFICIOMATHfDI- BAIRRO NQVA BRASIlIA,
COM 03 DORMITORIOS, SALA, COPA, COZINHA,
lAVANDERIA, BWC, GARAGEM RS 55.000,Op.

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

RS 43.000,.00,

Vila Leml>Rei. 2403 terreno próximo Escola
Giardini lenzi com 671,OOm2. Valor RS 23.500,00

, cf entrada c/parcelamento em até 24x

VILA LENZI- Rei. 2404 terreno próximo Escola
Giardini lenzi com 892,00m2. Valor RS 28.000,00
c/ estrada + parcelamento em até 24x.

REF. 2402 VILA LENZI- Terreno eom 500,00m2
Rua: João André dos Reis, RS 22.000,00. cf
Entrada + parcelamento em até 24x

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

Edificio Chiodini/Av,Marechal Deodoro da Fonseca
RS 40.500,00

REF. 5012 - CENTRO
Sala comercial naAv, 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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fiirassol
IMÓVEIS

371-7931
.�MOBILIÁRIA• .... ARQUITETURA ,

• DESIGN
• DM. DE OBRAS

BPABX
CRECI1741-J

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

Suíte cf hidro. + 03 quartos e demais dependo
- Terreno cf 570 m2 - Czerniewicz - R$
250.000,00 - Ficam alguns móveis

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

Côd. 2066 - Apto 01 suíte + 02 quartos e demais
dependências, 2 vagas de garagem - centro- R$

75.000,00 - permuta imóvel menor valor.

3129 - Schroeder - terreho com 577,90 m2 -

R$ 8.500,00
.

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

3131 - Bana do Rio Cerro vende-sa.terreno com

.

754,00 m2 - R$ 33.000,00

Cód - 3132- Terreno 425m2, Centro. R$
50.000,00

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

Cód - 3133 - Terreno 483m2 - Residencial
Geranium - R$ 10.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fone 371-2357N
Corretor de Ilnóvcis

CRECI4936

APTO - Vila Nova, Res. Jardim das

Mercedes. R$ 300,00

vilson@parcimoveis.com.br

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

LOCAÇAO
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

ILHA DA FIGUEIRA - casa em alvenaria cf
90m2, Terreno c/240m2, 3 dorm. Rua Luís

Alves, 111. R$ 55.000,00

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

450m2. R$ 210.000,00

CASA de madeira com 48,OOm2,
dois quartos, sala, cozinha,
banheiro, garagem, TERRENO

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

.

SALA COMERCIAL - com

TERRENO com 388,60m2, toda t, 100,OOm2 mais banheiros, VALOR

infra-estrutura, VALOR R$ 350,00, Rua 28 de Agosto -

16.000,00 -CENTRO. I NOVA ESPERANÇA. i
TERRENO com 450,OOm2, Rua ! SALAS COMERCIAIS - tres salas I.com 40,OOm2 cada, VALOR R$
asfaltada, VALOR

R$. 25.000,OOJ. 250,00 CADA L'
- CENTRO. '

CENTRO.' I

---.,-.-r-:�-
..-.-,--.-.-r-r--rr-r-».. -,- +----�.,---.--:---:"C-..r-r-r-r-r-r-r-r-r","�,_..._j

VENDE - GUARAMIRIM
CASA em alvenaria com

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

churraqueira toda murada,
TRRENO 360,OOm2 VALOR R$
50.000,00 - AMIZADE

CASA mista com 100m2 tres

quartos, sala, cozinha,
lavanderia, garagem, TERRENO

450,OOm2, VALOR R$ 30.000,00
- NOVA ESPERANÇA.

CASA em alvenaria 'com

99,OOm2 uma suite, 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia,
banheiro varanda. TERRENO

1.948m2, VALOR R$ 50.000,00 -

GUAMIRANGA.

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

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

FLAT ED. SAINT SEBASTIAN - CENTRO

Apto amplo com sala de estar, cozinha
e lavabo. Nó mezanino, suite, Valor

R$68.cioo,00

ALUGA' - GUARAMIRIM
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,OOm2 mais banheiros, VALOR

R$ 1.800,00, Rua 28 de Agosto
CENTRO.

SALA COMERCIAL - com'

200,OOm2 mais banheiros VALOR
R$ 500,00 Rua 28 de Agosto -

AMIZADE.

SALA COMERCIAL - com

150,OOm2 mais banheiros, Rua '

28 de Agosto VALOR R$ 500,00 -

AVAL

Rua Irineu Vilela Veiga, 137 • Centro • Guaramirim • SC
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VENDE - ALUGA - ADMINISTRA - CONSTRÓi

Ed. Jaraguá - Apto cj 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

Dom Lorenzo - Apto cl suite
+ 2qtos e demais dep.
Incidência de sol da manhã.

Rua Leopoldo Malheiro, 173.
Apto 30.1.. R$ 105.000,00
(troca-se porcasa de igual valor).

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

Nóroschny. R$65.000,00. Aceta

imóvel de até 50% do valor.

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

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

Rua Luis Picolli - sobradoel 270m2,
cl 1 suíte + 2 qtos, sala de estar I
jantar I íntima e demais

dependências, garagem p/ 2 carros.
ValorR$145.000,OO aceitaseapto
menor valor como parte do pagto.

Condomínio Residencial SunAower

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

Aptos. nº 101, cj 123m2. suíte + 1

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

\,�

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

qtos. R$U5.000,00

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 residéncia como pgto.

VILA BAEPENDI -

Casa cj 286m2.
Rua Fritz

Bartel, 830.

R$ 170.000,00.
Aceito apto de
menor valor,

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

al, cozinha/chur., sacada;
tirea de serviço, c/ 2 vagas
de gar. Prédio o/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 cj
suíte master + 2 qtos, dep. de

empregada e demais dep., 2

vagas dê garagem.

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

R$ 233.000,00

apto no 2º andar

R$ 245.000,00

apto no 5º andar

R$ 260.000,00

Res. Amarillis

Apto com suíte +

03 qtos e demais

dep. Acabamento
diferenciado.

R$ 85.000,00.

Ed. Dlanthus- Apto
com suíte + 2 qtos

e dep. de

empregada,
garagem para 2

carros. R Mari na

Frutuoso, 330. R$

175.000,00 aceita

troca por casa de

igual valor

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

CORREIO DO POVO 7

,

Is.... Imove·.·

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

, LOCAÇAORESIDENCIAL ,• Ed. Arnaranthus (próx. Justiça Federal)-,'RJJa Adolfo Saeani, 36, apto c/ suíte mas

[ter + 2 qtos e demais dep., 2 vagas de I
,garagem. A partir de R$1.100,00 I
• Ed. Emiti - Rua Epitáeio Pessoa, 421

I (próx. Shopping Breithaupt) . apto c/ 2 qtos I
'e demai dep. R$ 380,00 I
,. Quitinete (Centro) Rua Guilherme Hering,
94 si 02. R$ 140,00 .

I. Ed. Magnólia, Rua Pe. PedroFranklin, 174, I
I apto 303, el 1 qto e demais dep. R$ 300,00 I
,. Ed. Magnólia, Rua Pe. Pedro Franklin, 174; I
'apto 202, c/ 2 qtos e demais dep. R$,450,00
I- Ed. Imperial, Rua Felipe Schmidt, 234, I
I apto 102, c/ 3 qtos e demais dep. R$I
650,00. ,'. Casa· Rua Ferdinando Krueger, lot.

·1 Versalles,c/ lsuite c/ closet + 3 qtos, coz.]
Imob. R$1.000,00. I
,. Ed. Tulipa. R Emil Burow, 223 c/ suíte + I2 qtos e demais dependeneias. R$ 520,00

.

,. Ed. Gardênia R Leopoldo Malheiro c/ 2'
I qtos e demais dependências. R$ 330,00 I
I LOCAÇÃO COMERCIAL I
,. Loja - c/400m2. Rua Pref. Waldemarl
IGrubba, 5070, (próx. Portal) R$ a.ooo.oo I
,. Terreno na Walter Marquardt c/450m2, I
para garagem ou loja de carros. R$ 600,00
I. Terreno na Rua Feliciano Bortolini (fundos I
I Breithaupt Barra), c/450m2. R$ 300,00 I
I. Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo,
de futebol). R$ 220,00
,. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532-1
'salas, c/40m2, 1º andar - R$ 400,00 I
I. Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532-1
salas, el 40m2, 2º andar - R$ 350,00 II. Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer,
11549 - 1 sala térrea - 36m2 - R$ 200,00 I
I. Ed. Tower Center - salas de 101m2 a I
1138m2, c/ gari'

R$ 400,00 a R$I600,00 .� "
.

I. Centro Comerciá . Mal. Deodoro, 15941
I: salas diversas, el 32rTl2 cada. R$ 280,0� I
.

25000 "

.

'. S�la coml., na Rua Epitácio Pessoa, 570, II'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. Erieà. Rua GUil,herme Herlng. R$I200,00' .

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

'1 (suíte + 3 qtos) - R. Francisco Piermann. R$'
1200.000,00 I
'I. Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep'-I
Três Rios do Sul. R$ 35.000,00 .

I. Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep.,1
I piscina, salão de festas, terreno c/ 800m2. I
I RuaAdilio Esbardelathi, 97. R$175.000;00 ,
• Casa c/ suíte + 3 qtos e demais dep., I'terreno c/680m2. Rua Max Wilhelm, 901.

I R$ 170.000,00 ,
I. Imóvel comercial residencial. em I
'construção, terreno c 900m2 e eonstr,ução,300m2. R Francisco Ruseka, 614. R$
1110.000,00
I. Centro - Ed. Royal Barg, Rua Marechal I
I Deodoro da Fonseca, apto 1102, com suíte,
,+ 2 qtos. R$ 140.000,00

.

,
I VENDAS TERRENOS I
I. Terreno - R. Marajó - Ilha da Figueira - c/ I450m2 - R$ 35.000,00 .

,. Terreno em Guaramirim, local nobre para'
[restdêncla. R$ 22.000,00 I
,. Terreno

- Rua Wille Bartel- Baependi, cl I
420m2 - R$ 40.000,00 .

I. Terreno bairro Chico de Paula c/ aprox.1
11.000m2. R$ 28.000,00 I
I. Rua Ardulno Pradi -São Luiz-R$ 25.000,00 I
,• Rua Pedro Vinter, perto Mat. Const ..

,Vinter R$ 22.000,00 '

L _J
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CREcr W 550-J

({f:
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSuI •
MENEGOni (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

;"=VENDA== 5494 CASA - SCHROEDER - R. DELFINO DEMARCHI, 34 - CASA DE
ALVENARIA COM 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, 02 BWC, LAVÁNDERIA, GARAGEM
+ EDíCULA - TERRENO COM: 450,00M2 (15,00 X 30,00) Área do terreno 450.00
m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço venda: 43,000.00

==VENDA== 5521 CASA - BARRA DO RIO CERRO - RUA fRUNO 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 200.00m2 Preço venda:
83,000.00

==VENDA== 5526 CASA - BAEPENDI - RUA BERNARDO DORNBUSCH;
1067 - CASA DE ALVENARIACOM 133,90M2 E TERRENO CQM416,74M2.
IDEAL PARA PONTO COMERCIAL. 2 DORMITÓRIOS; SALA; CHURRASQUEIRA;
LAVANDERIA; COPA/COZINHA. O.BS= AGREGADO OI SALA COMERCIAL.
2BWC. Área do terreno 416.74 m2 Área Benfeitorias 133.90 m2 Preço
venda: 120,000.00

==VENDA== 5524 SALA COMERCIAL - JARAGUA ESQUERDO - RUA JOÃO
JANUÁRIO AYROSO ,1623 - RESTAURANTE /SALÃO DE FESTAS. ÁREA DO TERRENO
COM 23,00 M X 38,00 M = 874,00 M2. ÁREA CONSTRUíDA
DE 258,00 M2. Área do terreno 874.00 m2 Área Benfeitorias 258.00 m2 Preço
venda: 190,000.00

==VENDA== 5523 SOBRADO -

CENTRO RUA RUDOLFO
HUFNUESLLER 464 FUNDOS -

SOBRADO COM 160M2 4 QUARTOS,
02 BANHEIROS, SALAS, COPA,
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGENS,
PISCINA + CONSTRUÇÃO MISTA EM
.100M2 COM LAJE SUSPENSA,
VÁRIAS ÁRVORES, LINDO POMAR
COM VISTA PARA O RIO EM
TERRENO DE 1.237,00M2 . ACEITA
IMÓVEL EM

.

ITAPEMA. OU MEIA
PRAIA. Área do terreno 1,237.00
m2 Área Benfeitorias 260.00 m2

Preço venda: 160,000.00

==VENDA== 5525 CASA - ILHA DA FIGUÉIRA - RUA RUDOLFO SANSON,
67 - CASA EM ALVENARIA COM 04 DORMITÓRIOS, 02 BANHEIROS, SALA,
COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA DE FESTAS, GARAGEM PARA 02 CARROS.
EM TERRENO DE 441,00M2 LOCALIZADO PRóXIMO AO POSTO PÉROLA DA

RGUEIRA. - ACEITA TERRENO OU AUTOMÓVEL COMO PARTE PAGAMENTO.
Área do terreno 441.00 m2 Área Benfeitorias .120.00 m2 Preço venda:

68,000.00

==VENDIÍ== 5518 SOBRADO - VILA LALAU - R. PREF. WALDEMAR GRUBBA,
2282 - SOBRADO COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC. ÁREA DE
FESTAS E CHURRASQUEIRA (PARTE SUPERIOR) COMÉRCI0,02 BWC,
DISPENSA E GARAGEM PARA 03 CARROS. (PARTE TERREA). Área do

terreno 409.00 m2 Área Benfeitorias 320.00 m2 Preço venda: 150,000.00

•

==VENDA==
•

5462 TERRENO -

SANTO ANTONIO - RUA-887
DOMINGO ANACLETO GARCIA.
TERRENO ..

FRENTE= 11,70 M + 8,34 M. -

FUNDO = 18,46 M. -

L, D. = 23,37 M. -

L.E. = 29,48 M.
Área do terreno 507.08 m2 Preço
venda: 21,000.00

•
.'

•

• •
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BARRA DO RIO CERRO -casa alv. com 202,OOm2,
sendo 99,00m2 averbada, terreno cl 594,00m2
(22x27), 1 suite mais dois qtos, sala, copa, COZo

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

Pomerode.

JARAGUÁ 99 - galpão alvenaria semi-acabado
com 90,00m2, terreno com 377 ,00m2.
(13,10x29), Rua Emilio Oscar Oldenburg, lote nO
07 - R$ 28.000,00

99,00M2 UMA SUITE, 2
.

QUARTOS, SALA, COZI

NHA, LAVANDERIA,
BANHEIRO VARANDA.'
TERRENO 1.948M2, VA

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

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

GUARAMIRIM - CASA EM
, ALVENARIA COM
"80,00M2 COM DOIS
QUARTO, SALA, COZINHA,

� BANHEIRO, LAVANDERIA,
VARANDA E GARAGEM
COM GHURRAQUEIRA
TODA MURADA, TERRENO
360,00M2. R$
50.000,00. TRATAR: 373-
0283 CREGI 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 COM

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

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

BLUMENGARDEN' II -

BAIRRO AMIZADE - CASA
NOVA CONTEN'DO 01
SUITE + 02 DORMITÓRI
OS. ENTREGA PRONTA 30
DIAS. R$85.000,00. TRA
TAR: 371-9165 CRECI

1462-J

BARRA RIO CERRO, casa alv c/laje, semi-acabada
c/166,00m2, terreno cl 383,1;:;m2
(15,5x24,75),4qtos,sala,copa COZo BWC,
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 128,00in2 cl
laje semi-acabada, terreno c/360,00(15x24),
3qtos, sata.copa.coz.zêwc'Javanderta, garagem,
Rua 462, Loteamento Corupa, lote nº 14, R$
50.000,00

•

JARAGUÁ-99- casa alv.c/laje 94,OOm2, terreno cl
325,OOm2(13x25), 3qtos, sala, copa, COZ., BWC,
garagem, murada, Rua Paulina K .Lescowicz, lote nlJ
97 - R$ 40.000,00 aceita terreno até 50% do valor de

venda como parte pgto,

SÃO LUIS - casa alv. c/laje 108,OOm2, terreno cl
392,OOm2, 3qtos, sala, copa, COZo 2BWC, lavanderia,
garagem p /dots carros lado a lado, piso cerâmico,
construção averbada em 70,OOm2, murada, Rua Albano
Piccolf nO 181 - R$ 50.000,00 aceita carro até R$
15,000,00 ou R$ 35.000,00 entrada saldo em 6 vezes

•

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. cl 193,oom2 c/laie,
terreno cl 2.361,75m2(35,40x66,72), todo murado,
estremando pelo lado esquerdo com o Ritieirão das P€dras
Brancas, 1 suite mais 2qtos; duas salas, 3 banheiros

mobiliados, coz.mobillada, lavanderia, churrasqueira,
garagem para 3carros, despensa, instalação agásJunkers,
água quente nas tomeiras e chuveiros e com pressurizador
de água automático, canil, portão eletrônico, 40 pés de

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

•
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• ARCIMÓVEIS PARCIMÓVEIS

02 QUARTOS E DEMAIS
DEPEND. TRATAR: 371-
7931 CREel 1741-J .

�

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

371-9165 CRECI 1462-J
LOT. BLlJMENGARDEN -

.ALVENARIA, NOVA, COM

120M2, TERRENO COM

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

235-J

SÃO LUIS - CASA ALVENA

RIA CONTENDO 02 DORM.
TERRENO COM ÁREA DE
420M2. R$37.000,00.
TRATAR: 371-9165 CRECI
1462-J

CZER WICZ - SO

BRADO NA COM 250�
DE ÁREA CONSTRUíDA,
TERRENO COM

363,00M2 PRÓXIMO AO

PAMA, NO VALOR DE

R$ ,150.000,00.
TRATAR: 275-1594
CRECI 612-J

<
r
oo
O
z

s:
o
<
m

00CENTENÁRIO - 1 SUíTE,
2 QTOS, 2 SALAS, COZ.,
BWÇ, LAV. R$ 63.000,00.
TRATAR: 275-0510 CREel

235-J

CZERNIEWICZ - SOBRA
DO ALV. COM 300 M2 -

1 SUITE CI HIDRO + 3

QUARTOS E DEMAIS
DEPEND. TERRENO CI
570 M2. R$ 250.000,00
- FICAM ALGUN? MÓVEIS,
TRATAR: 371-7931 CRECI

1741-J

SÃO LUIS - CASA PRÉ MOL
DADA. CONTENDO 03 DOR
MITÓRIOS. R$45.000,00.
TRATAR: 371-916'5 CRECI
1462-J

CZERNIE�ICZ - CASA
CONTE .01 SUITE + 02

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

ILHA DA FIGUEIRA - 02
CASAS ALVENARIA - TER
RENO COM 355 M2 -R$
80.000,00. TRATAR: 371-
7931 CRECI 1741-JANA PAULA - SOBRADO

CONTENDO 01 SUITE + 02
DORMITÓRIOS.
R$95.000,00. TRATAR:

s:
O

VILA NOVA - CASA MIS-
,

TA, RUA JOSÉ
MARANGONI CASA CI
130,00M2, TERRENO CI
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
TO,S, SALA,' COZI NHA,
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

VILA NOVA CASA

GEMINADA COM 60 M2 -
'

•

• . ,.
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, J5,00)- NA ÁREA NO
l�E E PROPRIO PARA
LOTEAMENTO - R$
500.000,00 OU 50% EN
TRADA SALDO A COM
BINAR. TRATAR: 376-
0015 CRECI 1589-J

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

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

R$68.000,00
TRATAR: 371-9165

, CRECI 1462-J

GUARAMIRIIVI -

'TERRENO, COM
•

388,60M2, TODA
IN FRA-ESTR UTU

RA, VALOR

16.000,,00. TRA
TAR: 373-0283
CREGI820-J

VILA LENZI- SOBRA
DO EM ALVENARIA

I

C/500M2, C/ APTO I

E SALA COML. TER
RENO C/450M2. R$
210.000,00 TRATAR:
371-2357 CRECI I

4936

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 CRECI612-J

BARRA DO RIO CERRO
TERRENO C/

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

24, LOTEAMENTO
HERBERTO ENKE, AO
LADO DA TRITEC - R$
15.000,'00. TRATAR:
376-0015 CRECI1589-J

CENTRO ED

FRAGATA - �PTO
COM 02 DORMITÓ- ,

RIOS, COZINHA
MOBILIADA, SALA
COM SACADA E

C H URRA SQUE I R A .

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

•

GUARAMIRIM -

TERRENO coM
450,00M2, RUA

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

CENTRO - 2 SALAS

COMERCIAIS COM
I 85,00M2 NO

,
, ,

EDIFICIO CHIODINI/
AV.MARECHAL
DEODORO DA FON- I

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

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

671,00M2. VALOR R$
23.500,00 C/ ENTRA
DA C/ PARCELA�
MENTa EM ATÉ 24X.
TRATAR: 275-1594
CRECI612-J

SÃO LUIS - TERRENO'
COM', 730,OOM2
(20X36,50), LOTE N

36,

RESIDE.NC�
IM

PERADOR, RU GUI-
LHERME HRUS KA

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

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

UBATUBA, SÃO CHICO.
TRATAR: 376-0�15"

� CRECI 1589-J

• JARAGUÁ ESQUER
DO -, TERRENO -

480M2, R$ ,

33.000,00 PERMU-
• ,TA COM IMÓVEL DE

MENOR VALOR,
ACEITA CARRO ATÉ

< R$ - 10.000,00
TRATAR: 371-7931
CRECI 1741-J

,

CENTRO- ED MATHEDI
I - APTO COM 02 DOR

MITÓRIOS + 01 DORM.
I

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

CENTRO - RUA
FELIPE SCHIMIT;
PRÉDIO COML. E
RES. C/440M2. R$
230.000,00. TRA
TAR:' 275-1594 ;�
CRECI612-JVILA LENZI- TERRENO

COM 500,00M2 RUA:
JOÃO' ÀNDRÉ DOS
REIS. R$ 22.000,00.
C/ ENTRADA +

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

ED. AMARANTHUS -

APTO COM SUITE + 2

QTOS, 2 VAGAS DE
GARAGEM. APTO
MOBILIADO.

R$275.000,OO.
ACEITA RESIDÊNCIA
COMO PGTO.
TRATAR: 371-8814
CRECI 1873-J

AMIZADE'- COND:
AM IZADE - 3 'QTOS,

'

SALA, BWC, COZ.,
LAV., TODO
REFORMADO. R$
58.000,00
NEGOCIÁVEIS.
TRATAR: 275-0510
CRECI235-J

<=)LOT. VERS�I..ES -

ÓTIMA LOCJLlZA-
�,

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

.. 235-J
•

VILA LA.LAU - 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
CRECI 550-J

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

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

CENTRO- ADÉLlA
FISCHER - 530M2,

· CENTRO. PREÇ_O
PROMOCIONAL R$
'35.000,00 NEGO
CIÁVEIS. TRATAR:
275-051.0 CRECI
235-J

ED. MARINA - RUA •

MARINA FRUTUOSO.
•

APTO 403, C/ SuíTE I'

+ 2 QTOS. R$
•

115.000,00. TRATAR:
371-8814 CRECI
1873-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-JBARRA DO RIO CERRO

- TERRENO COM

488,97(19,83X25,37),
, LOT. GIROLLA, RUA
VIRGILlO P. RUBINI, R$
28.000,00. TRATAR:
376-0015 CRECI1589-J

, VILA NOVA - APAR
TAMENTOS NOVOS
CONTENDO 03
DORM R$80.000,OO

, E 02 DORMITÓRIOS'
R$ 65.000,00. EN
TREGA FINAL 2004.
50%ENTRADA +

PARCELAMENTO.
TRATAR: 371-9165
CRECI 1462-J

AMIZADE - TERRE
NO COM
13.651M2. - R$
60.000,00. TRA
TAR: 371-7931

, CRECI 1741-J

CENTRO ED.·
JARAGUÁ - APTO C;
SUíTE + 2 QTOS E

DEMAIS DEP.
SEM I MOBI LlADO,
REFORMADO. R$ ..

I

110.000,00 .•
TRATAR: 371-8814 ;
CRECI 1873-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

BARRA DO RIO CERRO
'

TERRENO COM

36.856,60M2, (81,00 X

SANTA LUZIA
TERRENO

•
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.PAPELARIA
• BAZAR

Inaugurada no dia 12 de janeiro,
Jaraguá do Sul e região têm açora
uma nova opção em papelaria ..

Localizada na Rua Barão do Rio

Branco, 309, no centro de Jaraguá do

Sul, a Papelaria e Bazar LB oferece
artigos de papelaria, presentes,
x e r ox , r evi s tas, m a t e r i a I d e

. escritório, além de cartões diversos.

Segundo a proprietárià Nara

Yone, o empreendimento oferece uma

linha diversificada de -marcas e

produtos, com preços igualmente
variados -Ó,

Visite a Papelaria e Bazar LB e

comprove os preços em material
escolar na volta às aulas!

Rua Barão do Rio Branco,
309, centro • Jaraguá do Sul

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

,

Fone/Fax: 275-0174 -' 371-3124 275-0722

www.girolla.com�br E-mail: girolla@netuno.com.br
Duranfe o mês de:Janeiro/2004 não ofenderemos aos sábados

Iro a
IMÓ'VEIS LTDA.

1253 - CASA DEALVENARIA SEMI-NOVA - PARTE
ALTA - PROX. ANTIGA APAE - - c/ 204 m2, tendo suíte c/
doset mobiliado e hidra, 2 quartos, cozinha semi-mobiliada,
churrasqueira, garagem p/2 carros. RS 155.000,00.

3062 - APTO' -
ED. JARAGUÁ -

c/ 2 qtos =
RS 49.000,00

1172 - CASA - ClERNIEWIClc/129 m2 em terreno de
745 m2 e/3 qtos=.RS 42.000,00

1114 - CASA DE ALVENARIA - PRÓX. DA MALWEE -

c/200m2, em terreno de 800m2 (20 x 40) - 3 qtos;
ehutrasqueira, piscina. RS 120.000,00

, 1193 - CASA DE ALVENARIA - IlHA DA FIGUEIRA"

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

,
1315 - SOBRADO - VILA LENII- PARTEALTA -c/

450m2, excelente acabamento, tendo 6 suítes, churrasqueira,
garàgem p/3 carros =' Aceita imóvel.

1447 - CASA DE ALVEANRIA - SÃO LUIS - el 140m2 em

terreno de 900mZ (15 x 34), tendo 03 quartos e garagem p/ '

02 carros. Valor RS 115.000,00
' ,

5010 - GALPÃO - CHICO DE PAULA- c/ 143,00 m2 em
.

terreno de 407,50 m2= RS 50.000,00

1051 - CASA DE ALVENARIA NOVA - ÁGUA VERDE-c/
160 m2, terreno cf400 m2, tendo 1 suíte, 2 qtos, churrasqueira,

garagem p/ 2.carros. Aceita imóvel.= RS 75;000,,00.

,

1171 - CASA DE ALVENARIA - ClERNIEWICl - c/

6�63m,2
em terreno de 357 m2 tendo 1 qto, bwe, copa, '

co �a, sala, despensa e lava�derio= RS 49.000,00

;

1211 -SOBRADO DE ALVENARIA - JARAGUÁ
ESQUER·?O - 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 bwe, churrasqueira, garagem 2 corras. RS
60.000,00. Aceita imóvel em Jaraguá.

3055 - COBERTURA DUPLEX - EDIFíCIO ARGUS - e! 192 m2 de
órea útil e 2 vagas de garagem. Parte de baixo: Sala intima, suíte de casal e!

'

doset,l suite solteiro, 2 quartos e bwc. Parte de CIMA: salas de estar e jantar,
lavabo, sacada c/ churrasqueira, cozinha, órea de serviço, dependência e!
bwc.lmóvel semi-mobiliado. Aceita apto ,e! 3 qtos C0l110 parte de pgto.

1217 - CASA DE ALVENARIA NO JARAGUÁ
ESQUERDO e/3 qtos e garagem p/2 carros.

RS 60.000,00.

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

sala comercial = RS 120.000,00.Aeeita imóvel.
,

,

1213 - SOBRADORESIDENCIAL/COMERCIAL - JARAGUÁ
ESQUERDO - de frente p/ r,ua principal c/ 266,20 m2, tendo suíle

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

1446 - CASA DE MADEIRA - SÃO LUIS - c/80m2 em
,

terreno de 467m2, tendo 02 qlJartos, dep. empregado e

garagem. Valor RS 30.000,00

1994 - SOBRADO EM JOINVILLE - BAIRRO N081!I.
e/310 m2 em terreno de 714 m2 (21 x 34), semi-mobiliado,

tendo suíte c/ hidro + 3 qtos, escritório, lareira, lavabo,
churrasqueira, piscina, garagem p/3 carros.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Realizando seu sonho imobiliário
FONE/FAX (047) 275-2990

E-mail: dejaimoveis@netuno.com.br
CRECIOOl770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL-

0;,�w.Vs�rifuàiiD2�t�7;�m0m�-ÇfffL'Ç �::��'">
' .�' ",Ciiá&ilii'í1:1l2':K!;tf'iZêi'jg:;'�

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

;�; inacabado - 3quortos, 2 banheiro, 2 solo, cozinho, lavanderia,
jgaragem - Valor RS 75.000,00
1... --- --.''t
ji,k
f( VENDA

.

200 m2 com 03 quartos, varando superior, solo, cozinho,
ia, 02 banheiros, garagem poro 02 carros - Valor RS

140.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO medindo

466t90 m' _ valor RS 38.000tOO

ILHA DA FIGUEIRA - RESIDENCIA EM

ALVENARIA medindo 208tOO m2 com 04 quortes,
02 benhelros, sele, COPOt cozinhe, lcvonderic,
esrritórlc, verundu, depósito, 02 vagas de

garagem e área de festas _ valor RS 95.000tOO

SÃO LUIZ - RESIDENCIA EM AL VENARIA

INACABADA medindo 60 m', 02 quortes, sele,
cozinhot benheíro, lavanderia externo _ terreno

com 442tOO m2 _ valor RS 36.000tOO negociável

BAEPENDI - RESIDENCIA EM ALVENARIA

com 03 quertcs, varando superior, sele, cozinhn,
lovonderiot 02 bnnheires, garagem poro 02 carros

, - valor RS 130.000tOO

CENTRO - APARTAMENTOmedindo 92tOO m2

com 01 suíte, 02 quortos, sele, COPOt cozinho,
lavenderie, benheiro, garagem - valor RS

120.000tOO

VILA LALAU - RESIDENCIA MISTA com 02

casas germinados mais terreno medindo 8.803tOO
,

m2 - valor RS 68.000tOO

BARRA DO RIO MOLHA - RESIDENClA EM

COO 009 - BARRA DO RIO MOLHA - RESIDENC/A EM
ALVENARIA medindo i60 m2 com 01 suíte, 02 quartos, 02bonheiros,
solo, copo, cozinho, lavanderia, garagem pará 02 carros +

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

01 TERRENO- Valor RS 120.000,00

COO '398 - JARAGUÁ ESQUERDO - RESIDENC/A '; M 01
suíte com doset, 03 quartos, 02 banheiros, solo, copo, cozinho,
lavanderia, óreo de festas, garagem poro 02 carros - Valor RS
,90.000,00

ALVENARIA medindo 160tOO m2 com 01 suite, 02
quartos, 02 banheiros, sele, CQPOt cozinhe, lavanderia
e garagem poro 02 carros + 01 apartamento com 02

quortos, benheíro, sele, cozinho, lavanderia'garagem
+ 01 terreno - valor RS 140.000tOO '

ANA PAULA lU - R(SIDENClA EM ALVENARIA

medindo 79tOO m2 com 01 quorte, sele, COPOt cozinhat
lavonderiot banheiro, garagem e mais um galpão em

alvenaria _ valor RS 50.000tOO

MOLHA - CHÁCARA ... medindo 3.500tOOm2 -A

cinco minutos do centro com ruas 100% asfaltados _

área toda escriturado - 2 lagoas com peixes -

rancho - jardim _ portão eletrônico _ residência
com 4 quartos, snln, cozlnhn, garagem _ terreno

murado - pomar - portão eletrônico - Valor RS
120.000,00 - Aceita-se outro imóvel c/e menor

valor

BARRA - CHACARA medindo 6.000tOOm2 - Atros

da CllUMA - residência em elvenaria, 3 quenes, sele,
copo cozinhot lcvenderia, bnnheiro, garagem - Valor

, RS 140.000,00

VILA LENZI - TERRENO medindo 3.000tOO' m2
próximo ao viaduto - Valor RS 55.000,00
negociável.

CENTRO - SOBRADO em alvenaria 280tOO m2 com

01 suíte, 03 quartos, sola TVt solo [antcr, cozinho

mobiliedc, 02 benhelros, ampla área de festas com

COO 019 - FIGUEIRA - RESIDENC/A em alvenaria medindo
141,00m2 - 3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem, órea de festas - Valor RS 58.000,00

COO 420 - FIGUEIRA - RESIDENC/A medindo 20B,00m2, 1

suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 3 garagens
- Valor RS 95.000,00

churrasqueira medindo 100tOO m2t piscina e mais uma

residência em alvenaria com aproximadamente 80tOO
m' com 03 quartos, solot cozinhe, bunheire, lavanderia
- Valor RS 230.000,00

FIGUEIRA - CHACARA - com residência rústico em '

alvenaria com 2 quuríos, sole, COPOt cozinhat lovanderiot
banheiro e goragemt golpãot 2 lagoas com peixes,
recheeirn, pontes, ruas internes, trilhas, pomar,
documentos em ordem - medindo 15.000tOOm2- com
asfalto até o entrado - Valor RS 210.000,00

FIGUEIRA - RESIDENClA EM ALVENARIA com 285tOO
m2 com 01 suítet 02 quertos, COPOt cozinhot lovondeirot
bcnhelre, garagem paro 02 cerres, varondot
churrasqueira com terraço _ Valor RS 130.000,00

LOCAÇAO

BARRA DO RIO MOLHA' - RESID{NCIA EM

. ALVENARIA com 01 suite, 02 quartos - valor RS
400tOO

AMIZADE - APARTAMENTO cem 02 quartos _ valor
RS 330tOO

NOVA BRASíLIA - RESIDENCIA EM ALVENARIA

com 01 suite, 02 quartos, sele, cczinhe, levonderin,
banheiro sedcl, garagem fechado com churrasqueira
- valor RS 550tOO

Vende-se uma casa em alvenaria na Praia

de enseada a 400ms do Mart com 114ni2t
03 dormitóriost 02 benheíres, cepo, rozinhc,
sala, lavanderiat churrasqueira, garragemt
com acesso para o Rio Acarait ao preço de

RS 60.000,OO-,Negociável-

VILA RAU - APARTAMENTOS com 02 quartos -

próximo à U N ERJ

CENTRO - ÁREA COMERCIAL com 246)7 m2 de
área cnnsíruide, ótimo ri ização

\'-(iiI

VILA NOVA - RESIDENCIA EM ALVENARI

com 01 suíte, 03 qunrtes, sala em 02 cmbientes,
COPOt cezlnhc, lavanderiat benheiro, garagem para
03 cerres, churrasqueira, dependência de

empregado.

VILA' LENZI - RESIDENCIA EM MADEIRA com

02 quartos - valor RS 250tOO

NOVA BRASíLIA - RESIDENCIA EM ALVENARIA

com 02 quartos - valor RS 330tOO

JARAGUÁ ESQUERDO - APARTAMENTO com

03 quartos - valor RS 350tOO

CENTRO - SALA COMERCIAL com 75m2 ótíma

localização - valor RS,900tOO

JARAGUÁ ESQUERDO - GALPÃO com 200 m2
_ valor RS 700tOO

OURO VERDE - APARTAMENTOS novos com

02 quartos - RS 310tOO

BARRA DO RIO MOLHA - SALA COMERCIAL

com 45 m2_ RS 260,00

Departamento Jurídico Deja Imóveis
Dr!. Maisa R. de Moraes Inella - OAB 15940 - Telefone: (47) 275-0037.
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4 CORREIO DO POVO SÁBADO,

CRECI934-J

Terrenos:

Engetec
Fone/Fax: (047)

370-0919/370-0819.

- Terreno na Rua Camila Andreatta na BARRA DO
�IO CERRO. R$32.000,00
- 1021 - Terreno Rua Roberto Ziemann (prõx
Canarinho) noCZERNIEWICZ cn.120,OOm'
(39x80) - R$ 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 c1979m2, cl construção em alv, R: Luiz

Palistieri, próx. Fameg em GUARAMIRIM. R$
400.000,00
- Ref I 002 - Terreno com 980 m2 no Jguá Esquerdo
no Valor R$ 45.000,00
- Área com 2.0oom2, frente para a rua principal, no

bairro JOÃO PESSOA R$ 25.000,00, em

condições a combinar
- Dois terrenos cl área de 20.000m2 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 =

816,75m'. R$ 35.000,00
- RUA: Arduino Pradi, Terreno cl 450m2. R$

32.000,00
- Terreno Próx. Prefeitura, �/417m2. R$ 42.000,00
- Terreno Rua: João Carlos Stein - Jguá Esquerdo.
c/480m2. R$ 40.000,00

.

- Terreno Rua: Adolor�ta Davi Pradi, c/450m2• R$

35.000,00
-2 (dois) terrenos localizado na VilaNova em frente ao

condomínio das Mercedes, prontos paraconstruir, Cada
um com 3oo,oom2• 15 x 20. R$ 37.000,00 cada um.

-Terreno na Rua Prefeito Waldemar Grubba, 2782

Vila Lalau. Terreno com aprox. 2.300 m2. R$

372.000,00

E-mail.'

engetec@engetecimoveis.com.br
I

Apartamentos:

- Ref. 10.15 - Apto .. Ed. Leuprecht - Rua José

Emmendoerfer (CENTRO), c/2 qtos e demais dep.
- R$ 6Ó.000,00
- Apto cobertura Catarina Erching (CENTRO) cl

300m2, cl 2 suítes, 2qtos, e demais dep. Valor a

,combinar.Aceita-se carro ou terreno até

R$30.000,00.

Casas:

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

5oo,6om2 cl terreno de 1.495,00m2. R$ 360:000,00
- Casa mista na Rua Ana Karsten (BARRA), 184.

R$ 45.000,00
- Casa em alvenaria (BARRA) 126m2, copa,

cozinha.Bqtos. bwc, sI a, garagem, churrasqueira.
R$ 65.000,00 (próx. Tritec)
- Casa. em alvenaria, Rua Exp. Antonio Carlos

Ferreira (CENTRO), c/2 suítes, 2 qtos e demais

dep. R$ 400.000,00 �

- Ref. 1025 - Casa em alvenaria, rua426 (ILHA.DA �

FIGUEIRA) n° 172, próx. Posto Saúde., R$

70.000,00 .

.

c Ref. 1027 - Casa de 70m2 de madeira (ILHADA

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

dep., garagem p/3 carros. Rua José Panstein (ILHA
DA FIGUEIRA). Terreno 4501112, área construída
190m;. R$ 85.000,00 (próx. Bonatti Mal. Constr.)

- Casa de alv., cl suite + 2 qtos, cozo cl móveis sob

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

CHAMPAGNAT R$ 180.000.00
_ Casa alvenaria (SCHROEDER), 196m2, c/3 qlOS,

copa, coz., sala, 2 bwc, garagem pi 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
-Casaem alv.(em frente RodeioCriolo) TRES R!
DO SUL .R$ 32.000,00
- Casa em alv. cl I n.OOm' e terreno de 675.00

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI CORREIO DO POVO 5

c O n s t r u t i v as

- Localizado à Rua Leopoldo Mahnke Próximo àUNIMEO

- Edificação Residencial com 7 pavimentos
- 14 unidades residenciais

- Lofts planos e duplex. com spa

- Edifício com sauna úmida e seca

- Salão de festas com churrasqueira
- Lavanderia coletiva

Loft - Ár.ea: 104, 15m2

Duplex - Área: 123.19m2

Pavimento Superior

PROJETO ARQUITETONICO
PROJETO GRÁFICO

Localização

Imagem Tridimensional I.aft

. . . desenvolvido
"

para voce.especialmente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária �ardim Jaraguá _Ltda.
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se - FONE/FAX: 3l1-0768 OU 371-6582/ PLANTA0: 9997-9471

e-mail: imobi�iaria@iardimiaragua.com.br
HÁ 22 ANOS, GARANTINDO BONS NEGÓCIOS
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Vila Nova: ótimo coso novo (no reto final
de acabamento) - região privilegiada próx.
Ao centro do cidade e ao Ciretran -

aeábamento de primeira - 'área total de
21 O,OOm2, suite el doset e banheira + 02 -

derm. sala ampla em dois ambientes,
lavabo, banheiro-social, cozinha, área
serviço, área churrasqueira, instalação para
colocação de piscina -terreno e/450,OOm2

, Vaiar: RS 160.000,00 -(aberto para
negociação).

Vila Lalau: Ed. Giova,na (prôx.
Marisol) - com área 10101 de

130,OOm2, suíte c/ sacada +
02 derm cl sacada, sala cl
sacada, cozinha, área serviço,

bwc-social, garagem
Valor RS 65.000,00.

Vi ró�. UNER)) ótima cosa em olv. c/piscina com área de 200,OOm2, 03 dorm. + dep.
empregada, sola ampla, cozinha, bwc-social, área serviço, garagem pi 02 carros, área do terreno
550,OOni2, área festa cl piscina - RS 100.000,00.

Vila Lalau - excelente cosa em

uma área residencial, próx. 00 Bese
Portal - com área de 200;00m2,
suíte + 02 dorm., 02 solas, 02
banheiros, cozinha sob medido,
área serviço, garagem pi 02 corras,
área de festa el churrasqueira e

piscina - terreno 520,OOm2 -

vaiar: RS 155.000;00 (aceito
opto de menor valor em Joraguá).

Vila Nova -casa em alv. (forro-Iage) - com úrec de
140,00m2, suite r/ banheira + OI dorm., 02 salas
amplas, banheiro, cozinha, órea festa c/piscina, terreno
450,00m2 - Vaiar: RS 78.000,00.

Centro: Ed, Schiochet (ao
lado Angeloni), piso
revestimento em cerâmica
- com área total de
155,00m2, suíte + ,02
dotm. sala c/ sacada,
cozinha, bwc-social, área
serviço, dependência de
empregada c/ bwc,
garagem, prédio com

piscina. Valor RS
78.000,00 (aceita
imóvel menor valor).

Centro -'casa em uma localização residencial, próx.
Vila Rau: boa casa de alv. c/II O,OOm2 e terreno de Duas Rodas Industrial- com órea de 115,OQgJ2, terreno
esquina órea 520,OOm2 - RS 70.000,00 (próx. Posto ,306,00m2 - Valor: RS 63.000,00 (negociáveis).
Cidade) - (aceita apto no centro).

J
(enlro - Sala Comercial- t/
área total de 35,OOm2-
VaIar: RS 18.000,00

Rua: Guilherme Hering
{próx. Angelonil.

,
OPORTUNIDADES: 02 quartos, escritório, sala estar, sala iantar, cozinha,

dep. empregada, churrasqueira, com piscina, garagem
pi03 carros, alarme, te;reno 420, 00m2 - RS 370. 000, 00
(próx. Recreativa Mariso/J.

CASAS:

-Barra Rio Molha: casa nova c/ área 120m2, terreno
3Bo,OOm2':_ RS 9B.000,00 (fase construção).
-Blumengharden: casa nova c/área 110m2, terreno
360,00m2 -RS 90.000,00 (aceita apto centra).
-Blumengharden: casa semi-nova c/área 75m2,
terreno 360,00m2-RS 58.000,00 (acéita opto
centro)

,

-Nová 8rasília: sobrado c/área 120m2, terreno
280, 00m2 - RS 50. 000,00 R: Antonio Cor/os Ferreira
-Ilho Figueira: coso alv. c/área 140m2, terreno
490,00m2-RS75.000, ao.
-Centenário: caso alv. c/área 130m2, terreno c/
piscina 400, 00m2 - RS 65. 000,00.
-Vila Novo: caso misto c/área 90m2, terreno
esquino 437,00m2 - RS 50.000,00 (neg.).
-Jguá Esquerdo: caso alv. c/área 100m2, terreno.
350,00m2 -RS 65.000,00 (aéeita apto no centro).
-Centro: casa novo c/área 100m2, terreno
750,OOm2 - RS 100.000,00 (próx. Duas Rodos).
-Centro: casa p/ fins com,erclal/ residencial c/ órea
/55, 00m2, ierreno 285,00m2 - RS 110.000,00.
-Baependi: sobrado com área de 370,00m2, suíte +

,

APARTAMEmos:

-Centro: I Ed .Moximun (enter) c/área 210, 00m2, suíte +
02dorm. -RS 135.000,00.
-Centro: IEd.Klein) c/área 130,OO11J2, suíte + 02 dorm.,
aptonovo-RS 1/0.000,00.
-Centro: IEd.(orvolho) c/área /40,OOm2, suíte+ 02·

.

dorm., co?inhamobiliada - RS /00.000,00.
(entro: IEd.lmperial) c/área 267,00m2, suíte c/
banheira, 02vagasgaragem-RS 170.000,00.
-Centro: IEd.Florenco) c/área /50,00m2, suíte + 02
dorm.,cozinhamobiliado - RS 130.000,00.
-Borra Rio Molha: sobrado (piso superior) R: Walter
Marquardt com área /00m2 - RS 50.000,00.
·Centro: Res. (farice Koch c/área 85,OOm2, suíie + O/
dorm., c/garagem e piscina - RS 89.000, 00.
-Centro: Ed. Menegofti c/área /25,OOm2, 03 dorm."+
dep., sala c/socada - RS 65.000,00 (neg.).
·Ceritro: Ed. /sa6ello i/área /20,00m2, suíte + 02 dorm.,
c/02 garagens e piseina - RS 85. 000, 00.

TERRENOS:

'Vila Rau: (ao lado da UNERJ) - c/área 530,OOm2
. {/4x37}-RS35.000,00.
-Vila Nova: (Pr?x. Igreja Rainha paz) c/área
392,00m2 (/4x2B)-RS5Q.000,00.
- VilaNovo; c/área 456, 00m2 (/2x38) - RS

50.000, 00 (negociáveis).
-Baependt terreno com. R: Bernado Dqrbusch c/ área
1.600,00m2 (30,50 frente) valor negociável.
-Guaramirim: terreno industrial, //7m frentep/BR
c/área 57.000, 00m2 - RS 180.000,00
aceito imóvel Jaraguá,

'

-Guaramirim: terreno industrial, com frentep/BR - c/
área 60.000,OOm2 - RS 250.000,00.
-Novo Brasília: c/área 555,00m2 {/5x37}c. R$
35.000,00.

'

:Centro: terreno comercial R: Procópio Gomes·c/ área
562,50m2 (12,50x45,OOHnegociáveisX
-São Luis: terreno (próx. CA/C) {/2x38} c/área de

456,OOm2 -RS23.000,00.· ..

.Czerniewiiz: terreno comereial c/ cosa germânico
com área de 200,00m2 - R: Jorge Czerniewia c/área
de 13.50/,OOm2 (valor o combinar).

Centro - casa em.ótima locolização reside�;idiantes da
Duas Rodas Industrieil- com área de 300,OOm2, suíte +
04 dorm., 03 salas, 03 banheiros, cozinho sob medida,
área serviço, dep. empregada, garagem p/02 carros,
área de festa c/ churrasqueira - terreno 700,00m2 .

valor a combinar - aceita imóveis em Florianópolis.

Vila Nova - Ponto Comercial I
Residencial: sobrado no Rua 25 de Julho,
com área 360,OOm2; suíte + 03 dorm., 02
salas cl socada, 02 banheiros, (azinha, éree
serviço, área festa com piseinà + sala comercial
térreo com área de 1 00;00m2 -terreno de

esquino - Valor a combinar

PROMOÇÃO
DA SEMANA

Vila Nova - casa em alv. com forro
de lage e piso cerâmico'

com área Iplal de 180,OOm2, lerreno
510,OOm2-

RS 15.000,00 à vista.

lOCACÁO:
Cenfro: ótima caso cl 250,OOm2, terreno 800,OOm2 (Ponto Comercial) - RS 2.000,00.
Cenfro: ótimo casa cl 500,OOm2, terreno 4700,OOm2 el piscina - RS 1.500,00 (neg.).
Champagnat. ótimo sobrado cl 250,OOm2, suíte cl bnnheim - RS 1.300,00.
Nova Brasilia: boa cosa suíte + 02 dorm., R: José Emmendoerfer - RS 900,00.
Nova Brasília: boa caso suíte + 02 dorm., R: Prof! Antonio E. Ayroso - RS 450,00.
Vila /lau: casa em alv. c/03 dorm. + edícula - (próx. Unerj) - RS 400,00.
10roguá Esquerdo: caso em alv. 03 dorm. (toda mobiliada) _;. RS 500,00 (próx. Urbano).
Jaraguá Esquerdo: casa em alv. 03 dorm. - RS 500,00 (próx. Cond. Azaléias).
Centro: casa alvenaria ., 03 dorm. - RS 450,00 + IPTU - R: João Picolli..
Centro: Ed. Mimegolli - 03 dorm., solo cl socada, coz., 02 bwc's, si garagem- RS 350,00.
Centro: Ed. Klein - suíte + 02 dorm., solo cl sacado, coz., bwe, lav., garagem - RS 600,00.
Centro: Ed. Argus - suite + 02 dorm., solo cl sacada; coz., bwc, lov., garagem - RS 500,00.
Vila lalau: Ed. Teresinha - 02 dorm., solo el sacada, coz., bwc,lav., garagem - RS 280,00.
Czerniewicz: Ed. Suelen - suíte+02 dorm., sola cl sacado, coz., bwc,lav., garag RS 400,00.

A.IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGUÁ ESTÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS

DE LOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ref 6022 - Centro - Sala
Cornerclalc/ 87,00m2 - el 02
vagas de garag'em
Área Total: 148,89m2 -

R$85.000,00 para compra ou

R$SSO,OO + cond. para alugar

Vila Nova

Apto el
108,00m2
- suíte + 02
dorm - bwe

R$
90.000,00
(entrega
fev;04)

CORREIO DO POVO 7

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

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

Ref. 4354 - Vila Nova - Apto el 02 dorm
- bwe - R$49.000,OO ou R$28,OOO,00
sinal + saldo R$21.000,00 (parcela
R$337,00 ao mês) .

'

Ref 3062 - Nereu Ramos - Braço
Ribeirão Cavalo -' Chácara' c]
33.000,00tn2 - el nascente de áçua
e roseira - R$65.000,OO

Ref. 5374 - Amizade - Lot. Versalhes
n - Casa Alv. el 182,33m2 - suíte +

02 dorm - bwc - área festas - Terreno

el 4S0,00m2 (15 x 30) - R$85.000,OO

Ref. 4365 - Czerniewicz - Apto el
144,16m2 - sUíte + 02 dorm - bwe -

sala estar/jantar el sacada e

churrasqueira - garagem p/02
automóveis - R$78.000,OO

�%l.,

Ref 5381 - Czerniewicz - Casa Alv. el
lSS,00m2 - 4 dorm, 2 bwe - área festa
- Terreno el S03,00m2 - R$84.000,OO

Ref 3060 - PARQUE -

Barra Velha - piscina -

05 tobo águas - trilhas
para eaminhada

quiosques - lagoas -

banheiros - lanchonete -

02 casa - R$590.000,OO
(Negociável),

Ref. 5343/ Cz�rniewicz - Casa Alv. el
13S,00m21, suite + 02 dorm - bwe -

Terreno �;g; 1143,2Sm2 (15 x 29,60) -

R$95.00\\f:;'O
"I!

Ref 5356 - Vila Lalau - Sobrado el
3ílO,Qjlm2 - 20 Piso: 01 suíte el
closet - 02 dorm - 01 bwe - Térreo:
02_Salas Comerciais - Terreno el
366,4'Om2 - R$148.000,OO

Ref 5318 - Nova Br.asília - Casa Alv,
el 270,7Sm2 - 01 suíte + 02 dorm -

02 bwe - dep. empregada - garagem
pi 03 automóveis - Terreno el
336,84m2 (14x24) - R$145.000,OO

Ref 5413 - Amizade -' Lot.

Champag.nat - Casa Alvenaria el
180,00m2 - 01 suíte + 02 dorm -

cozinha el armários embutidos -

piscina - R$160.000,OO

Ref 5411 - Barra do Rio Cerro - Casa
Mista el 70,00m2 - 03 dorm - 01
bwe - Terreno el 4S0,00m2 -

R$23.000,OO

-

LOCAÇA0
Ref A-144 - Vila Lénzi - Aparatmento Térreo - Ed. San.
Gabriel - 03 dorm - 01 bwc - R$3S0,OO

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

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

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

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

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

Próximo Martsol

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

,

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

R$1.600,OO por mês

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

Ref. 8-183 - Casa mista - Nereu Ramos - 130,OOm2 - 04
dorm - bwc - R$2S0,OO

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

Ref 2568 - Ilha da Figueira - Lot.
Resd. Divinópolis - Terreno el
408,83m2 R$24.ÓOO,OO

Ref 5386 - Arnlzade - Lot.

Charnpaçnat - Sobrado ct 351,00m2
- 01 suíte cl ctoset e banheira hidro
+ 01 suíte - 02 dorm - Terreno el
600,00m2- R$320.000,OO ou

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

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

Ref 5389 - Nova Brasília - Cisa
Alv. Residêneial ou Comercial -

el 214,00m2 - 01 suíte + 02 dorm
- 01 bwc - ehurràsqueira - 'área
para estacionamento - Terreno el
660,00m2 R$175.000,OO

Ref 5414 - Vila Rau - Casa Alv. el
124,OOm2 - 03 dorm - 01 bwe -

Terreno el 530,bOm3 - R$50.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende: Casa mista (3 dorm.), c/ áre
70m2, em terreno de 540 m2. (Barr.
Rio Molha). Preço: R$ 34.000,00

Aptos novos,

contendo 03
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: Terreno c/área 1018m2• Lot.

Flamboyant ( Jaraguá Esquerdo).
Preço: R$ 55.000,00

,

.>

, �
SABADO, 31 de janeiro de 2004

ALUGA: Aptos novos, contendo
1 dormitório, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, sacada c/
churrasqueira e garagem. Rua

Preso Epitácio Pessoa (Centro)

Aluga: Galpão ind.Zcomercial c

escritório, área total de aprox.
286m2• Rua 25 de Julho, 1430 (Vila
Nova) Aluguel: R$ 800,00

dorm.), c/ área 170 m2, em terreno

de325 m2. Lot. Olegário.

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, contendo 04 dormitórios, sala, cozinha,lavanderia, banheiro.
Rua José Albus (Centro). Ed. Mário Tavares. Aluguel: R$ 600,00
--) Apartamento (semi mobiliado), contenco 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia,
02 bwc, sacada, terraço e garagem. Av. Mal. Deodoro da Fosneca - Ed. Hass

(Centro), Aluguel: R$ 450,00 ,

--) Casa madeira cf 02 dormitórios. Ilha da Figueira. R$ 250,00

Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fone: 276�3231 Cei: 9133-9027
Email: splvendas@netuno.com.br.
Rua Reinoldo Rau, n" 60 - sala 06

Galeria do Edifício Market Place.

corretor de imóveis - CRECI 009813 Compra, Vende. Encontre aqui seu imóvel!

COD 017 - VILA NOVA -

Cobertura medindo

276,00m2-2 suítes, quarto,
sala em 3 ambientes, (pode
se fazer mais um quarto,
dois banheiros, cozinha,
área de festas privativa,
sacada, dependência de

empregada, dois vagas de

garagem, área com céu
aberto - Rnanciamento am

até 36X sem entrada.

COO 011- CHÁCARA - Medindo i20.000,OOm2 - 200 X
600 - Água corrente em abundância, varias nascentes,
palmitos epalrnelras plantadas, área plana de fácil acesso
- Valor R$ 60.000,00.

COD 045 - RESIDENCIAL AZALEIA - TERRENO MEDINDO

700,OOM2 - VALOR R$ 38.000,00
. !�.

�J
COD 050 - í1�lF1CIO
ANITA GARltifLDI -

APARTAMENTOS EM
ALTO PADRÃO - UM

POR ANDAR

CENTRO·

4007 - JOÃO PESSOA - Recreativa, Cond.
Dona Benta, com salão de festas, campo
de futebol de areia, casa para ecônomo.
Terreno i.702m2• R$ 200.000,00

COD 041 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO novo, i
suíte corncjoset e hidra, sala intima, sacada, 3 quartos, 2
banheiros, 2 salas, cozinha, lavanderia, área de festas,
garagem - Valor R$145.000,OO.

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

COD.019-CHÁCARA-Barra do RioMoIha-Medindo3.500,00m2
- escriturada, residência com cinco quartos, sala, cozinha
lavanderia, banheiro - 2 lagoas com peixes diversos - asfalto
até a entrada - a 3 KM da Prefeitura - Valor .R$ 120.000,00.

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

ambientes, dep. empregada, 2 vagas na garagem -

Valor R$ 420.000 00

2188 - BARRA RIO CERRO - R Natália M.R.

Andreata, consto i44,50m2 e terreno 450m2•
R$166.oo0,OO

2193 - CZERNIEWICZ - R Pedro Floriano,
fundos· casa alvenaria cl 96m2 e terreno
c/ 256m2•�$ 30.000,00

1031- ESTRADA NOVA - Terreno tot Primavera, c:1469,35m'
1045· NEREU RAMOS· Lot. Zanguelini, área dê 391,OOm'.
1046 - NEREU RAMOS· tot. Zanguelini, área de 321,00m'.
1048· NOVA BRASILlA· Rua José Emmendoerter, terreno c:1484,50m'.
1052 - CZERNIEWICZ - Rua lido Formigari, metragem 450m'
1053 - AMIZADE - tot Versalles. Rua 1116. Terreno c:1450m'
{é1!�

RS 12.000,00
RS 14.000,00
R$ 12.000,00
R$ 38.000,00
RS 28.000,00
RS 27.00"

2000 - VILA RAU - casa de alv. c:1117,00rn' e lêrreno c:12.407,OOrn'. Próx. a Une�; ótima localização. RS 145.000,00
2002 - AMIZADE - l.ot. Versalis II, casa alv. c:1150m'· terreno de 450m'. (em const). Aceita nego c:1 sala comI. no centro da cidade.
2021 -JGUA ESQUERDO - R. J_oãoJanuário Ayroso, 2B20 - em aIV. c:1202m'Terreno de 450m' RS 116.000,00
203j - CZERNtEWtCZ- ótima localização, c:1155,OOm' RS 120.000,00
2056 - FIGUEIRINHA- R. Anélio Nicochelli -casa alv.,c:1176m', terrenoc:1450m' R$ 45.000,00
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L Santâna, sobrado c:1186m' e terreno c:1350m' R$ 70.000,00
2071- NEREU RAMOS- R. Julio Tissi, c:1210m'e terrenoc:1450m'. Aceito apto menor valor. RS 95.000,00
2073 - STO ANTONtO - R. Hilda Frledel Lafin, c:11 OOm' e terreno c:1360,72m', aceito apto RS 25.000,00
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno c/345m' e conír. c:1163,OOm'.

.

RS 43.000,00
2095· NEREU RAMOS - R Angelo Floriani . Lot. Zanguelini, Terreno c:1378,OOm' e casa C/70,00m'. RS 35.000,00
2101 - CENTRO· R. GuilhermeWeege, ótima localização· imóvel resid., c:1comeroial. Sobrado c/700rn'e terrenoc/570m'. Valora combinar.
2124 - ÁGUA VERDE - Rua Frederique b. Henque, terreno cI 367,50m' e construção c:1175m'. RS 110.000,00
2133· GUARAMIRIM· casa de alvenaria c/130m' e terréno c/300m' RS 55.0pO,OO
2142 - VIEIRAS - R. Guilherme Koeler, Cosntr. 140m' masi um aedicula de BOm' e terreno com 650m'. RS 80.000,00
2144· BAEPENDI· R. Afonso Bartel, casa de alvenaria com 243m'. terreno com 390m'. RS 100.000,00
2150 -JARAGUÁ ESQUERDO· R. João Carlos Stein, casa de alvenaria c:1100m' e terreno c:1.4BBm' RS 45.000,00
2152 - VILA LALAU - R. Carlos Hegert, casa de alvenaria c/145m' e terreno cI 456m' RS103.000,OO
2154· GUARAMIRtM - R. Jaime Bordim, bairro Amizade, casa c:190m' e terreno c/435m'. RS 35.000,00
2160· NEREU RAMOS· BR 260 KM 75; área comercial c/vários imóveis. terreno c:120.000m' RS500.000,OO
2163· NEREU RAMOS· Rua AdolfoMenel • Construção de 64m' e terreno de 503m'. . R$ 38.000,00
2165 - ESTRADA NOVA - R. Felix Richert. Construção de BOm' ejerreno de 435m'. RS 24.000,00
2169-ILHA DA FIGUEIRA - R. RodolfoSanson, casa madeiracl 110m' e terreno c:1444m': (vende ou troca por chácara)RS 45.000,00
2170 - RIO CERRO· rua Augusto G.J. Hanemann, casa em alv., c:1200rri' e terreno c:1345m'. R$ 55.000,00

, troca por imóvel em Brusque ou Jaraguá do Sul
2173 -ILHA DA FIGUEIRA - R Nereu Vasel, casa alvenaria c/160m' ê terreno c:1 B50m'. - R$ 75.000,00
2174 - VILA RAU· rua Alberto Klitke, casa em alv., c:1140m' e terreno c:1·580m'. RS 73.000,00
2176 - TIFA MARTINS - Rua Valdir José Manfrini, construção c:163m' e terreno c:142Orri'. R$ 35.000,00.
2179 - ILHA DA FIGUEIRA - Rua Santilha Rangel, casa alv. 125m' e edicula 54,60m' e terreno 307m' R$ 80.000,00
2183 - SANTO ANTONIO - Rua Hilda Frida Lavin, casa c/124m' e terreno C/360,72m'. RS 27.000,00
2184· VIEIRAS· R: Guilherme Koeler, casaalv. i;!10Orri'e ierren0450m'. RS 55!000,OO
2185.- VILA LENZI- Rua Francisco Piermann, casa alvenaria c:1160m' e terreno cl800m'.

•
RS 110.000,00

2187· CENTRO -'Rua CeI. Procópio Gomes, casa alv. c:1230m' e terreno c:11.200m', ótima pi ponto comercial. RS 260.000,00
lAllA�rAMçRtº�::l.
3045' NOVA BRASILlA· Condominio Leutprecht
3048 - CENTRO - Cond. Phoenix.

2194 - TIFA MARTINS - R João Augustinho
Fabiano - casa madeira 49m2 e, terreno

322m2• R$ 25.000,00

3055 - VII,A
LALAU Ed.

Vitória Régia -

Rua Pedro

R$ 60.000,00
RS110.000,OO
R$100.000,OO3051 • CENTRO - Apartamento

R�A!i:ç�J;aQ[A!e�
4005· Vende-se Panificadora completa; com carteira de clientes, ótima localização
4006· TRÊS RIOS DO NORTE· Lanchonete, bemloclaizada, toda equipada, constr. 150m', terreno 751 m'. R$ 85.000,00
l$ltlC!II,1
9009· SCHROEDER - R Bom Pastor, c:1 área de 4.078m' R$ 25.000,00
901.1 ·.JAllAGUA 84 - terreno com 30.000m' e contrução de 140m' RS 80.000,00
9013· CAMPINHA • Massaranduba, com área de 242.500m' (com 02 casas de madeira, ranchos, nascente) RS 65.000,00
9014· NEREU RAMOS· Chácara cl área de 156.BOOm' RS 45:000,00
9017 • SCHROEDER _ Rua 10B Bracinha, c/ área de 26.000m' RS 25.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO , CLASSI SÁBADO, 31 de janeiro de 2004 •

Aquecimento a gás (opcional)
Hall com piso em gronito ,

Segunda vaga de garagem (opcional)'
,

Sacada com churrcsqueiro em aço inox
. ../ Alto padrão de acabamento

. V Super Localização:
Rua Cabo Harry Hadlioh
lateral da Reinoldo Rau

Sem juros de bancos

v". Construção pelo Sistema de Condomínio
Fechado a Preço' de Custo

Projeto Flexível e Inteligente,
com arquitetufa arrojada
Taxa de con�mínío reduzida

(
t

Rua Quintino Bocaiúvo,'64 - Tel. 372-0657 j 3�1-d69619973-5304
e-f!1aikfú!u�oe'1)p@;llJol.:com.br - ç:RECI 8469' UoroglJó do Sul, SC

.

Líder tlemertàdo em edilícios com 1 "ndllres

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: 8h30 âs 12h 1'1 13h30 âs 18h30

• Aos sábados: 8h30 às 12h

,
,

'"

REF 1001 . ED ANA CRISTINA· R: PEDRO REF· 3271 . JGuÁ ESQUERDO AO LADO
GONZAGA-VILA NOVA-APTO COM 110M2, 1suíTE, QUARTEL P. M. - TERRENO 6.832,11 W. RS

.

2 DORM, BANH, GARAGEM. RS 85.000,00 150.000,00

REF 3247 . NOVA BRASILlA . R: TOMAX
FRANCISCO DE GÓES - TERRENO 478,35. RS
39.000,00

REF2445·AVAl· R: 144 _ GUARAMIRIM _ CASA 149 REF 2393 " TlFA MAR�/NS - R: JOSE NARLOCH,
M2 1 SUíTE COM HIDROMASSAGEM 2 DORM BANH 1482-CASAAL�9M2, lSUITE,2DORM,BANHSOClA�
GÁRAGEM, PISCINA. TERRENO 366 M;. RS85.000,00 ,

GARAGEM. T�lt NO 350 M2. RS 73.000,00
\

REF 2459 . CENTENÁRIO· R: FIDELlS
STINGHEN - LOTE 32 - CASA MISTA 1 00 M2, 3 DORM,
2 BANH, GARAGEM 2 CARRO�. RS 53.000,00

REF 2452 . VILA NOVA· R: 25 DE JULHO -

PONTO COMERCIAL COM CASA E TERRENO 590 W.
RS 150.000,00

.

REF 2418· VILA LENZI· R: IRMÃO LEANDRO
- CASA ALV 70 W, 2 DORM, BANH. TERRENO 308
W. RS 35.000,00

REF 2465 - CZERNIEWICZ· R: PAULO BENKENDORF
,CASA 14B M2, 1 SUÍTE, 2 DORM, BANH, ÁREA FESTA COM
CHURRASO. E BANH. TERRENO 367,50 M2. R$ 120.000,00

REF 3258 - BAEPENDI· R: NEY FRANCO - TERRENO
750 M2. R$ 58.000,00

.

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

SOBRADO ALV 300 M2, PISO INFERIOR: GARAGEM 2 CARROS, REF 2461 . SÃO LUIS· R: JOSÉ tMRLOCH, 820 -

SALA JOGOS lAVAND, ÁREA FE5TA COM PISONA, COZINHA PISO CASA ALV 200 M2, 3 DORM, 2 8ANH, GARAGEM 3

S�PERIOR: 1 SUÍTECOMHIDRO, 2DORM, COZINHA COMMÓVEIS, CARROS. TERRENO 392 M2. R$ 72.000,00
SACADA. RS 200.000,00, ACEITA-SE CASA OU APTO

'

REF 3263 . CENTENÁRIO· R: LTO. JARDIM
FRANCISCO - VARIOS LOTES RS 26.000,00 CADA UM OU
ACEITA PARCELAMENTO DIRETO COM IMOBILIÁRIA.

REF 2462 . ANA PAULA 1/ . CASA ALV 99 M2, 1,

-SUíTE, 3 DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 350 M2.

R$ 67.000,00

REF 1109 . ED LUTPRECHT � R: JOSÉ
EMMENDORFER, 1380 - APTP COM 1 05 M2, 2 DORM,
BAt-lH, SACADA, GARAGEM. RS 65.000,00

REF 2454· CENTENÁRIO· R: ALWIN ono, REF 2451· CHICO DE PAULA· R: 406 - CASA
590 - CASA COM 70 W, 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 3243 . BARRA RIO MOLHA - R: LATERAL
MAROUARDT - TERRENO 360 M2. DE R$ 22.000,00
POR R$ 18 00 Só ESTA SEMANA.

REF· 3274 . R: FELICIANO BORTOLlNO - BARRA' REF . 3276· BARRA RIO CERRO· R: LTO.
RIO CERRO - TERRENO 3.632,00 W. RS PRADI - LOTE 19 - TERRENO 416 W. RS
200.000,00 25.000,00

REF 2456· VILA LENZI· ARQUIMEDES,DANTAS,
REF 2427· VILA LENZt-- CASA AlV 80 W, 1 47 _ CASAALV 120 M2,4 DORM, BANH, GARAGEM 2
SUíTE, 2 DORM, BANH, GARAGEM. RS 58.000,00 CARROS. TERRENO 419,68 W. RS 55.000,00

REF 1002 . ILHA FIGUEIRA· R: JOSÉ
PAVANELLO - APTO 108,34 M2, 1 SUíTE, Z DORM,
BANH, GARAGEM, SACADA COM CHURRASQUEIRA.;
COM ELEVADOR. RS 58.000,00 SEM
ACABAMENTO INTERMO, SISTEMA DE CONDOMINIO

,

REF 2464 - ANA PAULA 11/ - TIFA MARTINS -

CASA ALV 150 M2, 4 DORM, 2 BANH, GARAGEM,
ÁREA FESTA. R$ 60.000,00

REF2385· CHICO DEPAULA· LTO. CORUPÁ - R:
REF3007· VILA RAU- LTO ESIO ENKE - TERRENO 462SEMNOME-LOTE13-CASAALV, 100M2,3 DORM,
326W, RSl,9.000,OO , '" �A��",G�RGEM. TERRENO 378 M2. RS55.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO·DO POVO SÁBADO, 31 de janeiro de 2004

LOTES' FINANCIADOS
,

'

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

.
.

*Loteamentó Grün Garten, bairro Amizade. Aprovado pela PM]S. Pronto para construir.
*Loteamento em fase de conclusão nos bairros: João Pessoa e Estrada Nova.

·275-0606

casa Alvenaria, 155m2,
:om 3 quartos, piscina.

R$ 120.000,00

Ed. Aléssio Berrl -

Centro - 1 suíte + 2 dorm.
(206m2), R$ 75.000,00 +

pare. pelo Cub Ret. 104 - VILA LENZI -

casa cf 173m2, 3qtos, 2

salas, copa, coz., bwc, ·Iav.,
churrasq. R$ 68.000,00

Ret. 128 - RIO MOLHA -

sobrado alv., 230m2, 06
gtos. 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

Casa alvenaria, 200m2, 01
suíte + 3 quartos.
R$ 110.000,00

Consulte�nos e reserve seu lote!

Ret. 125 - CENTRO -
.

casa alvenaria, 110m2,
com 3 quartos e demais

,

dep. R$ 100.aoo,00

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

finan.

Ret. 129 - ILHA DA
FIGUEIRA - casa

alvenaria, 148m2, com
3 quartos

R$. 85.000�00

Ret. 124 - BARRA
casa alvenaria, 96m2,
com 3 quartos e

demais dep.
R$ 45.000,00

,ELE,TROMÓVEIS

Dormitórios
Cozinhas
Estofados
Colchões

.

Estofados sob medida

Para ua casa ser renovada
neste ano qu

.. . .,

IniCia •••

�t,
Gomes Bletromévets • Rua Venâncio da Silva, 219

.

,
'

Nova Brasília • Jaragué do Sul - se

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

371-1500.

�I(,
,

orm .. ,� 02 bWC, salá, Sá!.�,d
rea de serviço ,e garagem.

,;:: _:�; r ,Oi '

6SPAGO RESERVADO PARA REALf2AR SEU SONHO_. ,

I I
'" Natureza privilegiada

'" Infra-estrutura completa
(água, luz, esgoto,
iluminação pública)

'" Lotes a parti r
de 325m2

,

v Localizado em

Nereu Ramos
v Preços e condições

de paqamentotacilttadas
(parcelas a partir de
um salário mínimo)

Vendas:

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

Plantão (47) 9975-1500

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Celta
G Corsa Hatch
G

.
Corsa GL 1.6 a.c., d.h.

cinza G Corsa Super 4p
prata G Corsa Super 4p
cinza G

', Corsa Wind MPFI
Corsa WindCourier Clx vermelho G Monza GL cl trio

Escort Hobby azul G CheveUe DL
F-l000 cinza D
F-4000 cinza D Gol Special

. Corsa Wind MPFI
.

97 vermelho G Go'lf compl, + couro

Fiat Uno Eletronic 94· bordô G
. Gol Special
'Polia Classic compl.

Goll.000i 96 vermelho G Gol16v 4p
Gol cm completo 00 vermelho G
Fiorino Warking 96 verde G Tipo
MB 6Ó8 carroceria 82 vermelho .D

Uno 1.5R

MB 1513 caçamba 79 amarelo D Mondeo GLX , top de linha
MB 1113 truck 75 azul. D
MB 710 turbinado, cl baú 98 vermelho D Scenic RT 1.6
MB 710 turbinado' 00 branco D

VVotorantim I finanças.

.�tfêiIR ..
� automóveis 370 3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

CHEVROlET
CORS� 4P, A.C .. BRANCO 2002
CORSA 4P BRANCO 1999
CORSA SEDAN SUPER BRANCO 1999
MONZA Gl, CI TRIO +DH

•

AZUL 1994
CORSAWIND VERMEL� 1·994
OMEGA GeS PRETO 1994
OMEGA.GlS, COMPL. + TETO CINZA 1993

FIAT
UNO MillE 4P BRANCO 2003
UNO MILLE CINZA 1991
UNOCS VERMELHO 1989

, FORO
KA Gl 1.0 PRETO 2000
VERONA GL 16V, 4P VERDE 1998
ESCORT SW COMPl. AZUL 1997
ESCQRJ HOBBY AZUL 1996
ESCORT HOBBY 1.6 CINZA 1994
VERONA GLX BORDO 1991

VOLKSWAGEM
pala SEDAN 1.6, COMPL.
PARATI MI
Gal Mll.0
Gal MI
POINTER Gl
GOL 1.0'

GM
Vermelho 03 G
Branco 03 G
Branco 01 G
Prata 98 G
Bordô 97 G
Cinza 97 G
Bordo 95 G
Azul 94 G
Prata 93 A

VW
Branco 02 G
Branco 01 G
Branco 99 'G
Branco 99 G
Prata 99 G
FIAT

Cinza 95 G'
Vermelho 89. G
FORD

Prata 97 G

RENAULT
Cinza 00 G

373-0806
373-1881

(

Sejâ parceiro
da BV Financeira

',..
.

e faça ótimos

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2
Gol GII14p, 16v

. AstraGL compl.
Fiesta 1.0 4p
F-l000 cabo Dupla
Gol CL1.6

Vectra CD

GolMI

CorsaWind 4p
Goll.0

Ka

Corsa 2p
EscortGLX 1.8 compl.

verde 99 G Monza SLE, álcool 1.8 96 vermelho
I verde 00 G

� branco 00 G Gol CL 1.6, gasolina 92 prata meto

azul 99 G Monza SLE, 1.8, cornpl., 2p, gasolina 87 dourado

vermelho 98 G . Chevette SL, 1.6, gasolina 87 prata

\J cinza '89 D Fusca 1300
.

78 branco
.J bege 91 G Pampa 1.8 álcool 89 prata

vermelho 94 G Chevette DL 1.6 93 verde musgo
branco .98 G

Corsa Super 1.0 97 cinza meto
,prata 01 G

Gal MI 1.6 cornpl, verde met.
prata 94 G

vermelho 98 G Vectra GLS, 2.0, comp!. cinza

preto 96 G. Uno Mille.1.0 91 branco

cinza �5 G Palio 4p verde
G

, .

neuocms
neste espaço!

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

branca 4p,1.0, 16v, R$15.500,OO VW Go11.62p Branco G 1993
Paliov.e.,le. 98 R$10.500,OO prata R$ 73.000,00. Go11.02p Prata G 1993

Uno 91 Branco R$ 6.000,00
KaGL dourado- motor zetec, R$12.800,OO Bugy 1.5 Amarelo G 1986 :

S'10 deluxe branca cabo est., GNV, c?mpl. R$ 22.500 Sanlana 1.8L4p Cinza G .1998
Uno 89 .Prata R$ 4,800,00 Tempra preto compl. R$ 8.700,00 FIAT Tempra 16v4p Chumbb G 1996

Tempra, bCOCOUrà 93 Preto R$ 9.000,00 MonzaGLS cinza compl. R$ 8.700,00 Uno 1.0 eletrAp Vermelho G. 1997

FORD EscortXr3 cornpl. 89 Bordô R$ 5.000,00 Belina GLX bordô álc., d.h .. 1.6. R$ 4.700,00 Un01.04p Azul G 1995
D·20. branco compl. Cabinada R$ 32.000,00 Fiarino 1.0 aberta 2p Branca G 1995

Escort GL 1.8 95 R$ 9.000,00 Pampa 1.6 93 branco gasolina R$ 6.7.00,00 FORD Es,ort GLX 1.81< 2p Preto G 1995
EscortGL 1.6 95 R$ 8.500,00 Parati 94

-

bege 1.6, cl opc. R$ 8.400,00 Blaser2.24p Cinza G/GNV 1996

Escort Zetec 97 Verde R$13.000,OO Peugeot 95 grafite 2.0, couro, compl. R$12.000,OO GM Chevette 1:6 2p Cinza G 1988

R$ 2.700,00
GolMI 98 branco R$ 11.000,00 MOTOS Tilan 125KSE Azul G 2002 l'JDelRey 87 Azul
Gal MI 98 azul , 1.0 cl opc. R$11.300,OO Yamaha 125K Preta G 2002

VW Gol Slar, rodas 89 Branco R$ 5.800,00 Gol4p 99 R$13.500,OO Titan 125 KSE Prata G 2002 IGolSpecial 01 Branco R$11.500,OO Meriva 03 grafite 1.8 cornpl, R$ 33.000,00 Titan 125 KSE Vermelha G 2001

Gol 98 Vermelho R$10.800,OQ Belina 90 cinza 1.6, 'gasotlna. R$ 5.800,00 BisC.100 Vermelha G 2001
IOmega 93 grafite GNV. R$15.500,OO Dream ' Azul G· 1997

GM MonzaGL compl, -Ar 95 Azulmet R$ 8.800,00 Omega 93 azul GLS, compl., GNV. R$15.000,OO
.

IKadett 96 Branco R$ 8.800,00 Fusca 78 branco R$ 3.500,00 Barraca pi camping completa
Fusca 81 bege R$'2.500,OO

Seja parceiro
da BV Financeira
,.
e faça ótimos

, .

nesocros
neste espaço!

LD veíeulos 373-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em/rente a FAMEG)

�

FIAT TipoIE2p(-a.c.) Prelo. 94. R$ 7.800,00
Tempraouro 16v Azulmet: 93 R$ 8.500,00
Tipo IE 4p cornpl, Azul 95 R$ 9.500,00

..

: UnoSX4p Bordô 98 R$ 9.800,00
FORD Escort Hobby 2p Prata 94 R$ 7.300,00

EscortSWcompl.+teto Bordô 97 R$14.300,OO.
EscortSWcompl.·v.e. Azul 97, R$13.600,OO
EscortGI1'.8álcool Preto 94 R$ 7900,00

GM S-102.2 cabo Dupla Prata 97 R$ 24.900,00
Corsa Wind 1.0 Bordô 98 R$10.800,OO
Corsa Sedan Millenium 'Prata 01 R$16.500,OO
Vectra GLS compl. Prata 97 R$18.300,OO
Corsa Azul 96 R$ 8.900,00

VW .Fusca 1.6 Branco 86 R$ 3.500,00
Kombi passageiros G/GNV 95 ' R$ . 8 900,00
Gol CU1.6, d.h.,I.i. Prata 96 R$10.500,OO
ParaliCL 1.6 Prata 88 R$ 5.300,00
SantanaOuanturn GL.S Cinza 89 R$ 5.700,00
Fusca Azul 69 R$ 1.300,00
JetSki Fedoo 750 Sentado 94 R$. 6.300,00
BMw325 Prata . 93 R$ 28.900,00 .

310-3021
. ;��T�!!.llij'$

Av. Preto walde��;'G�bba, 4142 - Centenário - Jaraguá d'o sul

Palio EX 4p 99 cinza
Uno, EP 4p compl. (-ar)

.

96 azul
Gol CU 2p 96 branco
Uno ELX 4p 94 azul
Monza, SLE rodas 93 bordô
Apolo CL 2p 92 verde
Santana GLS 2p 90 azul
Chevette + rodas 87 branco
"Gol LS 2p 86 bege
Fusca 1.500 73 cinza
Fusca 68 amarelo
Verona GLX comp!. . 91 Azul
Uno 4p 96 bordo
Twister

.

02 azul
Titan 01 vermelha
Titan 98 azul v •Titan 97 cinza �•.k

L__ �_�_�_;_�_e_r 8_?�· e��._��_a�e.Iha . fAceitamos troca por carro

A.-:Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VVotorantint I Finanças

VEíCULOS'
370-7516

Compra Financia
\Rua Walter,Marqliardt;,:18511-,Bar�1l dei Rio,Molha 7Jaraguá do SIII � Sçj
Uno fire AZul 02

Gol GI(I plus, gasolina, 4p. Branco 01

s-ro ceo. Estendida, 6cil., GNV AZl!1 98

�GOlf
2,0 compl. Cinza 98

Saveiro Bordô 97

Pampa álcool Marrom 95
iorino furgão Branca 94

Hilux Sw4, diesel Cinza 93
Escort GL álcool Verde meto 88
F-l000 Amarela 86
Escort Prata 86

Fusca Azul 78
Branco 76

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

S:10 diesel ",.

.Honda Titan ES'
Gol Plus '1.0 2p-

'.-.' ..

"Uno CS 1,500 2

---------- ------------- - - ---------

WILLIAM VeíCUlOS
Rua Marechal Castelo Branco, (47) 374-1117
3549 - Centro - Schroeder 9975-0117

372-0,676
i 96·

95
94

.. 94 ..

·'·93
: '.93'
'·9:b.
91
.'90·

'

.. 90,·'

,,,:,.,, ��,
""':i85::
.'84'
84
77,

.77
74
73
12

"

72

verde
.

Vermelho
·

Vermelho.
Azul>
Branco. '

Azul"
· aranco

· Branca
.... Cinza" ", .. '

··','Marrom·
. ,i, Dourado
"Azül
Dourado ..

" 'Prata
D.ourado
Branco
Bege

..Branco
Vermelho
'Marrom
Azul:

Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00
Mondeo CLX Grafite 97 R$ 16.900,00
GolSpecial (SEM TROCA) j).� Branco 02 R$ 11.900,00
,,,'o",,,

�
Cinza 87 R$ 3.900,00

CG 125 Titan /'.t. Vermelha 98 R$ 2:700,00
Monza SLE \ Bege 85 FINANCIADO

Goll.0
" .

Branco 94 R$ 7.500;00
Prêmio CS 1.5 Bordô 93 R$ 7.200,00
Fiat Strada est. Prata 01 R$ 17.500,00
Gol.CLll.8 Prata 96 R$ 10.500,00
Fiat 147 Verde 81 R$ 1.900,00
Passat Preto 84 FINANCIADO

Escort XR3 conversível Grafite 91 FINANCIADO

Honda CG 125 Azul 81

Honda CH Today Vermelha 89

Azul

311-odb2
311-8281

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo-

ferroviária)

01 verde R$ 28.000,00

96 cinza R$ 18.500,00

96 vermelho R$ 10.800,00

96 preto R$ 9.500,00

95 chumbo R$ 45.000,00

95 R$ 12.500,00

94 preto R$ 8,500,00
92 cinza . R$ 7.500,00

91 branca R$ 19.000,00

86 marrom R$ 3.900,00

Ixp.Antônio Carlos ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul(47) 371-9730

nua BCI"nill'do Dornbusch, 1880 - Bacpcndi - Jlll'óiguá do Sul Scenic RT 1.6 compl. Cinza 01

Golf 1.6 compl. air bag Vermelho 01

Clio RN cf a.c. + trio Azul 01
Gol 4p 16v c/ opc. Cinza 01

Astra GL compl. Cinza 01

Corsa Wind 4p Branco 01

Gol Special Preto 01

Honda Civic LX Prata 98
Palio EDX 4p compl. Azul 98
Corsa 4p cf d.h. + trio Azul 98
Fiesta 4p compl. 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

Suzuki f Jimmy
S·10 cf GNV

Kadet a.c., v.e.

Uno EP a.c., trio

Vectra GLS completo
Vectra GLS completo
Corsa Sedan
Corsa Sedan compl.
Uno SX completo
Blazer DLX
Renault Clio
Uno ELX 4p
Escort L
Escort L álcool
Corsa Wind
Palio
Escort Hobby
Monza Xr3
Gol
Chevette

95
97
01
99
97
98
03
94
94
93
95
96
94
89
88
89

Custam S

Chevette SL básico

Seja
•

parceiro
GolMll.02p branco 01 G Rua João Planlnchek, 293 - Nova Brasllia - Tel.:370-0164

.

da BV Financeira
Dabla 1.3 EX 16v verde 02 G
VT· Shadaw Equipada preta 02 G Gal1.0i Azul .95/95 R$ 9.200,00
Gol GIII16v 2p branco 00 G Gol CL 1.6 Branco 92/92 R$ 6.200,00
Fiesta GL 1.0 4p branco 00 G Kombi Furgão Branco 87/87 R$ 3.800,00
Ducata Furgão 2.8 diesel branco 99 D 0-20' Sulan compl. Prata 89/89 R$ 28.500,00

e faça ótimos
Escart GLX 1.816v, cornpl. azul 98 G Tipo SLX Cinza 94/95 R$ 9.800,00
Parati 1.6 MI c/ arcando branco 97 G
Palio 1.0 ED 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

r •
Corsa LO cl rodas branco 96 G Gol LS Azul 83 R$ 3.000,00

neqocms
Omega GLS 4.1 compl. verde 95 G Pointer CU 1.8 Verde 96 R$ 9.800,00
Passat 2.0 4p compl. preto 95 G
Gol CL 1.6 prata 94 G Galfl.8 95 R$·12.800,00
Gol LO branco, 94 G Monza 5L 1.8 Azul 92/93 R$ 8.500,00

neste espaço!
Logus GL1.8 prata 93 G Corsa GL Vermelho 95

.

R$ 10.500,00
Corsa 1.0 2p preto 94 G Uno 5 Vermelho 89/90 R$ 4.800,00,
Kadet 5LE 1.8 vermelho 93. G·
Ipanema 5L 1.8 bege 91 G

Uno Mille Vermelho 90/91 R$ 6.000,00

Saveiro CO branco 91' D 'Uno ' Bordô 98 R$ 9.300,00
F-l000 vermelho 78/90 D Fiesta 4p Prata 02 R$ 19.500,00
Uno 1.35 vermelho 88 G Del Rey Dourado 85/86 R$ 4.000,00
Del Rey 1.6 GL prata 88 A Renault Clia RT 1.6 Prata 00 R$ 21.000,00
Escort azul/vermelho 88/89 A

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. ". .

uncvers
, '

qtos, sala, coz., banh., toda
acabada, R$55.000,OO. rr:
371-0108.

VEND�·SE RESTAURANTE

Tratar: (47) 373·1030/9967-0417
Lot. Olegario, R. Irineu Franzner,
cl 140m2, toda murada.

R$50.000,OÓ. Tr: 276-0743.

ALUG"}-5E - qtos mobiliados, pI
moças, mobiliado, no centro.

R$100,OO livre de água e luz.
Tr: 376:6406 ou 9975-5643 cl
Dulce;

ESTRADA NOVA - vende-se, TRÊS RIOS DO NORTE,.. vende
alv., pronta, 146m2 •. se, c/36m2, cjter. de 360m2,
R$60.000,OQ. Tr: 371-1470. no Lot. Souza. R$5.000,OO. Tr:

276-2118.
_

JOÃO PESSOA - vende-se, no

Cond. Dna. Benta, cl 90m2•

R$35.000,OO. Tr: 275-6445,.
ALUGA-5E- qtos mobiliados; Tr:
370-3561 cf proprietária. RAU - vende-se, alv., cf 110m2,

próx. Sup. Brasão.

R$36.000,OO. Tr: :371-5512.
Creci 8054.

AMIZADE - vende-se, alv., cl
ter. cl 688m2, próx. ao Salão.

R$45.000,OO. Aceita-se carro. '

Tr: 370-1823. SÃO Luís,;. vende-se, próx. do
Caie, alv., cj forro de laje,
assoalho de piso, 3 qtos, gar,
pj 3 carros e demais dep., cj
escritura. R$35�000,OO. Tr:

9137-5573.

ANA PAULA II - vende-se, cl
72m2, terreno com 420m2. R$.
45.000,00 aceita-se proposta.
Tr: 273-0530. (proprietário)

COMPRA-SE - pI retirar do
local. Tr: 9967-4027 hor. comI.

SCHROEDER - Veade-se, R. bon
Pedro n. 829 rio Hem, imóvel
'de esquina com aprox. 110m2
'em terreno de 562 rn>. R$
45.000,00. Tr: 372-3922 cl
Walter. CRECI 9238.

COMPRA-SE - casa no Bairro
Amizade ou Czerniewicz. Tr:
372-3760 ou 371-0619.

CZERNIEWICZ-vende-se, cj 3 TlFA MARTINS - vende-se, no

TRÊS RIOS DO NORTE - vende- .

se, de rnad., cl 70m2, no Lot.
Santo Antônio. R$15.000,OO +

36x de 1 salário mínimo ou

R$25.000,OO à vista. Tr: 273-
6246 cj João.

TROCA-SE - no bairro Amizade

por sítio ou chácara. Tr: 370-
1823.

UBATUBA - vende-se ou troca

se por casa em Jaraguá. Tr: 275-
2130 ou 9137-3648 cl Carlos.

VENDE-5E - na praia de Enseada
ou troca-se por terreno em

Jaraguá.Tr: 276-3866.

VENDE-SE. - nova: alv., boa

local., cl 71m2, 3 qtos.
R$65.000,OO. Tr: 9997-2020.
Creci 7402

A (HOg'L,Áf<,A'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/cozinha, bwc. Terreno cf
500,00 mz, Localizado no Loteamento Aldrov,mdi, próximo a gruta, Bairro Rio Molha.

R$ 45.000,00.
.

Casa de Alvenaria cf + ou - 70,00 m2, contendo 03 quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem. Terreno cf 450,00 m2. Localizada na Rua 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 (Aceita
se casa na praia nas proximidades de Blumenau),

Casa de Alvenaria c/ 91,00 m2, contendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia,
garagem. Terreno cf 374,00 m2. Localizada na Rua 692, Loteamento Garcia, Bairro

Estrada Nova. R$ 20.000,00.

Casa de Alvenaria c/ 160,00 m2, contendo 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
.

' .

garagem para 02 veículos .. Terreno cf 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 Planlnscheck, 302 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul

IVENDE-SE - ou troca-se, casa

'Iem Joinville pI casa em Jaraguá.
Tr: 276"3866. '

.

VENDE-SE - cl 5 peças, mad.,
ter. cl 14x26. Ao lado da Unerj.
R$20.000,00. Aceita-se carro

ou nego Tr: 370-0674.

VILA LENZI-vende-se,alv., na
R. João André dos Reis, 338.
R$28.000,OO à vista ou

R$15.000,OO entro + pare. Tr:
274-8538.

ALU .,-SE quitinetes
mobiliàdas. Tr: 370-3561 cl
proprietária.

ALUGA-SE no Cond.

Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192�

CENTRO - vende-se, novo, todo
mobiliado'P'Ir: 9975-7602.

,CENTRO - vende-se, cl 3 qtos e

demais dependo R$35:000,OO .

'

entro + pare. Tr: ,9977-5408.

CENTRO-vende-se, cl 2 dorm.
Tr: 9993-5437.

CENTRO - vende-se prédio c/3
'aptos. R$130.000,OO. Aceita
se proposta. Tr: 370-8097 ou

9104-5468 el Tina. Creei 9839

GUARAMIRIM - vende-se ou

troca-se, estilo sobrado, el
80m2,. próx. Fameg, peças
amplas. Valor à combinar. Tr:
370-9674 ou 8802-2362.

PROCURA-SE - moça pI dividir
apto na Vila Lenzi, 1º mês já
pago. Tr: 910:4-4350 manhã.

PROCURA-SE - maçá pI dividir
apto no centro. Tr: 275-3079
ou 371-5503.

SÃO Luís - aluga-se, cl 2 dorm.,
na R. Fco Hruska, 276. Tr: 370-
2365 ou 9953-6121 el Aleimar.

SCHROEDER. vende-se, centro,
, comercial e residencial, valor a
combinar. Tr: 9133-3476. Creci
3476

VENDE-SE - central, el 2 dorm.
+ garagem. Tr: 372-1395.'

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
el 3 dorm. sendo 1 suíte,
sacada el chur., cozo mob.

Entrada + pare. em 50 meses

CASAS

I
• Casa de alvenaria com 330m2, na Rua Emma

Ziemann, 'próx. q ponte do Kolhboch, terreno cl
14x54, cl cOZ., lav., qto de empregada, 2qtos, 1 suite,
sala ampla de festas, garagem pi 3 corros e piscina.
R$ 230.000,.00
• Casa de alvenaria cl 40m2 - Firenze - lote 310.

R$ 17.000,00 + 44 x R$ 300,00.
• Casa de alvenaria cl 120m2, na Rua José Narloch
- ano Paula II. R$ 50.000,00
• Casa de al�enaria na Rua Paulo Klitz, cl 94m2,
nova. R$ 53.000,00
• Casa de madeira cl 3.:quartos, sala, cozo ampla,
toda murada, Ana Paula 11.1. R$ 22.000,00

I·
Casa de madeira cf 70m2, na Rua José N�rloch

I(asfalto). R$ 23.000,00 + 43 x R$ 345,00
.

• Casa de alvenaria cl 65m2, no Lot. Firense I - lote
354. R$ 18.000,00 + 40 x R$ 340,00 .

• Casa de alvenaria, na Barrai perto do mercado
Ouro Verde R$. 25.000,00

TERRENO
• Lotes no Loteamento Firense I. R$ 18.000,00
• Lotes no loteornento Campossampiero II, c/ 900m2.
R$ 45.000,00
• Lotes no loteamento Campossampiero I, c/ 420m2.
R$ 25.000,00 I
• Lote na Rua Waldemiro Schmidt, com 600m2. R$

I".
28.000,00

CONDOMíNIO FECHADO
• Lot�s a partir de 790m2 f'FIRENZE II
• Lcl�apa�rde350m2

A MARCATTO IMÓVEIS FINANCIA COM UMA
ENTRADA E O RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES. ,

direto ej proprietário. Tr: 275-
3070. Creci 8950.

ÁGUA -VERDE - vende-se, cj
375m2, próx. Chopp Club.

R$24.000,OO. Tr: 371-.5512.
Creci 8054.VILA LALAU - vende-se, apto cl

sala comI., tudo legalizado.
Aceita-se imóvel de menor valor.
Tr: 371-3132.

...- ......

ÁGUA VERDE - vende-se, no Res.

Firenzi II, à.1400m da Igreja São

Judas, cj 14x27, cl escrltura;
pronto pI eonstr. R$7.800,00
+ presto de R$300,OO. Tratar

na R.dos Escoteiros, 114, próx,
Posto Mareolla.

URGE
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ÁGUA VERDE - vende-se, na

R. José Pomianowslo. Valor à
combinar. Tr: 9993-3636.

Valorizando
seu ambiente!

Apartamento - Frente ao Mar - 3 Suites + Dep. 2 Garagens
R$ 328.000,00
Apartainento - 2 e 3 Dorniitórios (Suite) - Pronto pi Morar - Novo -

Situado no Centro - Financiado em 30 meses. R$132.000,00 e R$178.000,OO
Apartamento - 2 Dormitórios (Suite) + Garagem - 2 Sacadas: Novo -

R$ 80.000,00

ÁGUA VERDE - vende-se, próx.
Igreja S. Judas, local alto el
371m2 (15x26m). R$
25.000,00. Tr: 372-3922 cl Creei 8054.

Walter. CRECI 9238.
-----�----

li
R$40.000,00. Aeeita-s.í% oca'

,

por casa na praia. Tr,'74-
1778 CI Edelberto.

,

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
BARRA DO RIO CERRO - Lot. Divinópolis, ótima

vende-se, c,! 30.000m2, R, localização el 395

�mAdelle Erdmann, próx. m2,(15x26,34). R$
í/Malwee. R$38.000,OO. Tr: 20.000,00. Tr: 372-3922 el

,

370-8097 Ou 9104-5468. Walter. CRECI 9238.

ereci 9839.

BARRA DO SUL - vende-se,
dois terrenos el casa; frente
pi lagoa. R$35.000,00. Tr:
371-2001 ou 9991-6565 el
Sr. Heinz.

CENTRO - vende-se, el
4.500m2• R$450.000,00.
Tr: 9953-9966 ou 9118-
5820.

CHICO DE PAULA - vende-se,
fundos LOT. Firense. el 1138
m2 (plano). R$ 18.000,00
(faCilitado). Tr: 372-3922 el
Wã!ter. CREC19238.

'

FIGUEIRA - vende-se, el
1,375m2, próx: Colégio
<:J'Waldemar Séhmidt.

R$25.500,00. Tr: 371-5512.

Vendas

sCHROEDER - vende-se, na

R. 15 de Novembro, próx.
Marisol, . el 600m2.

R$8.500,00. Aceita-se carro

ou moto no nego Tr: 370-
9922.ITAJUBA - vende-se, à

1.000m da praia.
R$6.000,00. Tr: 273-6246 el
João.

TRÊS RIOS DO NORTi- vende
se, na R. José Mech, bairro
Santo Antônio, el 350m2, el
instalação de luz, pronta pI
construir. R$12.000,00.
Aceita-se carro no nego Tr:
276-2113.

NEREU RAMOS':'" vende-se; el
392m2, no Lot. Zarighellini.
R$15.800,00. Tr: 371-551:2.
Creei 8054.

PiÇARRAS - vende-se, el
2.000m2, defronte BR 101. Tr:
372-1395..

VENDE-SE - sítio em Santa

Cruz/São João do Itaperiú, el
área total de 90.000m2, el
10.000m de plantações de
arroz. R$70.000,00 nego Tr:

374-2122.
RIO MOLHA - vende-se, el
969.480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se
casa ou apto no negócio. Tr:
9112-5501. (proprietária)

VENDE-SE - el 16x28, de
frente pio asfalto, aterrado,
lkm após Choco leite.

R$1:3.000,00. Tr: 376-
3386.

sCHROEDER - vende-se, el
2.500m2, próx. Prefeitura.

do RioMolha. R$ 80.000,00 neqociávels
"

,'do Apartamento c/A qtos, 135m', Centr?
R$ bO.OOO,oo
-r Terreno c/721m', Lot. Juventus.

, R$ 26.000,00
,�' Lotes, Amizade, com 350m', próximo ao

Clube do Viajantes, pronto pra construir. R$

,10.000,OO'à vista ou entrada + parco
"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.

Locação
'-'li> Galpão na Vila Lalau cf 540m' e cl1500m'
de pátio pi estacionamento. Valor � combinar
o- Casa com 4 suites e demais dep: Praia'
Barra Velha. A partir do dia 11.01.04.

R$ 150,00 par dia
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·VENDE·SE
o

Cobertura

Tratar: 370-2000

- Vendas de tacos, assoalhos
em parquet cpmcoJoração,

dlS8aaelio8 e Cf]anser17açâa

VENDE-SE - dois terrenos el
casa, em Barra do Sul, frente
pI lagoa. Tr: 371-2001 ou

9991-6565.
'

VENDE-SE - el 190.000m2, na
Tifa dos Húngaros - Jguá 84,.
casa el 3 qtos, sala, copa,
COZ., lav., bwe, 2 galpões el
engenho de melado, el
nascente de água. Tratar:
273-1660.

VENDE-SE - terras em

t.eoberto Leal, próx. Vidal
Ramos e Rio do SU.I, el
energia elétrica e estrada

pública, el 130 hectares.
Lindas terras. R$
100.000,00. T.ratar: 371-
1987/275-0777 ou 371-
56.39.

VENDE-SE - comercial,
condomínio centro, el
3.900m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-
3070; Creei 8950.

VILA LALAU - vende-se, el
450m2, 15x30.

R$3'5.000,00. Tratar: .9975-
2164. Creei 9465.

VILA LALAU - vende-se, c/
meia água. Valor à combinar.
Tratar: 9967-4027 hor.

comI.

ALUGA-sE-el 70m2• Tr: 371-
VENDE-SE - na R. Alberto· 3132.
Santos Dumont, 729, Cf
640m2• R$55.000,00. Aeeita
se carro até R$10.000,00.
Tratar: 370-1787 el Matilde.

VENPE-sÉ - na R. Feo de

Paula, próx. centro, terreno
comI. el 25x80, el escritura,
legalizado. R$38.000,00.
Aceita-se carro e pare. Tratar:
9137-5573.

",'
, Terreno corri 420m', lado Rodoviária.

R$ 5.000,OOH5x R$l.lOO,OO ou à vista
R$ 40.000,00
",.

Terrenos com 350m', bairro Amizade.
R$ 3.000,00 +60x 1<$250,00 ou à vista
R$ 10.000,00
'.'

Chácara com 200.000m', 100mt5 da Lgreja
do Rio Molha. R$ 70.000,00 negociáveis
'�', Chácara com 335.000rn', bOOrnts da Igreja

VENDE-SE - plano, pronto pI
construir, bem localizado, no
Lot. Firenzi, el 14x23,50 ='

329m2• R$18.000,00. Tratar:
371-0424 el Alessandra ou

376-0858 el Acácio após
18:00.

ALUGA-SE - em Guaramirim,
R. 28 de Agosto, 2.045,
frente a Prefeitura.

R$260,00. r-: 373-0304 ou

373-4386.

sCHROEDER - Vende-se, R.

Don Pedro n. 829 rio Hern,
imóvel de esquina com

aprox. 110m2 em terreno de
562 m2. R$ 45.000,00. Tr:
372-3922 el Walter. CRECI
9238.

VENDE-SE - oficina mee., .el
elevador ,e todas as

ferramentas. Aceita-se troca

por cano. Motivo de doença.

_.R$ 15.000,00 R$ 167,00__
_R$ 25.000,00 R$ 277,00_'_
_ R$ 40,000,00

.

R$ 443,00__
'

_R$ 55.000,00 R$ 609,00__
_R$ 70.000,00 R$ 775,00__
_ R$100.000,OO R$1139,OQ..__

REFORMAS

Estofados e
Cadeiras.

* corino *tecidos

Tratar: 273-1636

•

Tr: 371-4284.

VENDE-SE - mercearia em

funcionamento, no Ana Paula
IV. R$17.000,00. Aceita-se

troca. Tr: 376-1188.

VENDE-SE - oficina mee.,

cornpl., el torno, ap. de solda,
polieorte, eomp. de ar e outras

maq., el estoque de peças.
R$20.000,00. Tr: 375-2620

el Walter

VENDE-SE - padaria, cornpl.,
em Guaramirim, R. 28 de

, Agosto, frente a Estofaria

Zen. R$16.000,00. Tratar no
local.

VENDE-SE loja de

confecções, el estoque e

móveis, ótimo ponto, aluguel
ace s s íve t. Tr: 371-5512.

(proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto j a fo r rn ad o., el
mercadorias e mobiliário.
Defronte pI Marechal. Tr: 275-
3070. Creei 89.50.

VENDE-SE - linda ár�el
20.000m2, chácara ecol., tipo
cond: res., ter. el toda infra

estrutura, pronto pI construir,
água de' nascente, a 5km do

centro; acesso todo asfaltado,
escritura/registro, 100%
regularizada. R$60.000,00
el propr. Aceita-se contra

proposta. Tratar: 370-8563
ou 9103-3580.

VENDE-SE - el 20.850m2, pI
res. ou lazer, el casa sulça,
jardim, lagoa, canil, riacho,
galpão.zqultlnete, ter. prontos
pI construir, a 10m do centro,
asfalto até a entrada. Motivo
mudança. R$155.000,OQ,
Aceita-se imóvel .de menor
valor no litoral sul ou

proposta. Tratar: 370-8563
ou �103-3580.

JARAGUÁ 84 - vende-se, el
1.900m2, casa, galpão,
aproveita-se para fazer

lagoas. Tratar: 273-1660.

ANUNCIE

AQUI!

371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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;

empregos
!.....o. , •• ,. ,....;._-"

alrnox, Dispomos de 3 vagas
.para cada setor. Tr: 275-1995

cl Juarez ou Nunes.

CONSÓRCIO - vendedoresías).
.

com experiência na área
externa pI Jaraguá do Sul e

região. Ótima remuneração. Tr:
371-8153. OfEREÇO-ME - pI cuidar de

pessoas idosas, cj experiência.
Tr: 376-1158.HOTEL ESTÂNCIA .RIBEIRÂO

GRANDE - precisa-se de recepc,
atendo de reservas, camareira,
aux. deIlrnp., garçom, aux. de
coz., conteltelrota), aux. de

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
comei secretaria ou

recepcionista, cl experiência,

SEse
SAN T A C A T A R I<'N A

Seleciona Profissionais para atuar em JARAGUÁ
DO S.UL na área de DESENVOLVIMENTO FÍSICO E
ESPORTIVO

Requisitos: '

* Formação Superior em Educação Física;
* Experiência na área com atividades de

ginástica, dança (infantil e adulto) e
condicionamento físico;

* Registro no Cá;jSC;
,

* Dinamismo �iciativa; .

;'i Habilidade para trabalhar com público e

espírito de equipe;
* Disponibilidade, para no mínimo dois turnos:

Disponibilidade para contratação lmedlata,
Os interessados deverão ENVIAR Cumcutúriv

Vitae (com foto) à Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273
- Centro - Jaraguá do Sul/SC Cep.: 89.251-200
ou através do nosso site www.sesc-sc.com.br até o'
dia 29/01/2004, para análise

c

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

GRAPHIC DESIGNER

Você é criativo? Muito criativo mesmo? Tem iniciativa e bom gosto? Então este
pode ser ó 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.

,
. .

Curriculo com portfolio deve ser enviado para a sede do jornal Correio do Povo, à
rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 246 (em frente Rest. Tio Patinhas), Centro, ou
então para o nosso endereço, no bairro Rio Molha.

Os portfolios serão devolvidos após o dia 19/1.

possuo curso de secretaria
informatizada e marketing. Tr:
371-8073 cf Mará.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como babá ou outra função. Tr:
370-9873.

.

OFEREÇO-ME.- pI trabalhar
como babá. Tr: 370-9873.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar, sou
estagiária da área administrativa,
cursando faculdadede Adm. em

. Recursos Humanos (4ª fase), Tr:
9992-3788,

OFEREÇO-ME - pI trabalhar,
experiência como

colorimetrista, aux. laboratório,
laboratorista, aux. tecelagem,
possuo curso de Desenho
Técnico e Auto Cad R14. Tr:

"

275-6292 cl Andersen.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar de
costureira, cl 6 anos de

experiência. Tr: 372-1919 cl
Décio.

erviços da rf3gião
:ee.com.br

"fef,

10;�;�:�
in.br

Rua João anlnscheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

OFERp)ÇO-ME - pI trabalhar

como� �ux. de cozinha ou

dfaris\�!enho experiência. Tr:

371-1�, f5cl Solange.
--.--r,�,"-----�-

PROCURA-SE - serviço de

balconista, ate nde nte de

supermercado ou. mensalista:
rr. 370-3007 cl Nilya.

9136-0174

���©�&��
[!l;�.�

•

PROCURA�SE -estágio como

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS'
SENAC200.

réçNICO EM ENFERMAGEM

Carga Ho,�rl.: 1.800 horas Penodo: 01/03/04 a Doz/2006
Horário: Bti às .1.1h (matutino) ou 1911 às 2211 (�oturno)lnfórmações Complementares:

, Curso aprovado pelo MEC;
· Reconll:ecido peta COREM;
Apoio 'pedagógico 'permanente;

· Professores altamente capacitado e qualificado:
· Principais livros inClUSOS;
· Certificado .reconhecldo Nocjonalmentc;

COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICO
EM ENFERMAGEM

Carga Horárla: 550 horas Período: 01/03//2004 a

11/02/2604 Horário: 19;OOh às 22:00h
Informações Complementares:
· Prlncipats livros inclusos;
· Acompannamento pedagógico permanente;
, Corpo docente altamente capacitado e-quauftcado:
· Certificado reconhecido Nacionalrnerrte.

Carga Horária: �2 noras Período: 09 a 12;02(2004
Horário: 19:00h às 22:00h

Informações Complement'ares:
. Aperfeiçoa o relacionamento pessoal e interpessoal.
conhecendo a importância das emoções e das mudanças

; comportameptals visando uma melhor convívêncta.

Horãrio: 19:00h às 22:00h Vagas limitadas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ii Precisa-se de

OPERADORA

'fELEl\1ARKETING
com experiência.
Tratar: 376-1343
com Fabiana

após às 13:30.

ANAliSTA CONTÁBil/FINANCEIRO

SENAIEmpresa prestadora- de serviços procura
profissional dinâmico para trabalhar na

área contábil e controle financeiro.

Requisitos: DOSJA

- Formado(a) em ciências contábeis.
-Experiência . comprovada em conta-
bilidade e controles financeiros (bancos,
fluxo de caixa, lucros e perdas,
orçamentos e custos).
- Residir em Jaraguá do Sul.
Enviar curriculun vitae detalhado com

pretensões para Caixa Postal 1370.

r----------..,
FIQUE POR DENTRO!! .

I INSCRiÇÕES ABERTAS
L:.. ...J

técnico têxtil. Tr: 371-5640.

Agenda de CursosPROCURA-SE - tr ab a lh o

como revisora,
distribuidora, coordenadora
de conf. e acabamento ou

operadora de tear retilínio.
Tr: 371-7733.

CURSOS PRÉ-REQUISITO PERíODO HORÁRIO VALOR' Inscrições
até! Valor

Ter conhecimento 10102 à 7h30min às 1 + 1 09/02/2004

em modelaqern 11/03/2004 . 11h30min R$100,00 R$5,00
Ter no mínimo 16

10102 à 18h30min às 1 + 3 09/0212004
anos e 1· grau 11/05/2004 22h R$121,00 R$10,00com leto

Ensino Médio articulado 'Ensino Fundamental 0910212004 à Matutino e 1 +35

com Educação Profissional completo 12/2006 vespertino R$180,00
R$ 50,00DISTRIBUIDORA CONTÉM 1G

ADMITE: càdastradora de revendedora 22 e 23/01

R$50,00

Ensino Médio 02/0212004 à 18h15min às
Completo 12/2006. 22h15niin

REQUISITOS: boa aparência, facilidade de

comunicação. e condução própria.
.

�INTERESSADAS: con1parecer à Rua Jorg�
Lacerda, 1 �)3, centro, (ao lado do .Despa-

#) chante Cilo) - cf Cláudia (47) 273-6264
r

Obs.: o SENAI/Jaragut do Sul reserva-se o diréito de transferir ou cancelar o curso, caso n-o atingir om'nimo de participantes.
• Valor reajustado conforme 'ndice nacional de pré-os ao consumidor -INPC.
"
curso em processo de aprovas-o pelo Conselho Estadual de Educa..o.

Rua Isidoro Pedri, 263
Rio Molha - Jaraguá do sul/se
Site: www.sc.senai.br
email: jaragua@senai-sc.ind.br

Comece o A'l1�'· com o. pé õireito...
pesquise} compare e comprove que. o .

melbol' negÓcio
está aqui.

60,m.eses
C 100 Biz KS-,-- 83,17
Crypton C 100--- 88,25
C 100 Biz ES--·---· 92,3,6
YBR 125 K---------R$ 95,07
CG 125 KS--·----- R$ 96,41
c 100 Bfi +-------R$ 102,61
XTZ 125 K-�-------R$ 123,26
NXR 125 KS-------R$ 121,84
NXK 150 ESD-----R$ 150,74
Twister 250------- R$ 168,10
Tornado 250------R$ 181,59

60.meses
R$ 8.438�OO-----R$ 163,14
R$ 9.936,00--�--R$ 192,07
R$ 10,927,00-----R$ 211,26
R$ 12.223,00-----R$ 236,31
R$ 12.781,OO-----R$ 247,09
R$ 12.807,00-----R$ 247,60
R$ 14.214,oo-----R$ 274,80

76 meses

R$ 10.126,OO-----R$ 158,55
R$ 11.369,OO-·�--R$ 178,00
R$ 13.112,OO-----R$ 205,30
R$15.368,OO-----R$ 240,63
R$ 16.457,OO-----R$ 257,68
R$ 17.056,OO-----R$ 267,06Consórcio

UNIÃO' 64 m.eses

R$ 19.871,OO-----R$ 369,47
R$ 24.446,00-----R$ 454,54
R$ 25.562.00-----R$ 475,29
R$ 29.826,00-----R$ 554,57
R$ 32.110,OO-----R$ 597,04
R$ 37.060,OO-----R$ 689,08
R$ 40.244,OO-----R$ 748,28

·371-81'53
Rua: João Januário AyTOSO, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul'CONSÓRCIO E FINANCIAMENTOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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veículos

BLAZER - vende-se, DLX, 97,
compl. Aceita-se troca. Tr: 371-
7542 ou 9965-5774.

CHEVE - vende-se, 500, 88,
branco , c/ rodas 14.
R$4.500,00. Aceita-se troca. Tr:
273-6242 ou 9134-0498.

CHEVETTE - vende-se, 89,
vermelho, bom estado.

R$4.500,00. Tr: 9975-7214.

CHEVETTE - vende-se, marajó,
81, prata, boas cond.

R$1.400,00. Tr: 275-2848.

CORSA - vende-se, wind, 2p,
1000, 97. Tr: 9124-7815 ou

371-2624 c/ Josnei.

CORSA - vende-se, sedan, GLS,
1.6. R$13.500,00. Tr: 9962-
3664.

CORSA - vende-se, sedan, 99,
2º dono, c/ 56.000km.

R$13.800,00. Aceita-se carro

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

Fone: 370-2764 i
CeI.: 9104-2070/9957-60991
�Y: .. ��:��!�.��.. ���.�.�:.. ���.�.. �.!.��.. �.�....�.h..�.!.t�j

até R$11.000,00 no nego Tr: 1906 hor. comI. ou 371-4916 ..
371-1163.

KADETT - vende-se, SL, 91.

R$6.500,00. Tr: 371-3447.CORSA - vende-se, 95, único

dono, perf. estado.
R$8.000,00. Tr: 276-3850.

CORSA- vende-se, wind, 2p, 01,
a.c., único dono. Tr: 99.75-1696.

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, t.e., rodas,
alarme, película e som. Tr:
9117-3464.

CORSA - vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tr: 9953-5541

(12:00 ou após 1 i:30)

CORSA - vende-se, sedan,
branco, 01, 1.0, único dono.
Aceita-se troca por astra, 001
01, 2p. Tr: 372-2907.

FIESTA-vende-se, 1.0,97/97,
4p, ótimo estado. R$8.000,00
+ 21x R$200,00 fixos. Tr:
9909-3045.

KADETT - vende-se, GSI, 90,
compl. R$6.500,00. Aceita-se
carro de menor valor. Tr: 370-

Rede Renault. 183 Coucessíonárías no Brasil.

Di/cave
-�,._-"",!-

BLUMENAU
322·8800

KADETT - vende-se, GSI, bordá,
2.0, 93, excelente estado,
compl.(a.c., teto, d.h., v.e.).
R$9.500,00. Tr: 372-3652 cl
Alcides ou Edinéia.

MONZA - vende-se, 87, 2p,
verm., álcool. Tr: 9962-9363.

MONZA - vende-se, 84, álcool,
verde met., ótimo estado, 4p,
particular. Tr: 8802-2362.

MONZA - vende-se, 87, 4p,
prata. R$4.800,00. Tr: 273-
6242 ou 9134-0498.

MONZA - vende-se, 86, 2p,
branco. R$4.200,00. Tr: 273-

6242 ou 9134-0498.

MONZA - vende-se, 90, verde
escuro. R$5.400,00. Tr: 371-
2001 ou 9991-6565. c/ Sr.
Heinz.

MONZA-yende-se, GLI, 95, 2p,
álcool, d.h., v.e., t.e., vol.

ITAJAf
348·'8460

JOINVILLE
435· 3700

Titan KS

SÁBADO, 31. de janeiro de 2004

�
iMOTOS

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

JARAGuA DO SUL
370- 6006

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária Renault para sua região.

Prata 2001

Titan Verde 1998

Tltan 1996Azul

SCÉNJC ALlZ.E E

eL}O AUTHENrlQUE 1.0 IR'"

Melhores Compras 2003
em suas: .Categorias.

Vale do Itajaí c Litoral Norte - Se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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compra - vende - troca
financia - novos e usados

típd'1.6 cbmpl;,+teto' .

: Opala 'éompl: I) cil,' ;
'Gol CL :új; .

,.

Tel: 371-7212
Ay. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Cei: 9963-7641

VERSALES - vende-se, 95, 4p,
compl. R$5.800,00 + 24x
R$310,00. Tr: 371-6000.

Escamoteável. Tr: 370-3574 .

il ou 9123-7355.
i'

MONZA - vende-se, 93, 4p,
a.c., d.h., vinho, pneus e

.

amort. novos, película.
R$4.700,00 + 10x

R$366,00. Tr: 370-5195.

OPALA - vende-se, diplomata,
90, verde, bicolor, compl., cj .

cd, roda 15, liga leve. Tr: 370-
8956 ou 9979-1061.

5·10 - vende-se, estendida,
96, branca, compl., kit gás já
cf selo do INMETRO, bancos
de couro, pneus em ótimo
estado. Tr: 9131-6343 ou

376-0017 cj Gilson.

5·10 - vende-se, compl., 97.
Tr: 371-2001 ou 9991-6565.

VECTRA - vende-se, GLS, 94,
I branco, a.c.. , d.h., tr., média de

13.5 pj litro. R$12.800,00.
Tr: 9117-7171 cj Paulo.

VERSALES - vende-se, 92,
álcool, 4p, 'prata, v.e., t.e.,
impecável, manual.

R$8.100,00 ou financio. Tr:

370-3574 ou 9123-7355 cj
Waldir.

ALFA ROMEU - vende-se, 3.0,
94, preto. R$10.500,00 +

fncto. Aceita-se troca. Tr: 273-
6242 ou 9134-0498.

ELBA - vende-se. 94, cf 4

pneus novos, cd, alarme, 4p.
R$1.200,00 entro + 33 parco
Tr: 273-0050.

PALIO - vende-se, ED.

R$4.000,00 entro + 35x

R$325,00. Aceita-se moto.
Tr: 275-6445.

PALIO - vende-se, 99, a.c.,
t.e., air bago R$6.000,00
entro + 31 x R$269,00. Aceita
se troca. Tr: 371-9868 cj
Marcos.

PALIO - vende-se, ED, 4p, 98,
bonito. R$11.300,00. Tr:

9997-55,57 ..

PALlO-vende-se, ED, 97, 2p.

,

. 2.7..5.:2,2.7..3 _
:Av. Prefeito Waldema,'G,ubba, 2445. Ja,aguá do Suf / E-mail .Ikelbert@uol.com:b.i
,fi

_
_ __ - ,
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R$8.500,00. Tr: 371-3447.

PALIO - vende-se, ED, 98,
v.e., t.e., ar quente, 4p,
azul. R$9.000,QO e ntr , +

17x R$320,00. Tr: 9973-
5442�

TJ;MPRA - vende-se, 97,
compl., azul. R$12.300,00 ou

financio. Tr: 370-3574 ou

9123·7355 cj Waldir.

TIPO - vende-se, 94, compl.,
v.e., d.h., teto e roda. Entr. e

assumir presto Tr: 9962-8198

cj Anderson.

TIPO - ve nde-s e , 95, 4p,
compl., a.c. Gelando.

R$9.000,00. Tr: 370-3574 ou

9123-7355 cj Waldir.

UNO - vende-se, trio, 91,
nunca bateu, ótimo estado. Tr:

370-3574 ou 9123-7355 cj
Waldir.

UNO - vende-se, mille; EX,
00, branco, 2p, básico, cj
alarme, cd, todo revisado.

R$9.900,00. Tr: 8802-
8968. '

UNO - vende-se, mille, EP,
4p, 96. R$6.000,00 +

fncto. Aceita-se proposta.
Tr: 371-7375 cj Milene ou

Volnei.

Você ainda vai ter esta m'arca ne seu carro!!!

Mudamos: R. Barão do Rio Bronco, 230 - (entro
Fone/Fax: 372-1 777
Site: www.usa;gos.com.br

Horrtoloqodn pelo

�/NMETRO

• Kit's italianos (os. + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em inieçõo eletrônica, mecânica geral
multi marcos.

• Temos flnunclnmerrto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fone: (47)
370-8622

Parati 4p
Parati 2p
Gol 1.0 2p
Gol 1.0 2p
Gol 1.0 2p
Vóyage GL

Palio 1.0 4p
Palio 1.0 2p
Tipo 1.6 4p
Tempra 2.0 Bv

Corsa Sedan

Corsa 1.0 2p
. Corsa 1.0 2p
Uno Mille

99 Uno Mille 93

98 Ford Ka 00

99 Fiesta 4p 96

96 D-20 Diesel 92

95 Pick-up dupla 94

90 Strada 1.5 GNV 99

00 Pick-up Corsa GNV 96

98· Blazer Diesel 99

95 BMW 328i 96

97 Scenic 1.6 00

95 Vectra GLS GNV 97

99 Mondeo 2.0 CLX 97

96 Monza 4p 94

96 Astra GLS 99

DEL REV - vende-se, 88, guia,
álcool, cornpl., bordá, ótimo
estado. R$4.800,00. Tr: 370-
9922.

DEL REV - vende-se, 84, CHT,
álcool, azul met., único dono,
t.e., ótimo estado,
documentado. R$3.500,00.
Aceita-se troca por Titan. Tr:
9909-0545.

ESCORT - vende-se, hobby, 94,
1.0, gas., prata, 2p, película.
R$7.300,00. Tr: 373-0304 ou

373-4386.

,F1ESTA-eompra-se, 4p, a partir
do ano 99, paga-se até

R$10.000,00 à vista. Tr: 9134-
3557 el Jean.

FORD.1000- vende-se, cabine
dupla, 86/86, prata. AcQ-se
carro de menor valor e �. Tr:
37�168 el Amilton.

KA - vende-se, 98, cinza meto

R$9.900,00. Tr: 9973-5052.

MONDEO - vende-se, eompl.,
97. Tr: 374-1117 ou 9975-
0117.

MONDEO - vende-se, SlX, 97,
ótimo estado; R$16.800,00.
Tr.: 9117-0493.

APOLO - vende-se, 91.

R$5.700,00. Ir: 9962-3664.

FUSCA - vende-se, 81, bege,
ótimo estado. Tr: 273-0227 el
Sr. Vieira.

FUSCA-vende"se, 1300, l, 81.
R$2.600,O.o. Tr: 273-6242 ou

91.34-0498.

FUSCA - vende-se, 77, ótimo
estado. Tr: 9992-678 el
lueiano.

FUSCA - vende-se, 75, bege,
bom estado. Tr: 9133-7581 el
Mari.

'

FUSCA - vende-se, inteiro, 77,
1300, motor feito, bordô. Tr:

9992-6678 ou 372-3643 el
lueiano.

GOL - vende-se, 1000, branco,
96/97, ótimo estado. Tr: 9117-
8501.

GOL - vende-se, 1.6, MI, 97.
Aceita-se troca PI moto. Tr:
9134-2104.

GOl-vende-se, 90, Gl, 1.8. Tr:
9975-9925.

GOL - vende-se, 01, cinza
quasar, 24.000km rodados, .

a.c., d.h.R�19.500,00. Tr: 372-
2337.

GOL - vende-se, CU, 1.6, 96,
alarme, chave geral, para
choque na cor, 2º dono.

R$10.000,00. Tr: 276�0397:

lOGUS - vende-se, 94, prata,
ótimo estado, deto quitado.
R$8.800,00. Aceita-se troca. Tr:
370-2461.

lOGUS - vende-se, 94, GlS,
a.c., d.h., v.e., t.e., vermelho; Tr:
275-0585 ou 9903-1864.

PARATI-vende-se, Gl, 94, a.c.,
d.h., raek no teto, rodas.
R$10.500,00 ou' financio. Tr:
370-3574 ou 9123-7355 el
Waldir.

PARATI-vende-se, ct, 1.6, MI,
eompl., menos ar, 97/97, el
rodas 15", ótimo estado.
R$13.200,00. Somente venda.
Tr: 370-3513 ou 9125-0007 el
Marcelo.

PASSAT - vende-se, 88, branco,
nego Tr: 371-0482 após 18:00
ou 9121-1320.

POINTER - vende-se, 1.8, GU,
95. Tr: 276-3002.

SAVEIRO - vende-se, 01, GIII,
L8, gas/GNV com inmetro, .

cornpl., prata, rodas de liga,
lona mar., ótimo estado. Aeeita
se proposta à vista. Tr: 370-
8563 ou 9103-3580.

ALFA ROMEU - vende-se, modo
164, eompl., bancos de couro,
ASS. R$12.000,00 + fneto.
Aceita-se troca. Tr: 275-1142.

CllO - vende-se, Hateh, 00,1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de

som, t.e. 5p, tra:Da pI crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tr: 370-8928.

DAKOTA-vende-se, 99, cabine
estendida, el kit gás. Aceita-se
troca. Tr: 371-7542 ou 9965-
5774.

JIPE - vende-se, 58, dourado,
equipado el rodão, ótimo·
estado. R$7.500,00. Tr: 9131-
6243 ou 376-0017 el Gilson.

l-200 - vende-se, 95, eompl.
R$26.000,00. Aceita-se troca.
Tr: 371-2357.

l-200-vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de menor valor
no negócio. Tr: (47) 9102-0009
el Santiago.

276-0287.

SÁBADO, 31 de janeiro de 200\

COMPRA-SE - moto modelo,
honda Biz I Dream em bom
estado. Tr: 9122-1830 el
Viníeius.

HONDA - vende-se, NX 350,
Saara, verm., super inteira.

R$5.000,00. Tr: 9979-0605.

SAARA-vende-se, 91. Tr: 276-
3002.

'

SCOOTER - vende-se, 97,
sundown, PGX, 90ee, verde

musgo, perto estado. Tr: 9992-
3518 el Ari.

TITAN - vende-se, KS, 01,
honda. R$3.300,00. Tr: 374-
1290 ou 9991-8825.

TITAN - vende-se; KSE, 02,.
prata, el parto elétr., estado de
Okm. R$3.900,OO. Aceita-se
troca por moto de menor valor.
Tr: 370-5195 ou 9119-6018.

TWISTER - vende-se, preta, 02.
R$7 .060,00. Aceita-se troca c/
corsa ou ford ka. Tr: 370-6360.

XR 200 =vende-se. 01/01, el
5.800km,' pI trilha, detos em

dia. R$5.500,00. Tr: 9975-

�:-----
VAM �A-vende-se, YSR, 01,
el paJR$3.450,00. Aceita-se
troca por Biz de menor valor.
Tr: 373-4830.

VBR 125 - vende-se,03/04, el
part., baixa km. Aceita-se troca

por carro acima do ano 90. Tr:
375-2416 el Ederson após
15:00.

COMPRA-SE - jogo de rodas 16
ou 17, pI gol bola. l'r: 374-
1117 ou 9975-0117.

ESCAPAMENTO =vende-se, pI
CS'500 ou outras, marca

Coyote. R$100,00. Tr: 275-
1204 ou 9103-1611 el Ricardo.

SOM - vende-se, aparelho d1
cd, Pioneer, el MP3, Cf
controle, novo, na caixa.
R$520,00. Tr: 376-2206 O�
9111-9968 el Alexsandro,

VENDE-SE - jogo de rodas í
pontas, original de saveiro, aro
14 + 4 pneus 185, meia vida.
R$520,00. Tr: 9131-5111 cf
Paulo Henrique.

VENDE-SE � aparelho de CD
pI carro, Pioneer, 1 par de
69 + mód. Pirâmide. Tr: 37�
1906 hor. comI. ou 371-
4916 res.

diversos
AR CONDICIONADO - vende-se,
10.000btu ou troca-se por fax.

Tratar: 9991'6696 el Arlindo.

BABV LlSS - vende-se, pI
cabelo, pI modelar cachos

largos, el 1 ano de gar., marca
Revlon. R$45,00. Tratar:' 376-
2203 el Raiea.

BETONEIRA - vende-se, 350l.
R$400,00 nego Tratar: 371-
9520 manhã.

BICICLETA - vende-se, nova,

Sundown,.2 amortecedores,
Tratar: 9113-1623.

BICICLETA - vende-se,
ergométrica, Athletic.

R$150,00. Tratar: 371-1470,

BICICLETA - vende-se, BMX,
aro 20, semi-nova. R$100,00,
Tratar: 370-7995. ,

�
CACHORRO - vende-se, filhote

,

_

Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, Papel Kraft, Bobina de

Papel HO, Plásticos, Sacolas
.

Plásticàs, Pratos de Papel,
Bandejas, Fitas 3M,Suporte

de Papel, Etiquetas, Rede para
frutas, Material de expediente,

.

e embalagens em geral

PEGEOT - vende-se, 405 SRI,
banco de couro, eompl.
R$12:000,00 nego Tr: 9997-
2020.

F-4000 - vende-se, 79, MWM,
earroéeria, 2º dono. Aceita-se
troca. Tr: 9979-1437.

1113 - compra-se, de

preferéneia financiado. Tr: 372-
0108.

VENDE-SE - vende-se, agrale
1.600 c/baú. R$13.000,00. Tr:
9963-5665 el Walmor.

BIZ - vende-se, 02, preta.
R$3.300,00. Tr: 9979-0605.

BIZ - vende-se, 02, preta, ótimo
estado. R$850,00 + 20x

R$188,00. Tr: 9123-7355 ou

370-3574 el Waldir.

BIZ - vende-se, 02, el parto
R$1.600,00 + fneto. Tr: 370-
7863 pela manhã el Rudinei.

C 100 - vende-se, dream, honda,
97. R$2.500,OO. Tr: 275-1505
ou 371-3213.

CB 500 - vende-se, 98, prata.
R$11.000,00. Tr: 9101-7158.

CG - vende-se, Titan, 00, ES, c/
parto e freio a disco, prata.
Aceita-se troca por Titan 95 a

98. Tr: 9141-9445 ou 9142-
4641.

CG - vende-se, Titan KSE, 031
03, cf partidà. R$1.500,00 +

24x R$180,00. Tr: 370-2385.

CG - vende-se, 80 Aceita-se
troca por computador. Tr: 9975-
9925.

CG - vende-se, titan, 125KS,
03. R$3.800,OO + fneto. Tr:
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INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E

PARTICUl" .

(47) 276-3�29
9975-5659

* Santas
* Meia Cana
* Rebaixo
* Forro
* Acabamentos de gesso
* Consertos

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

......

1
I
I

'Anuncie aqui!!! I
371·1919

& Arquitetura
Topografia

- Medição de terra
- Desmembramento
- Regularizaçóo de medíoos
- 'Projeto e execuçõo
(residencial. comerciai. etc.)
- Reformas em geral
- Paisagismo
370w7611/9113-1663

t Anuncie aqui!!I!
371·1919

:'u
.

AUTO PEÇAS

·papattio

RIM 25 DE JULHO, 1650-
VILA NOVA � JGI/Á DO SI/L

E-maU: popagoiO@terra.com.br .

Anuncie aqui!!!
371·1919

..... - .•..... _ .. _ , _ ,.

I

! Anuncie aqullll
371-1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

,
* Orçamento sem compromisso' I :

ltlMIa.II02ít2l14!1 ! Preços especiaisl
! de inauguração·

R: Exp. Gumercindo da Silva, 616
,

- Centro - Jaraguá do Sul - se

. ..

CIADOI
TONIRI

! FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS!
- MATERIAIS DE CONSUMO i

•

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA I

1276-34171
,

(47)
999f-8567

: De(lelllaÇ§o CCUllfllS
: lavação e I'llItBra de T�I
·

LImpeza de caixad
Impermeabilizaçãode Pe

i

Trabalhamos onda votô �r8c
· .

(cidade, praia. sitio, Btc.J{úa Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schrocder - se

.

Anuncie aqui!!!
371·1919

. I
Getúlio Vargas, 594 I

Centro - Jaraguó do Sul I
Tel.: 370-3612 i

.����-,-�

,..__ ._-----._ .._----_ .. _----_._-_ .. __

._,

I Produto:
,

. Venha Conhecer a .

IModa que é umDoce]

I Modinha

i tam. 01 a 16
Moda Adulto:

Fone: 371-5810
t Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 i

uuaençes,
fretes e

viagens com
P·400DBaú.

1:··A�·�·�·�i·;····���·i!!·�
I 371.1919

i

··1· j

Mensagens
276-3462

ATENÇÂ()!
Novidade emjaraguá do SUl

NOVO TELEMENSAGEM!
e solicite demonsíraçâo gratuita

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 çj Lajotas
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SEGURANÇA PATRII\f!,ONIAL
Guarda de Portaria

, Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

,.

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFrV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
jl/1ftU de� a.� áM- s� des� de 4iea.� lJ4

1<�,� UH-��UM� des� 4j1/�

2 GB. Tratar: 275·0018 cj
, R$30,00. Tratar: 370-7995.

Rafael'

CRISTAIS - vende-se, pI
decoração, por motivo de

mudança. Tratar: 9902-2879.

MICROONDAS -: vende-se,
panasonic. Tratar: 276-3002.

MÓVEIS - vende-se, pI loja.
Tratar: 275-0495.

ESTEIRA - compra-se, elétrica" MODEM _ compra-se, ADSL
ou troca-se por um celular., Roter. Tratar: 371-8005.
Tratar: 376-2393.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
Phuenx, pouco uso. R$400,oci.
Tratar: 276-2073.

ESTUFA - vende-se, duas, pI
secar' cogumelo. Tratar: 374-
2152.

FAX - vende-se, phllco, usado.
R$200,00. Tratar: 370-7995.

,FILMADORA - vende-se,
pequena, Panasonic"semi-n.Ql{�,
cl contr. remoto. Tratar:;1. 6-
0168 cl Amilton. I

FREEZER - vende-se, vertical,
Cônsul, em perfeito estado de
funcionamento. Tratar: 3,70-
9367 cl Afonso.

GELADEIRA-vencje-se, Cônsul,
em perre ito estado de
funcionamento. Tratar: 370-
9367 cl Afonso.

MARCA - vende-se, cl nome
de Dettentos, + personag.,
ql registro no INPI, classe
25, mista, acompanha +1-
60 criações, e t i q . e

bandeirinhas bordadas.
Valor à combinar. Tratar:

370-9674 ou 8802-2362.

MÁQUINA - vende-se, de tricô,
Elgin Brother, cl estoque de

verão. Tratar: 372-3192 ou

9104-5581.

MESA - vende-se, de canto, pI
sala, bordô, mad. maciça.

OREGON -y,ende-se, científico,
cl acelerator pc traine, cl 50
atividades, programas e jogos,
à pilha e energia. Valor à
combinar. Tratar: 370-7627.

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tratar: 9979-
0605.

QUADROS - 'vende-se, cl
molduras. Tratar: 9902-2879.

RADIO RELÓGIO ,.;. vende-se,
Toshiba, novo. R$45,OO. Tratar:
370-7995.

RELÓGIO � vende-se, de pulso,
technos, ponteiro e digital.
R$80,00. Tratar: 9134-3'557.

TOLDO - vende-se, 8x5,
desmontável. R$1.500,00.
Tratar: 376-1854.

,

TELEVISÃO - vende-se, 5"

cores, adaptável em carro.

RS250,00. Tratar: 376-4413.

TELHAS - vende-se, 1.500.

R$200,00. Tratar: 376-3707.

VENDE-5E - eqptos completo pI
montar açougue. Tratar: 374-
1116.

.

VENDE-5E - jóias antigas, ouro,
brilhantes, 50% do valor. Tratar:
9902-2879.

VENDE-SE - pI quem gosta de

antiguidades, moedas antigas

SÁBADO, 31 de janeiro de 2004

-'

RETRATAÇAO

Vimos a público comunicar que

a empresa "Raulino Kreis-Maquinas Ltda",

'que teve título de créditos�e propriedade
da empresa "Elnieca Ltda" p\t?licados como
protestados, nada deve, referente estes

títulos a este ,fornecedor.

Elmeca Eletr. Sulbras. Ltda.

Direção

II COMUNICADO

Foram extraviadas da Empresa Industria de Estopas J. Menel
Ltda., CNPJ nº 79.530.077/0001-23, I.E nº 251.385.108,
as notas fiscais de saídas, utilizadas modelo I, série única

de nº 0757 a 0961 e série única, sub-série 00 de nº 0001 a

0250, livro de registros de saídas nº 02 e as notas fiscais

de entrada e saídas de 1988 a 1993.

e porta jóias de aprox. 80 anos,
todo trabalhado em alto relevo

em prata e bronze. Tratar: 9902-
2879.

VENDE-SE - máq. 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.,
pI motores AP 1.6, 1.8; 2.0, EL
outros acessórios na garantia.
Tratar: 275-1204 ou 9103-
1611 cl Ricardo.

VENDE-5E..; carretinha barraca,
93, branca, 2 pneus novos,

acomodação pI 6 pessoas, toda
reformada. R$2.200,00. Tratar:
275-2949 manhã cl Fábio.

VENDE-SE pedalc art .

R$100,00. Tratar: 370-7995.

VESTIDCi)- vende-se, de prenda,
azul, cl bordado cor creme,

manequim 36/38. R$80,00.
Tratar: 9125-7533.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, 2 contr., cl
garantia, semi-novo. R$300,00.

PLAN GAME
* VENDAS 'LOCAÇÃO • CONSERifOS EM GERAL

* PLAYSTATION 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE

. 'DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME, BPY AOVANCE�
• NINTENDO GAME CUBE bOIIIr;odeateltdimE<llo: segundai S!9ll11dadal 10:00 á$22:00

Rua: Bertha We ue,1 087· Barra- Jaraguá do Sul- e·mail IªO_ª!ª ªJlJ�@[º_�!\,çºRl&r

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206

COMPUTADORES

Tratar: 273-0779. memory card, 1 transformador,
2jogos, cl 6 meses de garantia,
R$350,00. Tratar: 376-2206.VIDEOGAME - vende-se, Play

Station one, c/ 2 contr. anal., 1
rnernory card, 1 game shark,
volante e pistola nova. Tratar:

370-9674 ou 8802-2362.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

destravado, cl 3 jogos,
R$750,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Super
Nintendo, cl 7 fitas, 2 contr.

R$180,00 à vista ou R$210,00
em 3x. Tratar: 371-2646.

VIDEOGAME - vende-se,
nintendo 64, com 3 controles,
1 fita 007, R$ 250. Tratar: 275·
0018 cl Rafael

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, c/2 contr. e 3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206. '

VIOLÃO - vende-se, Crafter

CJ40, cl equalizador Triband, cj
captação ativa, Sem uso,

R$460,00. Tratar: 8805-0035,VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, cl 2 controles,

��1
,�W�;l

!

acompanhanteSI
>-=--=<�= ����"'-'_"1.�,_("'''''W,'''i'f,=��
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Vendas de
Materiais
Elétricos
em Geral

INSTALADORA .

•

alerell.

./ Vídeo Porteiro

./ Portões Eletrônicos

./ Cirquito Fechado de TV

./ Interfones

Financiamentos em até
pI materiais Elétricos • Plano Construcar da [ê';Alxil

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Fone: 47 370 9933
1438· Sala 02· Jaraguá do Sul 9103-3838/9967-0383

de chow-chow. R$550,00.
Tratar: 373-0018 cl Eduardo.

CACHORRO - vende-se, filhote
de poodle toy, branco, macho.
Valor à combinar. Tratar: 275-
2130 ou 9137-3648 cl Carlos.

CELULAR - vende-se, Nokia

1220, cl 2 meses de uso.

R$200,00. Tratar: 9957-6991
ou 273-0296 cl Denilson.

CELULAR - vende-se, Nokia
3320, pré-pago, semi-novo.
cl carregador + capa vermo

R$199,00. Tratar: 9975-
5279 ou 9143-1396 cl
Teca.

CACHORRO - vende-se, cofab cI
pintcher. R$30,00. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 cl Noeli
o.u Solange.

CADEIRINHA - vende-se, pI
carro. R$50,00. Tratar: 376-
3707.

CACHORRO - vende-se,
pintcher. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751.

CÂMERA - compra-se, digital,
acima de 4mpx, ou troca-se por
flauta transversal. Tratar: 374-
1828 ou 9909-7428.

CELULAR-vende-se,�\ kia, doshow do milhão, si-novo.
R$250,00 nego Trat ,-: 9902-
2879.

CACHORRO r vende-se, filhote
.

de pastor alemão. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 cl Noeli
ou Solange.

CANOA - vende-se, pI pescar,
cl 2 remos, cadeada, semi
nova. R$400,00. Tratar: 273-
0779.

CELULAR - vende-se, Nokia
3320, cl 2 capas, cl 8 meses,
manual e nota fiscai. R$250,00.
Tratar: 8802-8968.

Centrais telefônicas Intelbras

telefonia e segurança

CORREIO DO POVO 25

. .

i Remgeryão Pois Irn1ãos i
. � :

'j
Conserto de: Geladeiras, i

i .' LavadO, ras,
Ar

condiC,lonadOS ,Ii Domésticos e Automotivos :

! - Nacionais e Importados - ,

I . I
1(47) 372.04691

·1 Rua: Carlos Eggert, 141 I
1 Vila Lalau

..�}araguá do Sul_!
CELULAR - vende-se, Nokia 3320,
bateria em ótimo estado, R$ 250 .

Tratar: 275-0018 cl Rafael

CENTRíFUGA - vende-se, Arno.
R$120,00. Tratar: 370-1823.

COMPRA-SE - revistas "Ponto
Cruz" da coleção "Manequim
Ponto Cruz" de 2003,
exemplares 1,2,3 e 4, novas ou

usadas. Tratar: 371-9195 ou

371-0508 cl Marly.

COMPUTADO� - vende-se,
duron, 1.3ghz, 256mb, gravo de

CD, HD 20gb, monitor 15",
vídeo, som, fax e rede" rnouse
cl rolagern etc. Tratar: 370-
8342 ou 9102-9162 cl Rafael.

COMPUTADOR - vende-se,
pentium 133, 32 mb ram ,

teclado, monitor' 14, mouse,

estabilizador, cdrom, 1,44.
Tratar: 275-0018 cl Rafael

COMPUTADOR - vende-se

computador DX4 100, 12 mb
ram, teclado, monitor 14

syncmaster, mouse, 1,44 , HD

Fone: 371-7007
A melhor opção par.a sua empresa,

escritório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

Kit Portão Eietrônico + Interlone
Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

A Casa do Instalador

"OM04;I0 DA "114114

CACHORRO - vende-se, filhotes
de: Yorkshire, Shi-tzu, sharpei,
beagle, schnauser, Ihasa apso,

labrador, boxer, bolgue inglês,
pit buli cl pedigree o� contrato.
Tratar: 370-8563 ou 9103-

3580.

A RECOMAQ, registrada na Junta Comercial em l,7-11-1969,
começou suas atividades em 31-1-1970, data da inauguração oficial.

. Iniciou com A sócios vindos -de Joinville, consequindo vencer no

mercado. jaraguaense. Após 1 ano um sócio. retirou-se e, em 1975,
.

passou a contai' 2 sócios, Ronaldo Kõhntopp e seu irmão. Ro.lf (sócio
cotista). Com a saída de Rolf em 1986, foi substituído- por Ruth
Kõhntopp, esposa de Ronaldo, constituição mantida até hoje, quando
completa 34 anos de fundação. Se de início a R ECOMAQ era voltada
ao. comércio de máquinas de escritório e concessionária da Olivetti,
com o advento da info.rmática as máquinas ficaram obsoletas e

Ronaldo direcionou seus produtos para o. mercado. de móveis e

equipamentos de escritório, no que é exemplo de empreendedorisrno.
A RECOMAQ tem forte parceria com a Giroflex, da qual é

representante exclusiva na região.

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão P� trais
Telefones e fax il'

,

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

REDES'DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado :19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19" .

Patcll Cable CAT Se
'

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instá/ação e Assistência Técnica)
Porta0 eletróníco e interfones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens
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�
APEVI
�SSOCIAÇÁODASMICROé�PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

EDITAL DE

CONVOCAÇÃO

o Presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas do Vale do
Itapocu, usando da faculdade que lhe confere o Artigo 19, dos Estatutos Sociais,
convoca os Senhores Membros dei Conselho Deliberativo para às 19:30 horas do
dia 09 de fevereiro 2.004, na Sede Social, à Rua Jorge Czerniewicz, 100, Salão
Nobre, a fim de deliberar sobre as seguintes:

ORDEM DODIA

01 - Apreciação do Relatório da Diretoria .sobre as atividades desenvolvidas
durante o exercício administrativo findo;
02 - Leitura, discussão e votação do Balanço Geral, relativo ao exercício
administrativo, findo em 31 de dezembro de 2.003.
03 - Assuntos de interesse geral da Associação.

Valério Junkes
Presidente

�
APEVI

EDITAL DE·

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

o Presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu, usando da faculdade que lhe confere do Artigo 20, dos Estatutos
Sociais, convoca os Senhores Associados para participarem da Assembléia
Geral Ordinária a realizar-se às 19 horas do dia 09 de fevereiro de 2.004, na
sede social à Rua Jorge Czernlewlcz, 100, Salão Nobre, em primeira convocação
a fim de deliberar sobre as seguintes:

01- Eleição da Diretoria da Entidade, gestão 2.004/2.005;
02 - Assuntos de interesse geral da Associação.

Nota:
1.As chapas devem ser registradas na Secretaria da Entidade até às 17 horas

�9 dia 06 de fevereiro de 2.004.

�
.

Jaraguá do Sul (SC), janeiro de 2.004.
\;

ASSOCIAçAODAS

MICROE�PEQUENAS EMPRESAS DO .

VALEDO ITAPOCU

ORDEM DO DIA

Valério Junkes
Presidente

,

1. Não havendo quorum, em primeira convocação, no horário acima mencionado,
a Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á em segunda convocação com qualquer
número de associados presentes, às 19h:30min, no mesmo dia e local.

Jaraguá do Sul (Se), janeiro de 2.004.

�J
'l

.

fláce C(JO'rpo
e D,l,atrlbUldOra de cosm'lJ1é':;0'"·*0"", d. CY> .... c- I

I'W'P e", ·'·'\"(JM�"? dai

��
rri.::Fone: 371-6110

9905-2653

fone: 275-1450
Av. �Ia,r. D(..�oJ.oro (la Ff:nl:s:cca" 49.l
sa .1. O"l - Centro - Ja'r.lgu.i .10 Sul

Fone: 371-8298

l,RAcêOc:;;':;�l
I CICLOS d'RACCO I
I D/ME· age nas fibrlll mU$(ulorel I

I c.ElASTASE· oliva sínlele de elostina e (o:ógeno
PENTACARE . efeito lensor sobre os mar(

AHA ' �Iímino mundlOs � fotilHtl penelrOl
fUCOGEL· du la hidralaçüo

SAUDE Bc INFORMA AO

BURSITE
DESCRIÇÃO
A bursa é preenchida por um fluido que serve como amortecedor..Elafaz com que tendões e ossos não raspem entre
seí. As bursas são encontradas em locais como-ombros, quadril, tornozelo ou joelho. Bursite ocorre quando o líquido
que preenche a bursa está inflamado. Usualmente isto ocorre quando uma bursa ou tendão é util ízado em demasia.

CAUSAS

Bursite é causada quando a bursa de uma articulação, tendão ou osso torna- se inflamada, devido uso excessivo
desta. As vezes trauma em uma bursa irá causar bursite. Este local pote tornar-ise infectado, embora não seja
comum. O alongamento e aquecimento do local antes de uma atividade física pode prevenir bursite.

SINTOMAS

Bursite causa dor em torno da lesão. Isto causa dificuldade para movimentação desta parte do corpo. As vezes a

bursa se enche de mais fluido quando inflamada, que causa edema local e limitação de movimento. Febre pode
,

ocorrer, e isto indica outro problema, como infecção da articulação ou pele.
DIAGNÓSTICOS
o diagnóstico é feito através de um exame físico e história da lesão. A bursa acometida estará dolorida quando
pressionada ou movimentada. Ocasionalmente h a v e r

á

vermelhidão e calor local.
Raio X não é geralmente realizado, a não ser que se suspeite de umairinfecção no local. Caso seja, uma agulha é
utilizada para puncíonar líquido intra articular.

TRATAMENTOS

Podemos utilizar anti inflamatório não hormonal por via oral. Caso não tenha efeito, podemos utilizar injeções de
esteróides, como cortisona, que provocaram um alívio imediato da dor. Após alguns dias, os esteróides irão acalmar
o processo inflamatório, aliviando a dor e melhorando a motilidade do membro.

, Shampoos, cosméticos, !
,

sucos naturais de Babosal'

(Aloe vera)
,

- GINECOLOGIA
ttt-IOS (-!a/.aJ,i
,,' .':1
édito', CKWSC 1242· TEGO 030179

•
" �blllUção SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
RWi: G,liUu·,iJfl: �1/t'L��t', 50 - .sI. 406

Fone: 370-1705
':.$(ml.atl!@nittmm.mm.iJr· ... 1i1rilguiÍdoSaf

",v,,',_IrO-FARMA� �A:;;rCIA E MANIPULAÇAO
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Doa-se lindos filh
de gatos,

recém desmamá

Tratar: 9113-6988

TECN.
CALHAS

Para o lar
e para a Indústria

A TECNPCAlHAS mantém um compromisso com a

qualidade emtudo que produz. Calhas, Coifas, Aquecedor
Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes para

velas, Chapas em -geral, Churrasqueiras, Bqldes, Mictórios,
Proteção para parabólicas, Corte e dobra de chapas,·
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.

Além de. diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUAUDAOE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAs E FUNILARIA INDL É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 ' Centro - Jaraguá do Sul. se . Fones: 370·6448 . 275·0448 • Fax: 371-9351

OPORTUNIDADE
Está preetsando de telefone, mas está no SPC
ou SERASA111
Não' tem prOblema,� temossua linha comercial
e residencial, instalfdÇão rápida para toda a região.

,

E�'Dis: pagamento só após a instalação!
Ligue AGORA!!!!!!
(0**47) 222-3763 ou (0* *48) 9608-7533

Um belissimo TERRENO NA VILA NOVA com

724,OOm2, próximo ao fórum e a Clinica Santa
Cecília ou troca-se por apartamento.
RS 65.000,00. Fone: 370-0383 ou 9143-8338

LOlHO - OLHOS "'Elums

Mf\R,C OS
iniciante, somente para

mulheres ..

9143-7678
Uas 8h às 12h e das 22h à Ih

CLASSIMais
37i-IUIU '

.

ALUGUEL DE TRAJES

a 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

'PROCLAMÀS DE
CASAMENTO'

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do i!! Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela le�, a fim de se

habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N!! 24.613 de 27-01-2004

SÉRGIO REBÊLO RIBEIRO JUNIOR E KAMILA

SALAI FLORIANI

Ele, brasileiro, solteiro, administrados de empresas,
natural de Xanxerê, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Marina Frutuoso, 300, apto. 601,

Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filho de Sérgio Rebêlo
Ribeiro e Regina Maria Narciso Ribeiro.

Ela, brasileira, solteira, fisioterapeuta, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua
, -

Eleonora Satler Pradi, 120, nesta cidade, filha de

Gilberto Pradi Floriani e Márcia Regina Salai Floriani.

E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o présente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será
afixado por 15 (quinze) dias.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabeliã
Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

'

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

ALBERTO D, MACHADO - ANTONIO MACHADO - NESTA;
AlFERRI METAIS lTDA - JOAO FRANZNER 647 - NESTA;
AUTAIR DE ABREU PANIF CONF lTDA - RUA JOAO JANUARIO AYROSO
1747 - NESTA;
CARLlTO BETTIATO E CIA lTDA - MAL DEODORO 360 - NESTA;
CASRlOS KRUGER - RUA JOSE EMENDZERFER 44 - NESTA;
CLAUDIA REGINA ROSA - RUA FREDERICO TODT 434 NR 192 - NESTA;
CLAUDIA RONSANI BORGES - RUA 254, 43 - NESTA;
COMERCIAL MAASS lTDA ME - R BERTHA WEEGE 2470 - NESTA;
COMERCIAL MAASS lTDA ME - R BERTHA WEEGE 2470 - NESTA;
COMERCIAL MAASS lTDA ME - RUABERTHA WEEGE 2470 - NESTA;
COMERCIAL MAASS lTDA ME - BERTHA WEEGE 2470 - NESTA;
COMERCIAL MAASS lTDA ME - BERTHA WEEGE 2470 - NESTA;
CRISTIANO SCHEUER - FRANCISCO VEGINI �OO - NESTA;
DAMAGO INDUSTRIA TEXTll lTDA - RUA JORGE CZMIEWICZ 497 -

NESTA;
DAVID DE OLIVEIRA - RUA DOS IMIGRANTES 85 - NESTA;
DECORLlVE DECORACOES E lUMINAR - RUA REINalDO RAU 187 -

NESTA;
EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C lT - RUA 12 AV,PREFEITO
WAlDEMAR GRUBBA S - NESTA;
EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C lT - RUA 12 AV,PREFEITO
WAlDEMAR GRUBBA S - NESTA;
EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C lT - RUA 12 AV_PREFEITO
WAlDEMAR GRUBBA S - NESTA;

,

EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C lT - RUA 12 AV,PREFEITO
WAlDEMAR GRUBBA S - NESTA;
EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C lT - RUA 12AV,PREFEITO
WAlDEMAR GRUBBA S - NESTA;
ElKE CRISTIANE ROMIG - GUSTAVO OTTO AlV'lN WElK. S/N - NESTA;
EVANDRO R DA SilVA - AV PREF WAlDEMAR GRUBBA 4100 - NESTA;
FEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO lTDA- RUA HORACIO RUBINI223-
NESTA;
FRANCISCO FAU$T - RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 1000 ILHA DA FIG
- NESTA;
JANIRA MENEl EmlVA MALHAS - RUA WALTER MARQUARDT 818-
NESTA;
JARAGUA NEWS-EMP JORN PERFil lTDA- REINOlDO RAU 37 - NESTA;
JHONY RAMIREZ GOULART ME - R JOAO MARCATTO 255 - NESTA;
JUSSEMARA DE MEllO ME - AV MAL DEODORO DA FONSECA 1082-
NESTA;
KUSSY WEAR INDUSTRIA E cOM CONF lTDA - RUA JOSE FACHINI S/N
- NESTA;
LAURO CHAVES - RUA EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA 155 - NESTA;
lUCIANO HEMTZ - RUA OSCAR SCHNEIDER 1500 BARRA - NESfA;
,lUIZ CARLOS AUGUSTO - RUA EMILlO BUTSKE SNR ANA PAULA -

NESTA;
MECANICA SERVIPOSTOS lTDA- R GUilHERME BEHLlNG 211 -'- NESTA;
MECANICA SERVIPOSTOS lTDA - RUA GUilHERME BEHLlNG 211 -

NESTA;
MINI SCHOPPING BAADER lTDA ME - R�CARlOS EGGERT 490 - NESTA;
,OLAVIO DE SOUZA RUA AGUAS CLARAS 831- NESTA;
OLAVIO DE SOUZA - RUAS AGUAS CLARAS 831 - NESTA;
OLAVIO DE SOUZA - RUAS AGUAS CLARAS 831- NESTA;
PERFIO TEXTll IND COTDA - RUA JORGE ZIPPERER JUNIOR 561 -

NESTA;
PlUS TECNOLOGIA EM INF lTDA - R JACOB BUCK 120 - NESTA;
RELOJOARIA E OTICA MISTICA lTD - RUA JOSE THEODORO RIBEIRO
688- NESTA;
RELOJOARIA E orrcs MISTICA lTD - RUA JOSE THEODORO RIBEIRO
688 - NESTA;
RETRATOS COMERCIO DE CONFECCOES lTDA-WALTER MARQUARDT,

.

1133 RIO MOLHA - NESTA;
TUDOTEX INDUSTRIA E COMERCIO lTDA - RUAJOSE Tt:ODORO RIBEIRO
S/NR - NESTA;
VAlMOR MAASS - RUA BENTA WEGG 2490 - NESTA;
VANDERlEI MORETTI ME - RUA HORACIO RUBINI 223 - NESTA;
VANDERlEI MORETTI ME - RUA HORACIO RUBINI 223 - 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.

Jaraguádo Sul, janeiro de 2004 í i

1 �I�lt�o�n�H�O�ffim�a�n�n� --"_ ,�r_

TabellâoSubstituto
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Foram dois anos e

meio de intensa aventura

pela imensidão dos mares

da Terra que serão retra

tadas em cenas que mos

tram os perigos em alto

mar, icebergs, montanhas
de gelo azul, baleias e tu

barões, ilhas paradisíacas
do Oceano Pacífico entre

outras histórias que resga
tam dados históricos que
irão causar muito interes

se do público nacional e

internacional.

O patrocínio da Duas

Rodas será com a capta
ção de recursos através da
Lei Audiovisual nO 8.685/
93. A empresa optou pelo
patrocínio da Família
Schürmann por identificar
em sua, proposta caracte-

SÁBADQ( 31 deja_neiro de_,_20Qi__
--�

CORREIODO POVO 7

ICULTURA: FAMíLIA SCHÜRMANN REALIZA PROJETO AUDIOVISUAL "O MUNDO E� DUAS VOLTAS" COM APOIO DA EMPRESA DUAS RODAS

Duas Rodas é patrocinadora dos Schürmann
JARAGUÁ DO SUL -

Estiveram na Duas Rodas

Industrial na segunda-fei
ra,clia26 para oficialização
de patrocínio para o pro

jeto de realização da Obra

Audiovisual Cinematográ
fica intitulada "O Mundo

ti'
emDuas Voltas", Vilfredo
e Heloísa Schürmann.

O "Mundo em Duas

Voltas" é um filme que vai'

reunir duas expedições se

paradas por cinco séculos

de história. De um lado, a

saga histórica do navega
dor Fernão de Magalhães.
De outro, a aventura da

Família Schürmann reali

zada entre 1997 e 2000

pela mesma rota batizada
de Magalhães Global

Adventure.

SÁBADO'31/JAN ABERTÓ ATÉ 'AS 17h
JARAGUÁ DOSUL

371 .. 4000

Vicky Bartel

O casal Schürmann fecha patrocínio com o gerente geral de vendas Hilton' Leonetti

rísticas de planejamento,
persistência e busca dos

objetivos, filosofia siDf'ar
à da Duas Rodas. O./._ies
gate histórico do projeto e

a ligação da família

Schürmann com Santa
Catarina que projetou o

estado e o país a cerca de
35 milhões de pessoas em

44 países também influen
,

ciaram na decisão da Duas

Rodas.
Com a parceria ficá con

firmada para fevereiro, du-

CARAGUÁ
Dirija

SuZtida

rante a Convenção de Ven

das Duas Rodas 2004, a

.palestra com a Família

Schürmann que irá relatar

a toda força de vendas da

empresa a experiência vi- ,

vida pela Família, os de

safios enfrentados a supe
ração e as vitórias que fi

zeram dessa uma viagem
inesquecível, gerando um

paralelo com os desafios

do mercado a serem su

perados constantemente

pela força de vendas.

Também estão previstos
eventos com clientes da

Duas Rodas para lança
mento do filme, com a

presença da Família

Schürmann, o que deve

acontecer no segundo se

mestre.
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IEDUCAÇÃO: JOVENS BUSCAM OUTROS MEIOS PARA INGRESSAR NA FACULDADE

Alunos procuram àlternativas
para ingressar na faculdade

]ARAGUÁ DO SUL - A

procura por outros tipos de

processo seletivo, que não seja
o vestibular, vem aumentan

do a cada ano que passa, em
um ritmo muito maior que a

própria disputa por uma vaga
no ensino superior. De cada
1.000 estudantes que se

candidataram a uma vaga em

cursos superiores optaram
por outros tipos de processo
seletivo. Entre eles estão, por
exemplo, programas de ava

liação seriada e o uso de no

tas do Enem (Exame Naci

onal do Ensino Médio).
A proporção era de 13 para
1.000 alunos em 1998, quan
do o Inep (InstitutoNacional
de Estudos e Pesquisas Edu
cacionais) começou a detec

tar a procura por esses pro
cessos. Por outro lado, o nú
mero total de candidatos a

.
uma vaga no ensino superior
aumentou 72,15% nomesmo

período, passando de 2,895
milhões para 4,984 milhões.

Segundo SilviaPiazera Se
cretáriaAdjunta deEd��ãodo município de Jarag'illi do
Sul,l�:lificuldade de ser apro
vado no vestibular e o aumen

to recorde da rede privada,

.•.�

-� .....-

."'pJ

Arquivo
Universidades' estão destinando vagas para o ingresso de alunos por outros meios

com a conseqüente sobrade

vagas, está' entre os motivos

para o maior interesse pelos
processos seletivos e a desi

gualdades das condições de
ensino durante a vida escolar
antes da faculdade". Outra
causa é a expansão do núme
ro de instituições que vêm

adotando sistemas alternativos.

Com base no Censo da Edu

cação Superior, o Inep mos

tra que 180 instituições ofere
ciam outros tipos de acesso à

graduação em 1998 -18,5%
do total de universidades, fa-

culdades e centros universitá

rios. Passou para 387 em

2002, ou 23,6% do total de

instituições registradas naquele
ano. Para a secretária, "o pro
cesso seletivo deve manter a

igualdade de oportunidade
de acesso,. garantir a verifica
ção do conhecimento e per
mitir uma classificação entre

os candidatos".
Nos últimos anos ingres

saram em cursos de gradua
.

çãomais de 100milalunospor
meio de outros tipos de pro
cesso seletivo. Por meio de

SDR instalaplacas para segurança de agricultores
JARAGUÁ DO SUL - o se

cretário-adjunto da SDR, em
JaraguádoSul,NilsonBylaardt,
acompanhou na tarde de quat
ta-feira, 28, da instalação de pla
cas na rodovia estadual que liga
Guaramirim a Blumenau, a
SC-415.

Esta é uma antiga reivin
dicação dos agricultores da re
gião que foiatendida. ''Hámais
de seis anos nós esperamos
que algo seja feito e que estas

placas sejam instaladas para dar
mais segurançaaos nossos agri- , Vicky Bartel

cultores que, por vezes, atra-
Foram instaladas 18 placas nos dois sentidos da rodovia

vessam esta rodovia correndo
risco de se envolverem emgra
ves acidentes" afirma o presi
dente do Sindicato dos Agri
cultores de Guaramirim, An
tônio Albano.

''Esta é mais uma prova
de que a descentralização do

poder só traz beneficios as co
munidades. Nós recebemos
esta reivindicação em julho de
2003 e hoje, seismeses depois,
já estamos providenciando a

instalação das placas", declarou
o secretário-adjunto da SDR

As placas alertam para a

existênciademáquinas agríco
las em toda a extensão da ro

dovia, deixando os motoris

tas conscientes de que devem
tomar mais cuidado ao pas
sarem pelo trecho. (FC)

vestií,ular, o ingresso nos cur
sos � graduação foi de 1,095
milhãode estudantes.Aprinci
pal porta de entrada no ensino
superior ainda continua sendo
o vestibular. (FÁBIO CLAUDINO)

Mega-sena acumulada

pode pagar R$ 15 milhões
Os apostadores das de R$ 2,6 bilhões em

Loterias CAIXA têm prêmios líquidos. O
um motivo a mais para
apostar. A Mega-Sena
acumulou. e deve pagar
R$ 15 milhões ao

felizardo que acertar os

6 números sorteados

hoje. Com o prêmio, o

ganhador poderá so

nhar bem alto: Aplica
do na poupança, os R$
15 milhões renderiam,
em apenas um mês, cer
ca de R$ 100 mil - mais

de 400 salários-míni

mos. A Mega-Sena é a

loteria que paga os mai

ores prêmios do Brasil.

Lançada em março de

1996,a modalidade

transformou 170 brasi

leiros em novos milio

nários - ganhadores da

1 a faixa de premiação.
Em todos esses anos a

Mega-Sena pagou mais

sorteio do concurso

534 da Mega-Sena será
realizado hoje em Cal
das Novas (GO). As

apostas pode ser feitas
em qualquer uma das 9
mil casas loréricas espa
lhadas pelo país até às
19 horas (h or ár io de

Brasília). Além de ten

tar a sorte, os apos
tadores das Loterias
CAIXA contribuem

para diversas áreas so

ciais. Em 2003, de todo
o mon tan te a rrecada

do, as loterias federais

repass,aram mais de

R$ 1,7 bilhão

beneficiários como o

Financiamento Estu

dantil (Fies), a Se

guridade Social e o

Fundo Nacional da

Cultura.
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1 ASSOCIAçÃO COMERCIAL INDUS
TRIAL AGRÍCOLA DE

MASSARANDUBA - ACIAMs

AACIAM agradece a todos os participantes, lojistas que
acreditaram no trabalho sério que associação vem

desenvolvendo junto a comunidade e as pessoas que não
mediram esforços para que o, Natal Show de Prêmios fosse

um sucesso.

n

)
Promoção natal show de prêmios Data do sorteio 24/12/2003
-2003 naAelAM

Período da promoção 06/10/ 33 comércios participantes
2003 á 24/12/2003

'

o

á

1-
Prêmios
02motos OKM

33vale compras de R$ 50,00 "

9 33 ventiladores
l-

,
33 relógios de pulso

-,
.s

Ganhador da moto
e

• 100 cc - Crípton
Airton Edinei Hafernann
Massaranduba - se
MerceariaBrych

I-

I-

Is
r
01._ MárciaHack Ranghetti

"

Massaranduba - se

Ganhádora da moto
l25cc-YBR

Márcia e Hafemann recebendo o seus
prêmios pelas mãos da diretoriaMercado Galinho

e

a

°

I
l-
o

a "Uma associação consiste de pessoas importantes que,
,

�
- sozinhas, não podem fazer nada, mas que juntas, decidem

, ,

que muito pode ser feito". (Fred Allen)

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IMODA: FORMANDA DO SENAI RECEBE BOLSA DE ESTUDO PARA ESTAGIAR TRÊS MESES NA ITÁLIA

CORREIODO POVO 9

o

Senai divulganome do ganhador
da bolsa de estudos para Itália
]ARAGuA D,O SUL --o Senai

de Jaraguá do Sul divulgou
ontem o resultado do vence

dor da bolsa de estudos de
três meses para a Itália pro
movido numa parceria entre

o Senai e o Instituto Europeu
de Design. A vencedora da

bolsa foi Débora Alcini, 20
anos. Disputavam a bolsa

com elaoutros quatro alunos:

Regiane Rodrigues, Rodrigo
Wronske, Daiane Bolsan e

SandraMara Kureck. O pro
jeto que incluía avaliação da

apresentação em banca, o
portifólio e a média do de

senvolvimento do aluno du
rante o ano e meio de cu' soo
O diretor da unidade de

Jaraguá do Sul Newton Gil

berto Saloman, avalia como

muito importante a possibili
dade de uma aluna participar
de um estágio em uma cida-

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURAMUNICIPALDEJARAGUÁ DO SUL-SC

EDITAL N° 1/2004, de 30 de janeiro de 2004
NOTIFICAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS

Conforme disposição do artigo 26, parágrafo 3D, inciso I, alínea "b", da Lei Complementar
001/93 e Decreto MunicipaI3.225/95, a Secretaria de Gestão, pelo presente Edital:

Os Contribuintes que não receberem pelo correio o carnê de lançamento do Imposto'
Predial e Territorial Urbano - I PTU e Taxas de Serviços Urbanos referente ao exercício

de_2004 deverão retirá-los junto à Divisão de Tributação da Prefeitura até a última data
aCima mencionada.

Após esta data, todas as notificações de lançamento serão consideradas entregues para
o efeito da Lei, ficando sujeitos aos acréscimos légais previstos.

,

Será observada a data de 22 de março como prazo I imite para os recursos administrativos
referentes à contestação dos lançamentos, solicitação de isenção e demais benefícios
preVistos em lei, após o que, serão considerados intempestivos.

Os COntribuintes poderão efetuar o pagamento de tributos à vista, nas datas de 22 de

,�arço Com desconto de 15% (quinze porcento) ou em 20 de abril com desconto de 10%

J dez porcento) ou parcelado conforme definido no carnê de lançamento.

,

,i Os descontos acima citados não incidem sobre as Taxas de Serviços Urbanos.

Vicky Bartel

Diretor do Senai cumprimenta Débora ganhadora da bolsa de estudos para a Itália

de que considerada referên

cia em moda. ''A Itália dita a

moda para o mundo todo.
E poder ter contato com

outra cultura, com o nicho da

moda é uma oportunidade
muito interessante", avalia. A
aluna recém-formada,Débo
ra Alcini concorda com o di

retor. "Com certeza isso me
dará um conhecimento e

uma segurançana criação dos
meus trabalhos, além do que

poderá me trazer melhores

oportunidades", destaca a

estilista que trabalha em uma

empresa de confecção. Dé
bora conta que foi muito di

fícil conseguir concluir o cur
so e que passou por muitos

obstáculos, mas nunca desis

tiu de seus objetivos. ''Estou
muito contente evou batalhar

recursos paraviajar ememan
ter", diz. Os alunos apresen
taram seus trabalhos baseados

em filmes estrangeiros. A co

'leção vencedora foi baseada

no filme Armagedon. Além
da estilista jaraguaense, outros
dois alunos das unidades de

Blumenau e Curitiba tam

bém foram premiados e vi

ajarão para Itália. Nós temos
uma parceria muito impor
tante onde o Instituto envia

profissionais para o Brasil

que ministram workshops e

nos dão oportunidade de

co�er as técnicas utiliza
das lá0, finaliza Saloman.
(CELlCE GIRARDI)

Conferência discute segurança alimentar
GUARAMIRIM - lideran

ças regionais, empresários e

representantes dos setores da

saúde da macrorregião da Se
cretariaRegional deDesenvol
vimento, estiveram na quinta
feira reunidos no auditório da

Fameg (FaculdadesMetropo
litanas de Guaramirim), discu
tindo a segurança alimentar e
nutricional da região. O obje
tivo do evento foi o de avaliar
a questão no quadro social, le
vantar a demanda de alimen
tos da macrorregião, além de
reunir propostas e fazer a es

colha de delegados que irão

para a II Conferência Estadu
al de Segurança Alimentar e

Nutricional nos dias 09 e 10
de fevereiro de 2004 em

Florianópolis. "Temos que
buscar alternativas para que os

desprovidos tenham possibi
lidade de trabalho e alimenta

ção",destacaVerissimoGarcia,

Gerente de Desenvolvimen

to Social Urbano e do Meio

Ambiente. Uma das alterna

tivas levantadas foi a criação
de cooperativas. "Vemos
muitas pessoas nomeio rural

que produzem mas não ven

dem nada. Queremos poder
instruir estas pessoas a pro
duzir e comercializar e dessa
forma contribuir para que
não haja desperdício", diz
Garcia. No encontro foram

levantadas diversas propostas
entre elas criação de um cré

dito habitacional ao produ
tor rural; incentivo ao

cooperativismo; educação
nutricional nasEscolas eCen

tros de Educação Infantil; in
centivo e apoio às hortas es

colares, comunitárias e fami

liares; criação de práticas ali

mentares saudáveis; imple
mentação de programas de
incentivo e apoio a criação de

feiras, mercados e/ou pro

gramas que possibilitem a

oferta de produtos rurais ao

menor custo; promoção de
cursos profissionalizantes para
operadores, manipuladores
de alimentos e afins; im

plementação de programas
de incentivo e apoio da cul

tura alimentar além de

rotulagem nutricional. Es

tas propostas serão levadas

ao fórum estadual p�ra que
seja realizada uma discussão
de ampliação do programa
Fome Zero. Esta pelo me

nos foi a proposta do pre
feito de Araquari, Francis
co Airton Garcia. "Temos

diversos programas aí que
estão tendo um mesmo

fim, nossa proposta é de

reunir estes programas exis
tentes hoje e torna-los mais

eficientes", finalizou o pre
feito. (CG)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IACIDENTE: A VfTlMA UTILIZOU O ELEVADOR EXTERNO, USADO APE�,AS PARA O TRANSPORTE DE FERRAMENTAS· Doishomens foram autuados

Homem cai do décimo andar de acusadospelapráticade roubo

um prédio e·está internado
lARAGUÁ DO SUL

.- P Corpo de Bom

beiros de Jaraguá do

Sul foi acionado às

pressas para prestar
socorro à vítima que
caiu de um prédio
localizado na Rua

Pedro Gonzaga, pró
ximo à malharia San

Remo, no Bairro Vila

Nova. O fato foi re

gistrado ontem por
volta do .m e i o= d i a.

Marcos Rogério
Maçaneiro, 24 anos,

estava no prédio ins

talando alguns mó

veis num apartamen
to do décimo andar.

Em vez de d e s c e r

c om as ferramentas

pelas escadas inter

nas, Ma-çaneiro co

locou o material no

elevador externo, uti

lizado apenas Ifr"àra
carregar materi:lris de

cQ.R!strução.
Segundo informa

ções dos pedreiros
que estavam no local

na hora do acidente,
uma abraçadeira rom-

Alexandre Bago
Vítima desceu até o 5° andar quando o elevador despencou

peu e o elevador co

meçou a descer len

tamente. Na altura da

quinta laje" o cabo
ar r e b e n to u , despen
cando de uma altura

de aproximadamente
15 metros. "A vítima

não é funcionário da
construtora do edifí
Cio porque todos os

que trabalham na

obra têm consciência

de que não podem
utilizar o elevador
externo. Ele estava lá

prestando serviço
para o dono de um

dos apartamentos
quando se envolveu
no acidente", argu
menta o proprietário
da construtora Jair
Cipriani, enfatizando
que esta é a primeira
vez que acontece um

acidente numa de sua

obras.

Maçaneiro foi leva
do imediatamente ao

Pronto-Socorro do

H(/spital São José.
Quando os socorris
tas o atenderam, ele

estava inconsciente e

apresentava múltiplas
fraturas p elo corpo,
vários ferimentos in

cisivos e irregulares,
que provocaram he

morragia, além de
�

suspeita de, trauma-

tismo craniano, no

fêmur e abdome. Até

o fechamento dessa

edição, a vítima esta

va internada na Uni

dade de Tratamento

Intensivo, em estado

grave. (FABIANE RIBAS)

PM realiza solenidade do 1 o policial homenageado
lAR.AGUÁ DO SUL -

A esperteza e experiên
cia do soldado Rodrigo
da Silva Neves renderam
a ele a primeira home

nagem do ano efetuada

pelo 14° Batalhão da Po
lícia Militar. A cerimônia

foi realizada na tarde de

quinta-feira, com a pre
sença de oficiais, solda
dos, representantes da

Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do

Sul e imprensa. Na opor
tunidade, Neves recebeu
um certificado que reco

nhece a eficiência do tra

balho desenvolvido num
caso de assalto ocorrido

no início do mês de de
zembro do ano passa
do, numa lotérica loca
lizada no Bairro Barra

do Rio Cerro.
Dois homens arma

dos haviam entrado no

estabelecimento, ren
dendo os proprietários
e clientes. Eles levaram
todo o dinheiro dos cai
xas e fugiram do laical
com uma moto de um

dos clientes. O soldado
recebeu denúncia anôni
ma de uma pessoa que
estava na lotérica, du
rante o roubo, comuni
cando o que estava

acontecendo. A

comunicante sussurrava

ao telefone porque po
deria ser ouvida e tam

bém por estar muito

nervosa, além de ter des

ligado sem passar dados

completos ao policial.
Viaturas foram encami

nhadas ao lugar que o

homenageado havia in

dicado, onde os polici
ais conseguiram mais in

formações da comuni

dade, que viram a dupla
fugindo numa CG Titan

125.

Após alguns instantes
de busca pela região, a

moto foi encontrada
abandonada e uma pes-

soa que estava próxima
comunicou a polícia que
viu os dois embarcarem
num Fiat Tipo para dar

continuidade à fuga. O
veículo foi localizado na

SC-416, na serra de
Pomerode, onde os acu

sados foram autuados
em flagrante.

- O excelente desem

penho do soldado Neves
frente a situações inusita
das é reflexo da dedica

ção que tem à atividade

que exerce, mostrando
muito profissionalismo
-, destaca o major
Reinaldo Boldori.

(FABIANE RIBAS)

COMUNICADO DE EXTRAVIO

Foram extraviados todos os livros de registroS
fiscais e blocos de notas fiscais modelo 1 série �
de 001 à 250, E-I de 001 à ISO, D-l de 001 e

2350 e modelo 1 série única de 0001 à 2750 d�
empresa Comércio de Malhas e Tecidos Aimare

Ltda. CN PJ 81.586.891/0001-89

CORUPÁ - Parcial

mente solucionado o

caso de assalto frus

trado ocorrido na re

sidência da família

Hilbrechet, ocorrido.
no início desta sema

na, no Bairro

Bomplant. Na quinta
feira pela manhã, po-
liciais efetuaram

torista abastecesse o

carro e pudesse
retornar para Corupá.
"Eles ameaçaram a fa

mília, caso comunicas
sem a polícia, mas as

sim que nos informa
ram tivemos todo o

cuidado n e c e s s ári o
í

para prende-los e evi

tar que Continuassem
os crimes", enfatiza.
Exi stern mai s duas

pessoas envolvidas
com a dupla acusada,
sendo um deles conhe

cido como "N egui-j
nho", e a polícia pros
segue nas investiga
ções.

ASSALTO Na

noite de segunda-fei
ra, a família Hilbrechet
foi vítima do assalto.
O fato aconteceu na

I
residência deles, loca)'llizada no Bairro

!

Bomplant. O empre-
sário Rafael Henrique
Hilbrechet e a esposa,
a professora Sonia

Hilbrechet, estavam

na residência quando
três homens armados
entraram sem dificul
dades e os renderam.

O trio estava em bus

ca do conteúdo do

cofre, ameaçando-os
com armas de fogo. O

neto do casal perce
beu a intenção dos as-�
saltantes assim que en-C
traram na casa, escon

deu-se e quando teve

oportunidade, saiu

pela porta dos fundos
e correuaté a residên
cia do vizinho para
chamar a polícia.
(FABIANE RIBAS)

campana em frente a
.

uma residência locali

zada na Rua Benjamin
Constant, no Bairro

Costa e Silva, em

Joinville, quando deti

veram Ederson Mes

quita Marques, de 28

anos, e Pedro Rosa,
35. No local, foi en
contrada uma pistola
380 e uma carteira com

dólares. A dupla foi le

vada para a cpp (Cen
tral de Plantão Polici

al) daquele município.
Rosa foi reconhecido

por uma das vítimas.

Marques não foi iden

tificado, mas será au

tuado como co-autor

por um outro crime.

Para chegar até os

acusados, a polícia
contou com denúncia

efetuada pelo motoris

ta Alcir Orlando

Muller. No final da

tarde de quinta-feira,
os dois meliantes havi-

.am solicitado que
M�ller e sua família (a
esposa e um filho) os

levassem até Joinville.
Segundo relato do

major Reinaldo Bol

dori, a dupla foi dei

xada no local que soli

citou e entregou R$
20,00 para que ,o mo-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



)�r��-�"º-'-",�,,�,,��j an e i 1'0 'd"� 2 og-�"--"""---"��-'-"'-"��e-sp-o-rt-e'@jO�J�����po'vo:'co-m.Er-'�"-'-�-''''-'--'"-'--'--�---''-�-��RREIODO pOVO 11

'� ,

's rN oTA ..
I APRESE�TAÇÃO: o EVENTO :CO:TECEU ,�A NOITE OE QUINTA -FEIRA, NAS OEPENDÊNCIAS DA DICAVE

)!PENAlTVÉABOlAOFICIAlDALIGAFUTSAl2004 Kreis .lunior lançou o carro

que vai ·utilizar na Copa Clio
Mais uma vez, a Penalty será a bola oficial da Liga

o Futsal. No mês passado, a marca apresentou uma

;e proposta de R$ 330 mil, mais o fornecimento de cerca

á, de 720 bolas para .rreinamento das equipes e para a

a- �'competição, econquistou o direito, que estava nas mãos

s- da Urnbro. A ediçãb de 2004 terá início no dia 20 de

s- março e contará com 17 times; que prometem

a-I
enaltecer o cenário do espo�te até o final de julho.

o
Desde o início da Liga Futsa,l, h� �ove anos, a Penalty

, era a bola oficial da cornpetrçao, devido ao seu

�i� �patrocínio à CBPS (Confederação Brasileira de Futsal),
e seguiu assim até que o depar�amento de marketing

m
do campeonato decidiu comercializar a propriedade

a,
da bola. Este ano, a marca resolveu resgatar a sua

IS
origem e comprou esta propriedade. "A Penalty, com

IS origem no futebol e no futsal, única marca esportiva
a, pentacampeã rnundial do futebol de salão, detentora
e- , da melhor tecnologia aplicada às bolas, entendeu que,
i- ." a Liga, p�r ser 'O' maior torneio de futsal do país, era
s- uma ótima ,?portunidade de retomar as origens",
a- comentou Carlos Saraiva, gerente internacional de

relações esportivas da Penalty.
I a Além de ser a bola oficial da Liga Futsal, '\ Penalty
i- também está presente nos campeonatos goianos,
et

' paulistas e catarinenses. A marca também tem seu nome

o,
ligado ao pólo aquático, basquete, handebol, futebol
e vôlei.

,

� I ' '

1�
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM

o
t
EMPRESAS �E VIGILÂNCIA E �EGURANÇA PRIVADA

;-
; DE JARAGUA DO SUL E REGIAO

a,
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Presidente .do S indivigi lantes:- Sindicato do Vigi lantes
TI Empregados em Empresa de Segurança e Viqiláncia
o

Privada de Jaraguá do Sul e Região, no uso de suas

atribuições estatutárias convoca todos os, profissionais
IS da categoria associados ou não, para ÀSS'EMBLÉIA
l- í GERAL EXTRAORDINÁ�IA, a realizar-se rio dia 3 de

1, Fevereiro de 2004 em prirnetra cor'l'ilocaçao as 17:00
horas e Segunda e última 'convocaçã6 'çom qualquer

;- número de presentes as f 7:'3.0 .horas.: na 'SEDE dà
o entidade sito a rua Waldemar Grubba n" 1570 bairro
IS Baependi Jaraguá do Sul! e na SUB-SEDE as 14:00

J horas em São Francisco do Sul, sito a rua Marcilio Dias
nO 578 centro.

>� Com a seguinte ordem do dia:
;- ;

"
"

,

,�
1_
21· Discussão e Aprovação do valor de manutenção (Taxa
Assistencial laboral) a ser descontado em favor da

1- Entidade Sindivigilantes.
"

'

e 2- Outros assuntos de interesse'da Categoria..'

u

IS Jaraguá do Sul, f_9 de Janelrode 2004.
'.' .

I' ADEMIR EDS:ON'FERNANDES
PRESIDENTE

I,

jARAGuA DO SUL -

O piloto jaraguaense
Raulino Kreis· Junior
promoveu a solenidade

de lançamento dó veí

culo que vai utilizar nas

disputas da Copa Clio.

O evento foi realizado

na noite de quin ta-fei
ra, na co n c e s s io n

á

r ia

Dicave, reunindo apro
ximadamente 180 pes
soas, Dentre os c onvi

dados, estava presente
o presidente da equipe
Carreira' Racing, Luiz
Carreira Junior - pi
loto que venceu a com

petição e1TI 2.002 e (la
ano passado foi cam

peão da Stock Car

Lighr.
- Quando desco

brimos o carro para
apresentar ao público
fiquei bastante conten

te com a reação do pú
blico, que gostou mui

to do que viu, O lJiaute
do veículo realmente

ficou muito bonito.
Este ano vou represen-

., ,

Kreis Junior vai representar Jaraguá do Sul' em prçvas por todo o, País

tar J araguá do. Sul em na pista de São Paulo.
competição nacional, A primeira etap'a da

levando o nome da c i- Copa Clio está

dade para todas as ca- agendada para o dia

pitais que sediam as 14 de março, na cida-

provas", salienta. de de Curitiba. A par-
Nos dias-19.:e 20 de. t ir..de sta quarta-feira,

fev,e:reifo �e;�ó reariz'a� I, �� !p:�s'soas que qui ae
dos 9'S··ptirpdros tre i- ,.:�riirri mais informações
nos -çolê.dvos, envol:'" f\so,br;t a prova, o pi
vend6_:toà�;s,asiequipe�( 'io,:{ci .'.�u sobre Ia n ça-

).

Brasil na Copa do Mun
do, que também aconte

ce em Atenas. Os treinos

livres tiveram início hoje
pela manhã.

Depois de efetuar
uma análise do local da

prova, o vice-presidente
da Confederação Bras'i�
leira de Canoage�,
�rgos Rodrigies, corisi
derou a pista de

Schroeder uma das rne

Ihores do País.

- Como o rio era

muito raso, tivemos de

adapta-lo à pr0va. Reti�

ramos algumas pedras
do meio e foram fei tas

algumas, barragens, certas
pedras foram apenas
desviadas de lugar. A pis
ta fica nas proximidades
da usina, cerca de 800

metros. Ela conta com

tamanho oficial de 300
.

metros, doponto de lar

'gada até a chagada -

menta do carro, po-, ,

d e m acessar o site

www.kreisjr.com.br.
"A partir do dia 4 de

fevereiro, o s it e será

atualizado semanal�

mente para que todos

pos sam acom p an h ar
. meu trabalho", relata
o p

, to jaraguaense.
(FABI� E RIBAS)

Schroeder sedia hoje .seletiva pa'fa canoagem C2
elucida o representante
do Clube de Canoagem
Kent,ucky, Adilson

Pommerening.
Ao tC?do, serão reali

zadas três eliminatórias.

A primeira está marcada

para hoje de manhã, en
tre às 9 e 11 horas; a se

gunda eliminatória acon

tece à tarde, entre 15 e 17

horas e a última será

amanhã, das 9 às 11 ho

raso

S,CHROEDER - Este

final de semana aconte

ce, no Rio Bracinho, a Se
letiva Nacional de

Canoagem Slalon cate

goria C2. Quatro duplas
das melhores equipes do
Brasil estarão brigando
por um lugar no Eódio.
O grupo campeão ganha
a vaga para treinar na pis
ta oficial de Atenas, na
Grécia, em Abril, além
de também representar o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAROLINA TOMASELLI
Contato:

comercial@jornalcorreiodopovo.com.
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258

SÁBADO, 31 de janeiro de 20

REI NAU G U R A ç Ã O A C A D E M \A IM PU L S O
Alexandre Bago

----.

I
I

Alexandre Bago I
_"'11U-"I1tU..;;:!

Alunos, empresários e a

comunidade jaraguaense
participaram da reinauguração
da nova'Academia Impulso na

última quinta-feira, dia 29. Com
2500m2 de área construída, a

estrutura passa a abrigar 1500
alunos e cinco novas modalidades.

Alexandre Bago

, _. - --

• As amigas Zélia Breithaupt Jansen, Ana
Rozza, Nalu Weber e Tatiane Junkes

Adelaide Riegel é cumprimen
tada pelo marido Ademir, filhos
Carlos Eduardo e Eliz Fernanda

e o genro Adriano pela passa

gem de seu aniversário, dia 2.

� umantes e vinhos finos para eventos,
.

es de final de ano e consumo pessoal

-- -- ------

INAU_GURAÇÃO
O Cetej (Centro de Educação
Tecnolóqica de Jaraguá do Sul),
que oferecerá ensine- :,tlperior na
tendência do mercado com cur

ser-em Gestão Financeira e

Marketing de Varejo, será inau

gurado no próximo dia 5, às

19h30, na Rua Major Julio
Ferrei ra, bai rro Vi Ia Lalau.

ANIVERSÁRIOS
O universitário Aurélio Tadeu
Tomaselli Filho comemora seu

aniversário segunda-feira, dia 2.

Parabéns!

Alzira Sasse Hohl comemora
idade nova amanhã, dia 1. Fe

licidades!

.Genersonn Rocha, os casais Mércia e

Eduardo Horn e Ana Paola e Alcelmo
Ramos conhecendo a nova estrutura

•
Cibele Karine
Perón
comemorou seu

aniversário na

última quarta
feira, dia 28.

Amigas lhe

parabenizam!

III
Anderson Vargas
(E), Ivana

Vargas Capraro,
Patrícia e

.

Antônio Vargas
da Ivana Imóveis,
inaugurada dia
29 em Jaraguá
do Sul

I

Gilberto Gonçalves, Valério Junkes, Dieter
Jansen, prefeito Irineu Pasold e Rudolfo
Guesser durante reinauguração, _

• Os arquitetos Marcos Deretti Lopes (E) e Luís IEduardo Thiago ao lado dos proprietários da

�cademia Impulso Heid� e Renato Behnke ..J
Odair Bosse

•
O casal Joice
Rúbia Zonta e

Leandro
Schmõckel

,Gonçalves. Ele
comemora idade

I nova dia 2

•
Os noivos
Rossano
Frànksoá Tribes
e Ângela Éster
Mafra receberam
a benção
matrimonial na

Gruta Perpétuo
Socorro dia 24.
Os convidados
foram

recepcionados
no Beira Rio
Clube de Campo
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