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Alexandre Bago

Gerente de Produção da Wiest, Arildo José. Fernandes, mostra o funcionamento da avaliação do desempenho das

células que participam do Programa de Células de Manufaturas, implantado com sucesso pela empresa. PÁGINA 4

Estudantes daVictor Meirelles

participam do "Largada 2000"

Comunidade estudantil da Escola Municipal Victor Meirelles, participa mais uma vez do projeto largada 2000. PAGINA 8

Alexandre Boqo

O atual prefeito do município de
Schroeder Osvaldo Jurck assumiu na

manhã de ontem a presidência da
Amvali (Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu), tendo como

primeiro vice, o prefeito Irineu
Pasold de Jaraguá do Sul. PÁGINA 3

Ajadefi escolhe novo
presidente e instala
sua cooperativa hoje

PÁGINA 5

"Água, fonte da vida"
é tema da campanha

. da fraternidade 2004
PÁGINA 7

Lan Houses têm

atraído cada vez

mais adeptos em]S
PÁGINA 11

Xadrez precisa de

apoio de empresas

para os campeonatos
PÁGINA 12
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rA atitude da Igreja
em defender nossos
recursos hídricos é

louvável

especialmenteporque
revela o ladopolítico
dos católicos e a sua

consciência em

relação aoproblema _J
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Indignação
ALEXANDRE F .RUYSAM - Bancário

alexruysam@terra.com.br

Amíg'bs, ao ler a matéria "Decisão",pág.2,terça"feira,24/02/
2004, não posso deixar de manifestar minha indignação sobre o

texto.
':

'
'.

Quando muitos estão apenas olhando o ponto de vista dos

Bingos, tenho que mostrar-lhes o outro lado: quando se diz que
os donos dos bingos irão perder o seu "Ganha-Pão", seriamelhor
dizer que poderão deixar: de comer "Caviar" e outras comidas
nobres.

,
'

Vejo única e somente como vítimas da decisão 'os milhares .de

desempregados que estes sim ficarão sem seu gànha pão.,

Se formos'rnais a fundo, e como' fi�aram ou estão os milhares
de idosos que deixam tudo ou quase tudo de suas aposentadorias
im,agin�Qd� C:;êtf!�[l}pel1as se divertindo nos bingos. Até pouco
tempo a d1V'ersa� dos idosos eram aqueles binguinhos saudáveis

que ganhavam brindes e gastavam quase nada pela satisfação de
estarem ali. Hoje, gastam tudo � ainda �oltam entristecidos pata'"

'

seus lares. •
"

'

E como ficam os muitos "viciados" que já,perderam 'tudo
ou quase tudo nos bingos: bens materiais, dignidade, moral,
familiares, amigos, empregos. Muit�s '�ontrairam

.

empréstimos para conseguir cobrir os prejuízos causados

pelas animadas maquininhas e carjelinhas numeradas.
E o que dizer então de muitos que, pO,r desespero, por não .

aguentar mais o vício e as desgraças que o mesmo lhe

causou, acabaram com problemas de saúde, internados em clínicas
. ou até mesmo se "suicidaram"??????????????????

Vale a pena refletir sobre os prós e contras do fechamento
dos Bingos. ,

Bairro Jaraguá 84
ZÉ PADRE - Vereador do PT

Com relação a nota publicada no Jornal A Noticia do
dia 20-02-04 sob o título "Prefeitura neú denúncia e

responsabilidade com famílias" no caderno NA Jaraguá, cabe
esclarecer o seguinte. Emmornentoalgum a notapublicada pelo
vereador Zé Padre-PT teve a intenção de denunciar alguém, mas
sim, o objetivo de informar a sociedade jaraguaense sobre o

assunto, além pedir o envolvimento de todos, desde os poderes
constituídos até a imprensa para discutir o tema, uma vez que
trata-se de matéria complexa e inédita em nossa cidade conforme.
o próprio jornal noticiou. Quem leu a nota com atenção
certamente percebeu que tinha um caráter eminentemente
informativo e que defendia a necessidade de restabelecera ordem.:
mas também de assegurar o direitoajnoradia para as famllias.

Sobre a afirmação do secrebido' de habitação de que
"quem estimula este tipo de invasão é amigo do caos e da

anarquia" cabe ressaltar que o maior estimulo para o caos e a

anarquia é a incompetência na gestão de políticas habitacionais

que leva pessoas a atos de desespero. Esquece o secretário ,que a

gestão da qual ele faz parte, está em seu 60 ano, e a. faJ..ta de

serviços nos bairros e atos como a invasão no Bairro jaraguá 84
é o saldo da atual administração e portanto de responsabilidade
da prefeitura sim.

ArtigosparaCartado Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro, oup€!lbe-màH:
redacao@jomalcorreiodopovo.com,br, As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato, O jomal se reserva;dreno
re sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gt'1l1"aticais recessárías,

Envolvimento
Assim como acontece há 40

· anos, a CNBB ( Confederação
·

dos Bispos do Brasil) lançou
esta semana a Campanha da
Ittaternidade de 2004, que este

. ano tem como lema a água
como fonte de vida. O tema

"Fraternidade e Vida" tem por
finalidade sensibilizar a so

ciedade para a questão da água
no planeta e chamar a atenção
sobre a questão da privatização
da água.
A escolha pelo tema por par

te da CNBB revela a preo
cupação da Igreja Católica com
a possibilidade de privatização
dos serviços de abastecimento

que, segundo pensamento da

Igreja Católica, deve perrna
necer nas mãos do governo. A.

preocupação dos católicos tem

sentido e demonstra o grau de
envolvimento com a popula
ção. O que a Igreja Católica,

teme, e com razão, é o interesse
de grupos internacionais, que
almejam o controle dos finitos
recursos hídricos localizados no
território nacional, a estratégia

"

da CNBB para sensibilizar a

comunidade inclui a realização
de 'um, abaixo-assinado, que

CORREIO.DO POVO
Publicado desde 1919

I
,

- Dir,etor-presidente:

atual e emergente e a inter
\

ferência da Igreja é necess'

no sentido de fortalecer
(

f
I

soberania nacional e ao mes

tempo envolver a sociedsl

para que a mesma reflita soo

a condição do homem n

planeta. A Igreja está indo ali

da sua costumeira área a

será entregue ao Congresso
Nacionalpropondo que a nossa
água seja considerada pa
trimônio brasileiro. A intenção
é coletar 1 milhão de assina

turas e garantir a soberania
nacional.

A atitude da Igreja em

defender nossos' recursos hí

dricos é louvável especial
mente porque revela o lado

politico dos católicos e a sua

consciência 'em relação ao

problema.A preocupação com
a água como fonte da vida

também representa a preocu
pação com o social, com res

gate da opção pelos pobres da

Igreja fundada em nome de

Jesus Cristo.

O tema não podia ser �ai'S' ,

ações e ingressando rio cam

da politica social, fazendo

papel exemplar nesse envol :

vimento com os problema. I

•. \ 1
nacionais.

O fato de expressar publica
mente sua contrariedade diant

das atuai� políticas pública.
relacionados à água, a Igrer
Católica mostra-se mail

verdadeira, mais próxima a'

comunidade que representl e

traduz o pensamento patriótico
"dos católicos. A conscien·

tização da população sobre a

necessidade de se preservar 01

mananciais e o convencimento
.

ai dados governos sobre os rn eS

privatização, já que a água é u!l1

direito fundamental, são ai

lih' d
.

- CNBBn as e atuaçao que a

pretende seguir para que!
campanha deste ano seJ3

considerada vitoriosa.

·
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(ARLlTO
o empresário Luiz Carlos Manes, atual presidente
�o PSDB é um dos mais cotados para disputar as

eleições municipais deste ano. "O PSDB de

Guaramirim está em uma ótima posição, estamos
trabalhando em cima de coligações para
wnstituirmos uma chapa forte", afirma Manes. O

empresário já anunciou que é pré-candidato para a

�isputa da vaga no executivo.

PSB
O PSB estará realizando neste sábado, nas

�ependências da recreativa do posto Mime um

encontro com todos os filiados do partido. Segundo
opresidente do partido Luiz Hirchen, "vamos discutir
o projeto agenda 40 e adequar a realidade do

município de Jaraguá do Sul e levantar os nossos

rossíveis candidatos a uma vaga no legislativo".
Iter
I" �ICE
,
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I

1°1
ii
h
la Politicas sociais consideradas modelos, implantada em

�j municípios governados pelo PT, serão apresentadas
�, ourante o encontro. O evento será realizado no

�� �indicato dos Trabalhadores da Indústria do
,

Vestuário, a partir das 8h45 horas.

OPSB de Jaraguá do Sul já disponibilizou dois nomes

para trabalhar ao lado do pré-candidato Moacir

�ertoldi. "Os nomes que serão levados aos filiados

�opartido para representar o PSB como vice-prefeito
�o o deJairAlquini e EmersonAlexandre Gonçalves",
afirma o presidente do partido Luiz Hirchen.

O PT irá realizar neste sábado mais uma etapa do
curso de formação de lideranças, preparatório para
as eleições deste ano. O curso que teve início em julho
�o ano passado pretende capacitar os candidatos e

üderanças do partido 'para as eleições municipais,
preparando-os para que atuem de forma positiva,
�uando eleitos, frente à administração pública.

c �RíTlCA
"

Nanoite de quinta-feira, ao final da sessão ordinária da
a Câmara de Vereadores, o vereador Silvio Celeste, do
I PSDB, subiu na tribuna para desferir severas críticas ao

,o !Overno Lula e ao PT. Começou lembrando que Lula,
ia nos mais de 20 anos do PT, sempre foi contra o FMI,
ln Os transgênicos, a Alca, os banqueiros, entre outras

s Dandeiras históricas de lutas, mas agora, no poder, estas
kndeiras estão sendo queimadas, e o trabalhador,
castigado. O discurso deixou até os dois vereadores do
rrr na Câmara de Jaraguá do Sul abismados. Marcos
&arpato pediu aparte e Celeste não concedeu, alegando
�tar Com o tempo regimental esgotado. Depois Q

Vereador Zé Padre foi a tribuna quando garantiu que
abandeira do PT "esta só estaqueada, ela não foi
rasgada".

tNTR'E' ASPAS _

� verba para as obras do ginásio de esportes

/,Schroeder será disponibilizada nesse

;;,tneiro semestre", responde o Secretário

�iunto Nilson Bylaardt, quando questionado
eo prefeito Osvaldo Jurk sobre o repasse.

Jurk (D) foi empossado pelo prefeito de Guaramirim Mário Sérgio Peixe r
Alexandre Boga

presidência da Amvali

I AMVALI: NOVA DIRETORIA PRETENDE MANTER OS TRABALHOS'DE ASSESSORIA AOS MUNiCíPIOS

SCHROEDER - O atual

prefeito do município de
Schroeder Osvaldo Jurck
assumiu na manhã de

ontem a presidência da

.Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita

pocu), tendo como seu pri
meiro vice, o prefeito Irineu
Pasld de Jaraguá do Sul e

como segundo vice; o pre
feito de Corupá, Luiz

Carlos Tamanini.

Jurck afirma que

pretende dar continuidade
aos trabalhos do prefeito
Mário Sérgio Peixer, dando
orientação aos municípios
e dando suporte aos

prefeitos das cidades.

Outro trabalho que o

atual presidente irá realizar
é discutir uma proposta da

construção de um aterro

sanitário na região. "O pro
blema do aterro é uma di
ficuldade de todos os mu

nicípios do vale, com esse

dinheiro que está sendo man

dado para fora, podería
mos estar investindo em

nossa região", afirmaJurck.
A busca de mais re

cursos para região e um

GUARAMIRIM - O Se

cretário de Planejamento
Valério Verbinem, afirmou
durante o primeiro encon

tro do projeto 25 que, "a

administração está cobran

do agilidade da empresa
que está construindo a

ponte que liga os bairros
Escolinha e Bananal do Sul

que deverá estar pronta até

a metade do ano". '0

mesmo foi feito em relação
à construção do Ginásio de

Esportes de Guaramirim.

Segundo o secretário

alguns imprevistos como a

falta da liberação da ma

rinha gerou uma demora

para o início dos trabalhos.

Verbinem comentou ainda

que está faltando a liberação
da segunda parcela do

Prefeito Osvaldo Jurck assume

estreitamento nas relações
com a Secretaria Regional
de Desenvolvimento, tam
bém é um dos objetivos
traçados pelo presidente.

Outro assunto aborda
do por Jurck foi o das
controlado rias, "vamos
oferecer aos municípios
um assessoramento nesse

assunto e desenvolver um

dinheiro a ser investido. A
.

obra está orçada em mais
de um milhão de reais

sendo que R$ 300 mil é de

contra-partida da prefeitu
ra e o restante de recursos

federais conseguidos pelo
ex-deputado Vicente

Caropreso.
Durante o encontro o

prefeito Mário Sérgio
Peixe r relatou diversas

atividades adnUrüstrativas e

a situação de obras que
serão inauguradas em

breve e outras que serão

iniciadas. Informou que a

receita do município caiu

32% nos dois últimos anos

devido à saída de empre
sas do Terminal da Pe

trobrás. "Por isso temos

que ser versáteis e conti-

treiname1_lto para os fun

cionários que estão as

sumindo esse novo cargo.
O que pretendemos fazer é

dar maior segurànça aos

prefeitos nesse final de

mandato".

Logo após a transmissão
do cargo o professor José
Schneider proferiu uma.
palestra sobre a economia

nuar a busca de recursos

enquanto cuidamos da

diversificação e crescimento

industrial do município".
Peixer anunciou ainda

a assinatura de um novo

convênio com a Caixa

Econômica Federal, para
pavimentar cinco ruas do

município: Rodolfo Jahn,
Romeu Butschardt, Reinol
do Rorters ,' Henrique
Noemberg e PastorWilhem

Lange. Informou também

que a reforma e ampliação
da Escola Antônio Plácido

Raussis, deverá ser inaugu
rada no mês de março.

Outro trabalho que está

sendo realizado pela
secretária de planejamento é

a numeração de mais de mil
casas no município e o

brasileira. Em seguida
Acácio Garcia realizou

uma palestra com objtivo
de motivar e descontrair
todos os participantes do
evento.

Estiveram presentes
ainda vereadores, presi
dentes de câmaras, secre
tários municipais e demais

autoridades da região.

cadastramento digital de
150 novas ruas que não

se encontravam no mapa
do ,município, ruas estas

que irão receber placas de
iden tificação. "Aquelas
pessoas que ainda não

possuem números em

suas residências, é só

passar na Secretaria de

Planejamento e verificar a

sua numeração nos mapas
cartográficos digitais",
explica Verbinem.

Administração cobra agilidade na construção de ponte

M�..

MlCRO
...
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Wiest . implanta programa de

avaliação de desempenho
]ARAGuA DO SUL - Na

entrada do chão de fábrica
daWiest deJaraguá do Sul
está fixado uma pirâmide,
com indicadores de pro
dutividade dos setores, que
servem para determinar

, até que ponto as metas

determinadas pela empre
sa estão sendo cumpridas
pelos trabalhadores, 'setor
por setor. O indicador de

I qualidade é parte do PCM

(programa de Células de

Manufatura) implantado
pela empresa, já há algum
tempo, com a finalidade

de garantir uma gestão de

qualidade, prática e exce

lência, conforme definição
do gerente de Desenvol
vimento Industrial e Con
trole de Qualidade, José
Roberto de Abreu.

Segundo o gerente, o
PCM funciona a partir de
indicadores de desem

penho. São 10 ítens avalia
dos mensalmente, c<?mo
disciplina, qualidade, orga
nização e limpeza, entre
outros. O setor, ou célula,
que conseguir o melhor

desempenho recebe um

prêmio em dinheiro. Até

agora, o melhor desem

penho foi da célula da

Expedição, que conseguiu

Ademir Manske, líder da Expedição: "união é fundamentai".

3,6 pontos na avaliação
final. Os níveis de desem

penha são os seguintes: pa
drão superior, classe mun-

. dial, acesso, básica e alerta.

De acordá com o ge
rente de produção, Arildo
José Fernandes, o progra
ma é uma forma de in

centivo profissional e

pessoal. Segundo ele, os

colaboradores estão enga

jados no programa. A

célula que mais se destacar
no PCM recebe um troféu

e cada integrante leva um

prêmio em dinheiro. O

objetivo principal do

programa é reunir esforços
para que aWiest alcance o

nível de "classe mundial" .

Empresas éom essa cate

goria, de acordo com o

gerente Abreu, desfrutam
de unia série de vantagens
tomando-se fornecedores

preferenciais em escala

internacional.

O coordenador da

célula de Expedição,
Ademir Manske,. afirma
com segurança que a união

é o ingrediente principal
para o sucesso da equipe,
atualmente integrada por
16 pessoas. Além da união,
JManske assinala o item

organização como ponto
de partida para a conquista
dos objetivos propostos.
Por esse desempenho, os 16

colaboradores que inte

gram essa célula receberam

o prêmio de R$ 36,00. O
valor do prêmio varia con

-forme o nível de de

sempenho.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Motocicletas poderão ser convertidas para gás natural
FLORIANÓ�OÜS - A

poluição causada pelo
moto veículo que tomou

conta do trânsito nas

rodovias e nos centros de
todas as cidades por sua

praticidade de locomoção,
poderá ser eliminada bre

vemente com a conversão

desse tipo de veículo para
GNV (Gás Natural Vei

cular). O presidente da

SCGás, Otair Becker, re
velou que uma empresa
nacional, a MAT S/A,
fabricante de cilindros, já
apresentou ao mercado

brasileiro um projeto de kit
GNV para motocicletas,
que são consideradas eco

nômicas e que serão ainda

muito mais com a utiliza

ção desse insumo moderno,
econômico e não poluente.

Becker ressalta que, de

acordo com matéria publi
cada pela revista Globo

Gás Brasil, especializada
em gás,dos veículos exis

tentes nos grandes centros,
a motocicleta, um dos prin
cipais poluidores, nunca
havia sido considerada

para a conversão para GNV
A previsão para 2004 é de

que seja fabricado um

milhão de motos. O

mercado, ainda virgem,
mostra-se bastante pro
missor para a conversão.

Do ponto de vista do

usuário, se for levado em
'\

consideração que o metro

cúbico do gás custa apro
ximadamente metade do

preço do litro de gasolina,
e que a maioria dos pro
prietários deste modelo
utilizam a motocicleta
como meio de trabalho, a

economia é certa e sig
nificativa. Além disso,
proporciona diminuição
das emissões de poluentes,

-

Ó que fará com que os

órgãos oficiais e públicos
se empenhem na viabi
lidade do programa pelo
benefício que trará às

cidades e ao meio am

biente. É a conjugação
ideal de mercado, isto é,
atende as necessidades

com economia, o que per
mite visualizar um futuro
bastante promissor para esta
aplicação.

O Departamento de

Pesquisa e Desenvolvi- •

,

mento daMAT apresentou
o projeto visando facilitar
o trabalho das conver

tedoras criando um kit que
possibilita a instalação dos
cilindros e do conjunto de
válvulas de forma simples
e sem adaptações. As

convertedoras dos grandes
centros já estão recebendo
os kits acompanhados de
manual de instalação for
necido pelo fabricante,
chegando em breve às de
mais cidades brasileiras.

Os governos brasileiro e cubano deram o primeiro
passo para um acordo que pode gerar uma economia
de cerca de R$ 40 milhões anuais ao Brasil.
Recentemente, representantes do Pólo' Científico
cubano e técnicos do Ministério da Saúde discutiram
a transferência de tecnologia para fabricação de dois
medicamentos que custam cerca de R$ 80 milhões

por ano ao País: Eritropoetina, para procedimentos I

de diálise, e Interferon Alfa, que controla a rejeição
em caso de transplantes. Brasileiros e cubanos já
assinaram o termo de confidencialidade que garante

sigilo sobre a fórmula e procedimentos de fabricação
dos medicamentos.

BOLSA
\

Os fortes ganhos na Bolsa de Valores vêm atraindo

pessoas físicas para o mercado de ações. O interesse

desse tipo de investidor é considerado positivo e a

Bovespa está em campanha para atra�-los. As pessoas
físicas ultrapassaram no último ano as instituições
financeiras no ranking de investidores da Bovespa ,

Somente nos primeiros dias de janeiro a Bolsa de I

Valores de São Paulo bateu quatro recordes de

pontuação.

IPCA-lS
O IPCA ( Índice de Preços ao Consumidor Amplo
15) registrou alta de 0,9% em fevereiro, ante a taxa de

0,68% de janeiro,conforme divulgou o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística). Entre as principais
causas do aumento do índice de um mês para outro

destacam-se as escolas, 'cujo reajuste é típico no início

do ano. As mensalidades subiram 8,17% e tiveram 0,31
ponto percentual de contribuição na inflação de

fevereiro. Também pesaram para o aumento da inflação
a energia elétrica, que passou de 0,91% para 1,36%, a

taxa de água e esgoto, de 0,28% para 1,37%,0 gás de

cozinha, de 0,2% para 1,14$, os automóveis novos, de

0,84% para 1,38%, e usados, de 1,46% para 1,78%.
Com as liquidações de final de estação, caíram os preçoS
do grupo vestuário, de 0,8% para �,11%. Também
tiveram queda os artigos de limpeza, de 0,36% pa�a-
0,34%., e de higiene pessoal, de 0,31% para -O,62%.
Os alimentos subiram 0,65% e ficaram muito próximoS
ao resultado de 0,62% registrado em janeiro, apesar da
alta de produtos como feijão carioca, que passou de

0,21% em janeiro para20,54% em fevereiro. No ano,

o IPCA acumulou alta de 1,59% e nos últimos 12 meses,

de 7,09%. O IPCA é calculado segundo a mesma

metodologia do IPCA, que tem coleta de preços
realizada ao longo do mês civil e é usado peço governo

.

para fixar metas inflacionárias. Para o cálculo do IPCA

-15, os preços são coletados quinzenalmente nas

mesmas nove regiões metropolitanas (Rio de janeiro,
PortoAlegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém,
Fortaleza, Salvador e Curitiba), em Brasília e GoiârUa,

que servem de referência para o IBGE.

Venda

2,9138
2,9800
2,9800

Cotação de ontem
Compra

COMERCIAL 2,9130
pARALELO 2,9000
TURISMO 2,8200
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Associação de Moradores do bairro Santo Antônio

'za hoje, a partir das 9h30 uma reunião com a comu

, ade onde serão apresentadas as reivindicações que não

oram conquistadas e discutido sobre a pavimentação e

banização das ruas José Vicenzi, Hilda Fridel Lafin,
oséAnacleto Garcia, Maximino Beber, José de Lázaris,
im da Rua Cezino Garcia, via que faz a divisa entre os

,

tOS Santo Antônio e Três Rios do Norte. Segundo o

residente da Associação Valdemar Prestes nenhuma das

ruas tem calçamento. Prestes diz que deve discutir com a

flpulação a se ela está disposta a aderir abaixo-assinado

!oucitando asfalto. A outra proposta diz respeito ao

Imçamento de uma campanha de conscientização para

�e os moradores dêem um destino adequado ao lixo.

�RIMEIRA CHANCE
Estão abertas até dia 02 de março as vagas do Programa
1rimeira Chance, que visa integrar ao mercado de

ttabalho estudantes da rede estadual de ensino médio.

As inscrições podem ser feitas em qualquer unidade
escolar de ensino estadual. Os documentos necessários

!io RG,CPF,comprovante de rendimento dos pais ou

I�ponsáveis e comprov.ante de matrícula na escola,
lim de endereço completo com CEP e um número de
relefone para contato. Existem na região 130 vagas para
estagiários, que podem ganhar até R$ 185,00 por mês.
Mas é importante ressaltar que vagas são para maiores

ue16 anos, ou que completam esta idade até novembro
ue 2004.

o Boticário

com
_ :t #

Você cliente esperto, que se preocupa com a Natureza,
traga seu frasco de colônia vazio e ganhe 10% de
desconto na compra de qualquer outra colônia.

Colabore com a Natureza
Promoçêo valida para Jaraguâ do Sul. Guaramirim da

02;02;04 .té 29;02;04 para frasoos O Botiçario

t�;�H ..!:�RJGI}JDO SUl.
.4�� (;I..'1Ii.fio Vu'Xm-. I)/j .. }i.$.. ()3SJ
A\dfal, f�h;"o, /fO � J7/�7:i6l

SJwppiJrg o.'mcrRrt.'it/'U"P"H Jlj··:2fi1*

veio, você já meditou sobre
então, quais são os meios
ocê é bom em fazer planos
s pra todo mundo, use seus

e seus objetivos. Um gêmeo a

: o canal de comunicação n

ndo bem?

Câncer - Agora vai, concerionol Você vem se

preparando há íoototernpo, acumulando energia e

fozen
-

o tem como nõo dar certo.
C lho pelo frente, você vai ter

5 boldinhos de areia para
5 o sabor da realização o

re r

CORREIO DO POVO 5

Alexandre Bago

Petri sai da Associação e assume a

Cooperativa da Ajadefi

associados. Junkes quer
estarmais presente dos seus

associados auxiliando na

conquista de mais apoio
como aquisição de remé

dios, cestas básicas e trans

porte para aqueles que
trabalham.

O candidato a presi
dente daAjadefi tem como

meta, também, melhorar

questão social da Ajadefi ..
"Vejo que de uns tempos
para cá a associação parou,
não obtevemais pn?gresso.

Quero assumir com o

objetivo de melhorar o

transporte dos deficientes

IASSOCIAÇÃO: MAURíCIO JUNKES DEVERÁ FICAR DOIS ANOS FRENTE À ENTIDADE

]ARAGuA DO SUL -

Acontece hoje, a partir das
14 horas, no salão pa

roquial da Igreja São Se

bastião, a eleição da nova

diretoria da Ajadefi (As
sociação Jaraguaense dos

Deficientes Físicos). Deve
assumir a presidência
Maurício Junkes, 22 anos,
quesubstifillráAfonsoJosé
Petri, que está à frente da

Ajadefi desde sua insta

lação, há oito anos. Petri fi

cará na presidência da

Cooperdefi, Cooperativa
da Ajadefi, e estará res

ponsável pelos 36 associa
dos que hoje controlam os

estacionamentos da cidade

vinculados a Ajadefi. A
Cooperdefi ficará respon
sável pela arrecadação de

recursos e repassará de 5 a

10% do lucro mensal para
a Ajadefi. "Com a co

operativa, os associados

terão a possibilida\de de

ganhar mais, através da

participação dos lucros,
que poderá vir a ser semes
tral", adianta Petri, afir
mando que o trabalho será

em parceria e, que tanto a

Cooperdefi como a

Ajadefi estarão instaladas
na rodoviária.

A Ajadefi assume

características de entidade

filantrópica e receberá as

doações repassando a seus

Ajadefi implanta cooperativa
e escolhe novo presidente

Alexandre Bago

Maurício assume a presidência da

Ajadefi por dois anos

e conseguir manutenção
das cadeiras de rodas, que
hoje a Ajadefi deveria
fazer,mas que, infelizmen

te, não tem condições
financeiras para tanto",
destaca. Junkes tem es

perança ainda de conse

guirmelhorar a situação das
famílias carentes. "Gostaria

de obter o apoio das em

presas para empregar defi

cientes. Somos err, 410

associados, e destes, so
mente 36 trabalham. Va

mos tentar viabilizar uma

parceria para o trabalho em
casa. Sei que amaioria não

rcor no sua viagem, vestir sua Sagitário -

-

o? Crie o clima, ponha um som, que dizer, o
-de-born. Se não quiserem, azar línguas

veitar a sorte de ter sido o

�»�}t;;���ê�:)���?uA!, ;�!e�it�d�r��/iVnO�
Librianos sabem tirara melhor de cada experiência.

.

viu que não adianto qtererenendet
emoção, que.é o quevocê conhece

ser também tem estranhas viagens
ninguém é normal e [usíornente
omuito parecido. Vias tortuosas,
nexos, comportamentos
nco passou pareies?

estudou e que não tem

grandes chances de in

gressar em uma empresa,
más sempre há algo que
uma pessoa possa fazer e

sempre há uma possibi
lidade de melhorar",
apontaJunkes, que traba
lhou no estacionamento

do Hospital São José e

hoje está afastado em

função de uma cirurgia e

está terminando o ensino

fundamental através de

supletivo, O novo presi
dente deixou claro que vem

com avontade de lutar pelos
direitos dos deficientes. (CG)

udosa de você: vai dizer que não
estó precisando de óculos novos

onga, leãozinho .. , As coisas
o, os sinais estão verdes e

do é pra você, sim. Nos amores,
fissional, em grandes e pequenas
/�mpareça e dê o seu alô.

Virgem - Aceite os contribuições que estão querendo
I . Como você vai saber se não é

z suas expectativas e exigências
Nõo é pcssvel que você resista

sedução ... Ver pro crer é o seu

. E se não gostar? Você é muito
O quer dizer não.

resce, maré que enche ...

preocupar/ você estó bem
u em local permitido, tudo.
s do cosmos, não é amigo
deixaram seus barcos à
Por mais que você queira,
os os problemas do mundo.

oc�Pdeos:e�it����t�o��b;o� ��.��������I�:��r��i�::
lotéia predileto saberá 9

-

propnodo. Você não
ação. Quantos vezes p ias por ano ... Deixe a
e ocobouesqvecendo PC. cérebro flutuando no

êccrseeoo, rõcdeeqoeoçokoe cqoõ-c.ccscbo-ccsoodcs, e .,enIreg""o peqce-cs
çóo afaçometeros pés pelos rnõos. preteres como um saudável e simples mortal.

Capricórnio - Você faria diferente, eficiente
eixe que eles façam as coisas do
Ser apenas um observador tem

elos, poder ficar com os pés
refresco. Quando cansar
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IDESTAQUE: ENTREGA DOS PRÊMIOS ACONTECE NO CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI DIA 4 DE MARÇO

Prêmio é entregue às empresas e profissionais
ficante saber que mesm
com circulação trisemaná
e competindo com jor

.

diários estaduais e até m .

mo com encarte local,
fidelidade e a reciprocidaa
com a comunidade cadav�
mais se fortalece. Com �

tendências do mercado ih
informação o CORREW
DO POVO tende a corres

ponder cada vez mais com

anseios da comunidade.
Temos um compromis,
selado com o povo da re

gião de informar com

maior transparência possívcl
e ética para contribuir com

a formação e os objerivOl
da sociedade", declarou.

Além do Correio do

Povo, outras empresas af

comunicação tambémserào

premiadas, como Rádio

Jaraguá (rádio Am), Studio

FM (rádio FM), Revia

Nossa (revista regional) e A

Notícia (jornal estadual). (C�

sional, respeitando a ética

profissional e a opinião de

quem participou da pes
quisa", destaca Denise

Grunzelli, representante da

empresa.
A finalidade deste prê

mio é revelar à sociedade as

empresas que são destaque
em determinados setores.

"Este prêmio é também um

ponto importante para o

marketing da empresa que

pode e deve utilizar se utilizar

disso. O prêmio é legal e

deve ser usado em benefício
da empresa", declara Denise.

Pelo sexto ano conse

cutivo o Jornal CORREIO.
DO POVO foi eleito pela
opinião pública como o

melhor jornal impresso
regional. Para o diretor da

empresa Francisco Alves, o
prêmio representa o reco

nhecimento de todo um

trabalho de equipe. "Para
nós é extremamente grati-

}ARAGuA DO SUL - Cer
ca de 100 empresas e pro
fissionais de Jaraguá do Sul
recebem no dia 4 de março,
às 20h30 no Clube Atlético

Baependi o Prêmio Desta

que do Ano. Realizado há
seis anos em Jaraguá do Sul
o prêmio sedestina aos mais

diversos segmentos que são
- eleitos pela comunidade. A

empresa responsável pelas
pesquisas, Podhium, de

Cascavel, Paraná, é con

trolada pelo Core '- Con

selhoRegional de Estatística.
O trabalho desenvolvi

do iniciou corri uma pesqui
sa de opinião pública rea

lizada no período de 24 a

28 de novembro por repre
sentantes da Podhium que
entregaram questionários
em pontos comerciais no

centro e nos bairros que a

comunidade opinou sobre

empresa ou profissionais, de
diversos segmentos ou ramo

Vicky Bartel

Pelo sexto ano consecutivo o CORREIO DOPOVO fofeleito como o melhor jornal impresso regional

participar é facultativa, e

sendo negativa, a empresa
não entrega o prêmio a

outra empresa ou profis-

responsável. De posse do
resultado a equipe visita os

destaques para a realização
da divulgação.' 'A decisão de

.
de atividade.

Cerca de 400 questio
nários foram recolhidos e

apurados por um estatístico

Projeto da Petrobras inicia dia 10 de março
Bases (LDB). O conteúdo
abordado será o mesmo

exigido pela legislação que
rege o Curso Supletivo
Modularizado, inclui ainda
assuntos relativos à postura
de cada empregado no seu

local de trabalho. É realizado

por meio de convênio entre

a Transpetro e as secretarias
estaduais de Educação.
Desde 2001, quando iniciou
o programa, 60 empregados
já concluíram o ensino
fundamental e médio. A

duração do curso varia de
acordo com o aproveita
mento individual de cada
aluno em cada módulo

ensinado, respeitando a carga
horária mínima exigida por
lei. Cinco professores, sendo
dois em São Francisco do

SÃo FRANCISCO DO SUL -

A Petrobras Transporte SIA
(Transpetro) inicia no dia 10

de março a programação
2004 do Lendo, Ensinando e

Aprendendo, projeto de

reeducação destinado à força
de trabalho adulta que atua

nos terminais de São Fran

cisco do Sul (sq, Paranaguá
(PR) e Rio Grande e Osório

(RS). Trezentas e trinta pes
soas estão inscritas. Deste

total, 130 atuam no terminal
de São Francisco do Sul. As
aulas serão ministradas em

período noturno, naEscola de
Educação Básica Nicola

Baptista.
O projeto segue as deter

minações do Ministério da

Educação e Cultura, de acor

do com a Lei de Diretrizes e

Sul, um em Paranaguá, um
em Osório e um em Rio
Grande são responsáveis
pela metodologia e o

acompanhamento dos
alunos.

Com o projeto de edu

cação para adultos, a

Petrobras garante aos

integrantes da sua força de
trabalho ferramentas para a

busca de novos desafios,
como a qualificação pro
fissional. A empresa entende

que quanto maior o grau de

instrução do empregado,
maior é a qualidade do seu

trabalho. "A iniciativa me,

lhora a auto-estima e con

tribui para'a qualidade de vida
dos empregados", explica
Marlene Fock, coordenadora
do projeto.

Alunos de Schroeder receberão merenda
achocolatados, açúcar orgâ
nico, farinhas de trigo e mi

lho, biscoitos e bebidas
lácteas.

Estes produtos já estão

no depósito da Gerência de

Educação e Inovação da
Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Regional,
póloJaraguá do Sul, e devem
ser transportados e entregues
nas escolas do município de

SCHROEDER - Será entre

gue na segunda-feira, 01, a

merenda escolar para as

escolas estaduais do muni

cípio de Schroeder, o único

da região onde a merenda
não é municipalizada. São 3,5
mil quilos de alimentos não

perecíveis, entre os quais,
três tipos de feijão, vários de

macarrão, óleo de soja e mo

lho de tomate com frango,

Schroeder - Miguel Couto,
Luiz Delfina e Elisa Cláudio

Aguiar - nas primeiras horas
desta segunda-feira. Tam
bém nesta semana a Secre
taria de Estado da Educação
e Inovação deve repassar os
recursos para a compra de

produtos perecíveis, que com
põem a merenda es-colar,
como frutas, verduras e

carne.

�lIELLi .

Moda Masculina �Ca. I�adão da Marechal, 364
Estacionamento Anexo.

____ o • ••••_._. ••• _ •••�_
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Piercing no nariz: orginário do Oriente Médio

Comunicação com os deuses
Além de tatuador, Pedro também é responsável

pela colocação de piercings num grande número de
jaraguaenses, das mais variadas idades. Essa atividade
e mais recente. "Comecei há seis anos", comenta
Pedro, que atende, por dia, uma média de oito

clientes.
Assim com a tatuagem, o piercing vem sendo feito

há mais de 5000 mil anos e sempre foi usado como
uma expressão pessoal, ritual espiritual, como uma

distinção de realeza e, mais recentemente, como
Illoda. Era considerado uma forma de comunicação
com os deuses e expressavam mensagens
diferenciadas dependendo da parte do corpo onde
era colocado. Piercing nos mamilos, por exemplo,
era considerado símbolo de força e virilidade entre
Os nativos da América Central.

,
Esquecido na Europa do século 20, retornou na

decada de 70 por meio de artistas londrinos,
considerados underground. Usado nas orelhas, nariz,
boca, mamilos e umbigo, o piercing hoje é uma forma
de adereço amplamente popularizado, usado

Preferencialmente por pessoas com menos de 30
anos de idade.

41

Fotos: Alexandre Bago

Pedro Kreis foi o primeiro tatuador de Jaraçuá do Sul

Tatuagem, hoje em dia, virou moda, define Pedro Kreis

JARAGUÁ DO SUL - O hábito de pintar o corpo é

milenar. Desde que o mundo é mundo o homem tem

usado o próprio corpo para distinguir um grupo do

outro ou para simbolizar fatos importantes que não

poderiam ser esquecidos. A tatuagem é uma das mais

antigas técnicas de pintura feita direto na pele e, por
ser definitiva, requer um certo comprometimento
com a mensagem transmitida pelo desenho. Seja por
religião, vaidade ou estatuto social, a tatuagem
continua sendo uma espécie de ritual, um momento

de sacrifício e socialização.
De origem egípcia, foi se disseminando pelo mundo

através de rotas comerciais, e era usada para diferentes
fins. Se em alguns povos representava religiosidade,

_

em outros, como no Japão medieval, era símbolo de

punição, sinônimo de crirninalidade, o que acabou

gerando também um clima de resistência à repressão,
popularizando a tatuagem. Talvez seja por essemotivo
que, há alguns anos atrás,a tatuagem era mal vista,
coisa de presidiário ou de marinheiro.

,

Considerada símbolo de rebeldia durante muito

tempo, a tatuagem, hoje, é vista como moda,
consumida basicamente por jovens profissionais que
não se incomodam em fixar na pele imagens coloridas
e permanentes. Se antes era feita por jovens
revoltados com sociedade, hoje, a história é bem

outra. A maioria das pessoas tatuadas não tem

problemas de aceitação social, sabem o que desejam
e não se incomodam em pagar caro por um bom

profissional. Pelo menoAs é essa a realidade do

tatuador Pedro Raphael Jaiko Kreis, 30 anos de idade
e há 16 transformando pequenos espaços do corpo
humano em telas em miniatura, coloridas ou não,
desenhadas por quem t7m consciência da arte que

pratica.
Pedro foi o primeiro tatuador de Jaraguá do Sul.

Hoje, é reconhecidamente um dos melhores

profissionais dessa área, com uma clientela selecionada
onde menor de idade só tem acesso mediante

autorização dos pais, registrada em cartório. "Não

gosto de fazer tatuagem em adolescentes. Primeiro

porque é ilegal e segundo pela questão estética. A

pessoa cresce e a tatuagem fica comprometida. Além
disso, é uma coisa definitiva. É preciso ter certeza do
que se quer fazer para não- se arrepender depois",
avisa.

Desenhista por vocação, Pedro salienta que é o

desenho que distingue umprofissional de um amador.

Outro aspecto importante diz respeito aos cuidados

com a saúde do tatuado. "Os instrumentos usados

são importados. Todo o processo é feito com o

máximo de segurança, sem colocar em risco a saúde

do tatuado", acrescenta.

A qualidade do desenho revela a arte do tatuador
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Mais atrações
Além do "Papo de Anjo", o "Fantástico"
ganhará mais um quadro estrelado por Débora
Bloch e Fernanda Torres, vivendo duas atrizes

que vivem brigando nos bastidores das

gravações.

Estrela
Glória Perez convidou Wanessa Camargo para
integrar o elenco de sua próxima novela. Ainda

não se sabe se a cantora aceitou a proposta.

Novidades I
"Sob Nova Direção", a série estrelada por
Heloísa Périssé e Ingrid Guimarães volta ao ar

no dia 18 de abril (Globo). As atrizes vivem duas

amigas que tem um bar falido e fazem tudo para
reerguer o negócio.

Novidades II
E na segunda semana de março, volta o

imperdível "Grande Família" com algumas
mudanças. Bebei (Cuta Stresser) e Agostinho

(Pedro Cardoso) se mudam para a casa vizinha
de Lineu (Marcos NaninD e a atriz Leandra Leal

ganha participação fixa na trama como a

namoradinha de Tuco (Lúcio Mauro Filho).

Novidades III
A Globo também pretende exibir o segundo
episódio da série "24 Horas", uma vez, que o

primeiro fez o sucesso esperado pela direção da
emissora. A série será exibida aos domingos, logo I

após o "Sob Nova Direção" e vai contar como o

detetive Jack Bauer (Kiefer Sutherland)
encontra um grupo de terroristas que colocou
uma bomba em Los Angeles.

Amigas
Camila Pitanga e Pitty Webo estudam juntas e na

mesma sala na Faculdade de Interpretação.
Durante as gravações de "Mulheres Apaixonadas"
elas precisaram interromper o curso, mas agora

começaram o ano letivo com a maior vontade de
estudar.

CINEMAS
JARAGUA DO SUL - RUA EMILlo C. JOURDAN

SALA FILME/HORÁRIO
"Papo de Anjo"
No final do ano passado, A Globo
exibiu um episódio da atração a fim
de testar o público, que parece ter

gostado uma vez que Cláudia
Jimenez e Dan Stulbach vão

aparecer todos os domingos no

"Fantástico". O "Papo de Anjo" vai
virar um quadro do programa ainda
no mês de março.

1
SENHOR DOS ANEIS - O RETORNO DO REI

13h30 - 17h15 - 21hOO

XUXA ABACADABRA

2 . .l�h15. -l!Óh.OO -.1?h4� , .. ,

DOZE É DEMAIS

c

c
. .19h)Q -.2,lh.3Q ,

O MONGE A PROVA DE BALAS

15hOO - 17hOO - 21h15
A. '.

3 SEXO AMOR E TRAIÇÃO
19hOO

c

(INE SHOPPING NEUMARKIT

SALA FILME/HORÁRIO GÊN�R

DOZE É DEMAIS
C1 14hOO - 16hOO - 18hoq - 20hOO (Sábado)

14hOO - 16hOO - 18hOO - 20hOO - 22hOO
,

cocvtu.r
O

22hOO (pré-estréia sábado)

PEQUENOS ESPIÕES 3D
A2 13h30

GOLO MOUNTAIN O
15h30 - 18h30 - 21h30

ÉS'COLÁ DE' R'oá C3 13h45 - 15h45

O ÚLTIMO SAMURAl A
17h45 - 21hOO

MESTRE DOS MARES - O LADO MAIS ... A
13h50 - 16h45 - 19h45

4
SEABISCUIT - ALMA DE HERÓI O

22hOO

QUERO FICAR COM POLY C

14hoo - 16hOO - 18hOO - 20hOO - 22hOO
5 ,

LINHA'oci TEMP'O
.

13h30 - 15h30 - 17h30 - 19h30 A

SALA FILME/HORÁRío

OS RUGRATS EOS THORNBERRYS VÃO APRONTAR

13h30

M ESTR ES DOS MAR ES

13h45 - 16h30 - 19h15 - 21h45
A.1
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DOLORES AVILLON

A diarréia pode se

transformar em doença grave

Ela é mais freqüente em cri

anças menores de um ano e o

que pouca gente sabe: é con

tagiosa.
Pode ter várias causas, mas

os sintomas são sempre os mes

mos: fezes moles ou líquidas,
várias vezes ao dia e com mau

cheiro; cólicas, vômitos e febre.

É a conhecida diarréia, uma

doença aparentemente cor

riquei ra mas que. pode trazer

sérias conseqüências em crian

ças e adultos.

A diarréia, em primeira ins

tância, é uma defesa do orga

nismo contra alguma coisa que

o agride, e por isso os médicos

não recomendam que se tome

medicamentos "para cortar" a

diarréia bruscamente. No

entanto, deve-se ficar atento

porque se ela ocorrer mais de

duas vezes, o organismo começa
a perder líquidos e substâncias

importantes levando à Desi

dratação, uma doença que pode
se tornar grave e levar à morte,
principalmente as crianças.

No verão aumentam muitos

os casos de desidratação infan
til. É fundamental que sejam
observadas as regras básicas de

higiene, como manter a limpeza
no preparo de alimentos; a

água deve ser limpa, filtrada ou

fervida antes de ser oferecida
à criança; vestir roupas leves e

confortáveis; manter a casa e o

quintal limpos; o lixo deve ser

cOlocadp em recipientes ade

quados e tampados. O controle
da verminose também é funda

menta I.
Para os bebês, o melhor ali

mento ainda é o leite materno
e deve-se sempre oferecer

líquidos em abundância, em for
ma de sucos, chás e até sopas.
Uma boa dica é o soro caseiro.
O soro caseiro é UIl1 excelente

remédio quando a diarréia se

apresenta, no entanto o médico
deve ser consultado.

Veja como é fácil preparar
o soro casei ro:

.

1 colher de chá de açúcar;
1 colher de café de sal;
1 litro de água fervida ou

filtrada.
Misture bem e ofereça ao

Paciente aos poucos e cons

tantemente.

I SUPER APETITE

IN G R,EDIE NTES:
400 gramas de espaguete;
200 gramas de tomate sem pele e sem sementes;
1 cebola pequena�
1 pedacinho de pimenta malagueta (ou a gosto);
100 gramas de bacon;
2/3 de xícara de queijo pecorino
ou parmesão ralado; 4 ou 5 colheres de azeite de

01 iva; sal a gosto.

I
I

GB EDiÇÕES POR AGNÊZ HASS!_

Espaguete com Bacon

Preparo: Pique o bacon e doure no azeite. Escorra e reserve.

No mesmo azeite, refoque a cebola picada bem miudinho, a

pimenta bem picadinha, junte o tomate cortado em fatias e o

sal. Cozinhe por algunsminutos até desfazer os tomates por
completo. J unte o bacon frito. Enquanto isso, cozinhe o

espaguete em bastante água salgada. Escorra e sirva com o

molho e queijo ralado.

Divulgação

Espaguete com Bacon: rápido e simples de ser preparado

Recheio: 8 tomates médios quase maduros;
200 gramas de macarrão para sopa,
2/3 xícara de purê de tomate

1 colher (sopa) de manjericão picado
juntamente com 1 dente de alho;
azeite de oliva, sal e pimenta em grão.

Preparo: Corte a parte superior dos tomates e

retire as sementes. Vire-os de cabeça para
baixo num prato e deixe escorrer. Cozinhe o

macarrão em água fervente salgada (não

cozinhe demais, pois ainda vai para o forno).

Numa tigela, misture 1/2 xícara de purê de

tomate com o manjericão, sal e pimenta, e

junte a massa cozida. Misture

.cuidadosamente. Apoie dos tomates de pé
sobre uma travessa refratária, salgue-os
ligeiramente e regue cada um com um fio de

azeite. Recheie cada tomate com o macarrão

cozido até 2/3 de sua capacidade. Tampe os

tomates com a parte superior. Despeje em

torno deles o restante do purê diluído num

pouco de água, ou num pouco de caldo de

gal inha. Regue os tomates novamente com

um fio de azeite e leve ao forno quente por

.aproximadamente 40 minutos.

Tomate recheado de macarrão é uma dei iciosa opção para o seu domingo

Tomate Recheado de Macarrão

IDICAS DE BELEZA

INGREDIENTES:
800 gramas de tomates bem maduros;
uma pitada de tomilho;
2 folhas de louro;
2 colheres (sopa) de azeite de oliva;
1 pitada de açúcar, sal a gosto. Ti re a

pele e as sementes dos tomates e escorra.

Mais tempeiros a gosto.

Leve Toque
basicamente de um mini-reservatório de água (de
220 mi) acoplado a uma haste, tendo na extremidade

um spray. Dispondo de duas pilhas pequenas, que
são acionadas por um único botão de controle, o

aparelho emite um jato de água de 6 mi por segundo,
ao longo de 40 segundos, assegurando uma con

fortável e eficiente higienização. Com 15 cm de

comprimento total, o \\Higgi Júnior" pesa apenas
270 gramas, incluindo as baterias. Acondicionado

num estojo que favorece seu transporte, é de fácil
manuseio e sua bateria tem durabilidade para até'

100 vezes de uso.

Higienização Íntima Portátil-

A preocupação com a higiene Intima quando fora

de casa ou durante uma viagem é fator de

intranqüilidade ou desconforto para um amplo
universo de pessoas. Essa constatação levou a

empresa japonesa Nais, do grupo Matsushita, a lan

çar um aparelho portátil de higienização íntima, o

\\Higgi Júnior", que pode ser transportado na bolsa

ou na mala e utilizado em qualquer ocasião.

Lançado recentemente no Brasil por uma repre

sentante exclusiva da marca o aparelho é absoluta

mente funcional e de fácil manuseio. Compõe-se'
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o Tapete do Re�
Salomão

DICAS DE LEITURA

Pensar -é
,

Transgredir
Embalada pelo estrondoso sucesso

de "Perdas & Ganhos" o qual vem
ocupando há 29 semanas

consecutivas os primeiros lugares na

lista de mais vendidos da revista

"Veja" e de outros conceituados
veículos de imprensa, a primeira
dama da literatura'nacional, Lya
Luft, lança outra .obra prima:
"Pensar é Transgredir". Nesta
coletânea, Lya fala com extrema
delicadeza sobre seus temas

preferidos e que fizeram de "Perdas
& Ganhos" um fenômeno editorial,
com mais de 100 mil exemplares
vendidos em menos de um ano.

e

,

Algumas das crônicas presentes
neste livro foram escritas para

jornais; outras, inéditas, faziam
arte do acervo pessoal da autora e várias foram feitas especialmente para
Integrar este lançamento. Ao todo são 50 textos em que, mais uma vez, Lya Luft
desvenda o submundo em que vive a mulher. Sua literatura extremamente
Intimista percorre o caminho desbravado por Clarice Lispector, mas com ufPla

�ota absolutamente pessoal. O lançamento é da Editora Record e têm 192

ráginas.
'

L
c

"Não sai de vossa boca nenhuma palavra trope; e sim
unifica a quefor boapara edificação, conforme a
necessidade, e, assim, transmita graças ao que

ouvem "Efésios 4.29

Luz ou escuridão?
Boa Palavra

Todos nós necessitamos de boas palavras,
dignas da nossa confiança. Na proporção em que
crescem a urbanização e a tecnologização o ser

humano tende a sentir-se como um grão de areia a

beira do oceano. Tende a bater um vazio de
existência. Facilmente a pessoa se percebe como

alguém sem importância, substituível a qualquer momento. Existir ou não

existir parece fazer pouca diferença. Além disso temos que conviver cada
vez mais com ruídos agressivos. Observe os ruídos nas cidades e os ruídos
das máquinas. A maioria deles assemelham-se com ruídos de temporal e
de outras catástrofes da natureza que nos causam medo e mal estar. Dá

pra ser feliz desse jeito? Pois lhes afirmo que sim. Primeiro por que para
Deus você é único, tem um valor único. Segundo porque você pode procurar
um pastor ou uma pastora evangélico luterano para desabafar e dialogar
quando for necessário. E�ias pessoas são via de regra, bem habilitados a

ouvir e em aconselhar conforme a necessidade de cada um. E assim por
propormos a transmitir-lhes a graça de D,eus que devolve o verdadeiro
sentido da vida e que tem como conseqüência uma enorme alegria de
viver. Em nossas comunidades encontra-se inúmeras pessoas que estão

no mesmo barco da fé e da vida. Como é bom ter pessoas assim em quem
dá pra confiar. Experimente. E de adeus ao vazio de e vida, ao estress e a

depressão.

A luz
vra

Pastor Ari Kafer

Schroeder - SC

Nas histórias das mil e uma noite, o

tapete do rei Salomão era tão grande que
todos cabiam nele. Também era mágico,
Salomão usava-o para ir onde quisesse.

Em "O Tapete do Rei Salomão", Barbara
Vine usa essa lenda como título de um

romance ambientado no metrô de Londres.
Neste livro, entretanto, deixa a mitologià
de lado e retrata a vida de um grupo de

pessoas e suas aventuras pelos
subterrâneos londrinos. São 348 páginas

e é da Editora Rocco.

Humana, Demasiado Humana
Esta é a história de Lou Andreas-Salomé, uma mulher quei
viv,eu à frente de seu tempo. Vida, esta é a palavra

Ifundamental para Lou Andreas-Salomé, a exuberante

figura feminina que significou vida, no sentido mais I

apaixonante do termo - o de usufruir com vontade e ardora
existência - para alguns personagens não menos

exuberantes da História, como os filósofos Pauli Rée e

Nietzsche. E tantos outros homens que Lou encantou e foi Ipor eles encantada, embora a raros tenha se entregado de

fato. É a histórià dessa mulher que conquistou corações e

Ilementes com sua beleza e seu intelecto sempre disposto a

dialogar com qualquer homem de seu tempo, que a I
professora e pesquisadora pernambucana Luzilá Gonçalvesl
Ferreira apresenta ao leitor neste livro. I

--����--- ���-�

Missas NOSSA MENSAGEM

A Força da Palavra para enfrentar as tentações,SÁBADO
17h30-S. Luiz Gonzaga
17h30 � Rainha da Paz
19hOO - São Benedito
19hOO - Matriz
Diaconato

Para ser liberto da escuridão, Israel atravessou o deserto durante
40 anos, saindo renovado desse período. Tudo .isso o israelita recordava
anualmente, 'ao oferecer seus frutos a Deus, recordamos outra libertação:
a que libertou Jesus da morte e o fez passar da glória. Para poder
proclamar está fé na Páscoa, fazemos nossa caminhada quaresmal para
estar com Jesus no deserto e, com ele, dar a Deus o lugar central de

nossa vida. Réis ao que a "Escritura diz", desejamos atentos ao que ela

também pode nos falar hoje sobre a questão da fraternidade e a água,

DOMINGO
07hOO- Matriz
09hOO- Matriz
19hOO- Matriz

CENTRO DECULTURAALEMÃDEJARAGUÁDO SUL
MENSAGEMDEAGRADECIMENTO

Dois mandatos na Presidência do Centro de Cultura Alemã de Jaraguá do Sul deram-me a

oportunidade de ter UlI1a grande visão e satisfação de ter cumprido a missão.
.

Esta missão cumprida, quero dividir e compartilhar com os meus companheiros de Diretoria, que

sempre estiverem prontos e dispostos a colaborar para o engrandecimento da cultura e tradições
germânicas.

Muito obrigado pela dedicação, colaboração e desempenho de todos.

Um agradecimento especial a minha esposa Marirra, que sempre esteve ao meu lado, me apoiou e

ajudou nesta trajetória pata difundir cada vez mais, a cultura alemã na nossa cidade e região.
Muito obrigado aos componentes do Coral do Centro de Cultura Alemã de Jaraguá, do Sul, que

sempre estiverem conosco, participando e se apresentando, dando um brilho especial aos nossos eventoS

sociais e culturais.
Muito obrigado aos jornais e meios de comunicação que sempre nos deram todo apoio e cobertura,

publicando e divulgando os nossos eventos culturais.
Muito obrigado a nossa equipe do Boletim Interno que também sempre nos apoiou, publicando e

divulgando os assuntos de interesse para os nossos associados.
Muito obrigado aos nossos associados, adeptos e simpatizantes do Centro de Cultura Alemã, que

sempre nos prestigiaram com a sua presença em nossos eventos culturais.
5

Finalizando, muito obrigado a TODOS VOCES, que foram a grande razão de REALIZARMO
TUDO AQUILO QUE FOI REALIZADO.

d
Com todo esse apoio recebido, a nossa missão foi uma excelente experiência cultural coroada e

êxito, alegria e' satisfação.
,

Com certeza, juntos e unidos, continuaremos a ser uma grande força cultural em nossa cidade,
Deixo a Presidência, mas continuarei a participar, convicto de ter dado a minha contribuição para

o bem e o crescimento da cultura e tradições germânicas em' nossa cidade e região. I
A nova Diretoria, que toma posse no dia 26/02/04, desejo muito Sucesso nesta caminhada cultura

que engrandece a todos. ADOLAR LUEDERS
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NOVELAS CORREIO DO POVO SE

ALHAÇÃO -

17:30H CANAVIALDE PAlX.ÕES- SBT 20:30hCHOCOLATE COM PIMENTA -18:00H CLELBRIDADE - 20HSO POUCAS, POUCAS PULGAS-SBT20:30h

�GUNDA - Todos s� compr�metem a ajudar. na
adaptação de Fabrlcio. t.etícla copia a rnatêría

re
'fabricio. Pasqualete manda Lúcia não deixar

:u e Gustavo conversarem com Fabrício. Felipe

escreve uma carta de amor para Letícia. Catraca

�de que Natasha se aproxime de Fabrício e

garante que .ísso ajudará Gustavo. Natasha se

f�ece para copiar as matérias para Fabrício.

�ipe deixa sua carta cair. Flávia encontra a

cata, mas não percebe de quem é. Cláudia e

soonna reparam que Oscar é muito apegado à

wa maleta. Rávia mostra a carta a Letícia e

garante que foi Felipe quem a escreveu. A

carranca é levada para um museu, para alívio

oos habitantes da república. Cadu é intimado a

depor. Vilma se torna ajudante de Vinícius.

Foorlcio lembra que Natasha e Catraca estavam

tom ele na noite do acidente.

SEGUNDA - Celina garante a Sebastian que
não vai trair a amizade de Aninha. Olga tenta

atrair a atenção de Danilo, mas nada consegue.
Celina avisa Ana Francisca que existe um plano'
para acabar com seu casamento. Lili se recusa

a beijar Dr. Paulo no baile. Jezebel convence
Sebastian a não contar áinda pará Klaus que
Celina beijou Guilherme e que desmancha o

bordado diariamente. Vivaldo convida Márcia

para uma voltinha, mas Bárbara interrompe a

conversa. Selma dança com Beta e garante
que acabou mesmo o namoro com Maurício.
Bárbara e Márcia partem para a briga. Olga
pede ajuda a Graça para acabar com o

casamento da viuvinha. Beta vê Selma e

Maurício se beijando e sai correndo. Bárbara

garante gostar de Ana Francisca, mas não de
sua família. Peixoto beija Olga, que demora a

empurrá-lo. Timóteo se surpreende ao ver

Márcia tomando banho.

SEGUNDA - Maria Clara reafirma o seu amor

por Fernando e Hugo vai embora. Jaqueline faz

uma sessão de fotos vestida de diabinha.
Darlene se lamenta por ter perdido Vladimir e

continuár na obscuridade. Kátia aconselha
Darlene a procurar Inácio. Cristiano se irrita
com Ademar e Wanderley, que elogiam a

sensualidade de Noêmia. Beatriz conhece todas
as redações das revistas, e demonstra a sua

admiração por Cristiano, o que deixa Renato

inseguro. Hugo leva um presente para o bebê
e garante que vai continuar ao lado de Maria
Clara sem exigências. Salvador garante que
Ubaldo nunca foi violento e deu o tiro em Wagner
em um momento de loucura. Nelito se apresenta
na delegacia, fazendo questão de depor e

irritando a todos com seus delírios de grandeza.
Beatriz se assusta quando Darlene bate à sua

porta dizendo ser a namorada de Inácio.

SEGUNDA - As irmãs mostram ao Sr. Julian o

quarto que ele vai ocupar no asilo. Benedito

comunica ao Sr. Otávio, diretor da escola, que
decidiu deixar o emprego. Logo depois, Benito

finge ser um ancião para que o aceitem no

asilo. Vitor vai até a Galeria, comunica Claudio

que é o procurador do Sr. Julian e diz que se

encarregará de cobrar a comissão pela venda

dos quadros. Orlando fica surpreso quando
Danilo, diante de Gisele, se culpa de ter quebrado
o vaso.

SEGUNDA - Vicente entra no escritório de Paulo

para salvar Carlota. Raquel acorda assustada

e procura por Agenor. Miguel fica sabendo por
Lourdes sobre o incêndio na Usina e fica

preocupado com Carlota. Márcio defende

Alexandre para Hilda. Perto do lago, Clara desce

do cavalo de Paulo e Remédios os observa.

Miguel e Lourdes vão até a Usina. Miguel fica
surpreso ao ver Carlota e a beija.

QUARTA· Catraca garante que não. Letícia se

empolga com o projeto de Felipe, mas não dá
mOOa importância para a carta de amor. Catraca

convence Natasha a continuar ajudando Fabrício.

�nicius adora a ajuda de Vilma, mas os meninos
, não agüentam mais a presença dela. Letícia

manda Natasha não fazer nada para prejudicar
fabricio. Sabrina dá uma maleta nova a Oscar.
ler�ia garante a Felipe que adorou seu projeto,
�ue é envolver o colégio numa gincana de

reciclagem. Miyuki, Aline e Bel decidem bolar um
plano para ver TDB sem camisa. Pasqualete
afirma para Letícia que a gincana deverá ser

desenvolvida junto com o grêmio. Cláudia
lambém dá uma maleta nova a Oscar. Gustavo
garante aos amigos que seu depoimento correu

sem problemas. Letícia mostra seu projeto a

Gustavo, que cai na gargalhada.

QUARTA - Bárbara jura que contou tudo a Danilo
e que, com o tempo, ele assumirá a paternidade
de Tonico. Olga sugere que Graça fale perto de

Celina que Danilo quer se casar somente para
ficar com a fábrica. Conta ainda que Cetina
desmancha o bordado diariamente. Peixoto
esconde de Terêncio algumas cartas e afirma

que são para a sua família. Olga garante a Ana

Francisca que Danilo está se casando por
dinheiro. Miguel entra na casa de Ana Francisca,
furtivamente. Graça conta sobre o bordado para
Klaus. Miguel procura papéis no quarto' de
Aninha. Ana Francisca ouve barulho e sobe.

Miguel se esconde no quarto de Bernardo e

pede segredo. Danilo vê Miguel saindo da casa.

Vivaldo dá a falsa jóia para Márcia, mas ela não
aceita. Danilo acha que Aninha está mentindo

quando ela afirma que Miguel não esteve em

sua casa.

QUARTA - Inácio deixa claro que não poderá
falar com Renato. Darlene pede para continuar

sendo sua amiga. Sandra anima a tia 4]lvoltar
para o trabalho. Corina disfarça o seu

nervosismo ao saber que Maria Clara já colheu

sangue para o exame. Surge uma nova

possibilidade de Maria Clara produzir o shaw
de Rod Stewart. Cristiano dá dinheiro para Paulo

César consertar o carro, mas pede que ele não
conte para ninguém. Darlene aguarda Caio na

piscina do hotel; Vitória e Oscar conversam.

Fernando depõe. Renato fica furioso com a

indicação de Cristiano para o conselho. Peixoto
conversa com Fernando sobre o apartamento,
mas ele insiste em se encontrar com Maria

Clara. Hugo confirma para Fabiana que está

apaixonado por Maria Clara. Caio conversa com

Darlene, enquanto aguarda Carolina. Hugo pede
um estágio para Maria Clara na produtora.

QUARTA - Danilo conta ao padre Adriano que
Gisele vende todas as doações recebidas e diz

que Orlando também está no orfanato. Lupe e

Laia ficam surpresos quando Periquito conta

que Benito está no mesmo asilo do Sr. Julian.
Artur diz a Orlando que foi o Gastão quem disse

a Gisele onde poderia encontrá-lo. Alex fica
chocada ao flagrar o pai beijando Miréia

apaixonadamente.

QUARTA - Remédios pede para Clara fazer
Mirela confessar seus problemas. Osvaldo não

tem como provar para Lourdes que Agenor
mandou provocar o incêndio. Lourdes fala para

Miguel sobre a sua conversa com Osvaldo.
Alexandre conta para Márcio que Mirela está

grávida. João de Deus diz para Padre Antônio

que matará Paulo e Padre Antônio resolve não

judá-lo a sair.

�EXTA • Natasha e Catraca apóiam Gustavo.

v:l�a fala tudo errado para a galera da república.
nlclUs percebe o que Cabeção fez e lhe dá

uma bronca. Rávia e Felipe parabenizam Letícia
POr ter enfrentado Gustavo. Vinícius avisa que
�I Wajar e Cabeção planeja fazer uma festinha
na república. Pasqualete afirma para Gustavo

: o grêmio terá que apoiar a gincana. Letícia

I
radiante, mas Felipe não gosta da idéia de

cer que trabalhar com a Vagabanda. Vilma se

donvida para a festinha da república, para

c�espero de Cabeção. Gustavo, Natasha e

d .raca fazem de tudo para atrasar a gincana,

f::�ando Letícia irritada. Catraca aconselha
CiO a se aproximar de Natasha.

SEXTA - Márcia aceita só os brincos, mas não
entra no carro de Vivaldo. Miguel irrita Márcia
ao lembrar que nem tudo que reluz é ouro e

aconselha Timóteo a lutar pelo amor da prima.
Klaus surpreende Celina e Matilde

desmanchando o bordado e declara que a

promessa está acabada. Matilde avisa ao padre
e a Ana Francisca. Sebastian acusa Danilo de

estar dando o golpe do baú mancomunado com

Jezebel e sua turma e os dois brigam. Celina
confessa que estava evitando o marido. Graça
jura para Guilherme que não prejudicou a irmã.
Ana Francisca sugere uma penitência e o padre
Eurico manda que o casal reze três rosários
todos as noites.

SEXTA - Darlene quer fazer a inseminação com

o sêmen estocado de Caio. Maria Clara pede
que Peixoto levante o montante que tem

disponível. Laura sabe que está sendo seguida
por Vladimir. Renato mostra-se arrogante com

o delegado Lourival, que deixa claro que ele é
um dos suspeitos do crime'. Tadeu reluta, mas
acaba aceitando ajudar no plano de Darlene.
Joel se impressiona com a frieza de Renato
falando sobre Caio. Maria Clara decide levantar
um empréstimo, enquanto aguarda a liberação
dos seus investimentos. Darlene e Palmira

distraem a recepcionista, enquanto Tadeu rouba
a amostra, nervosíssimo, substituindo por uma

ampola com seu sêmen.

SEXTA - Alex conta tudo para Inês e pede a

ela que não comente nada com a sua mãe.
Afonso fica preocupado quando Alex se nega
a falar com ele. Adriano diz ao Dr. Sanchez

que Gisele maltrata os meninos do orfanato.
Gabriel conta a Danilo que Gisele só dá roupa
nova para os internos quando há inspeção no

orfanato. Danilo e os demais se revoltam
contra Gisele.

SEXTA - Clara segurando seu amuleto,
lembra-se da infância. Paulo ao se recordar
de sua infância, se emociona e chora. João
de Deus também se lembra da infância.
Padre Antônio fala para Miguel que não pode
mais servir a Deus. Raquel fala para Clara

que os irmãos só ficarão bem, caso ela não

fique com nenhum deles. Maria avisa para
Carlos que Teresa está mal, mesmo assim
ele e Regina deixam, a casa. Paulo' diz para
Clara não desprezar os sentimentos de João.
Mirela mostra a Remédios onde Agenor
enterrou Margareth.

OS RESUMOS OOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS

AMUDAJ'\IÇAS EM RJNÇÃO DAEDlÇÃO DASNOVElAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NASCIMENTOS
•

06/02
João Antônio Banderó
Orlandim

10/02
Liara G iovanella

16/02
Paulo Eduardo Fagundes
João Vitor de Souza

Schneider de Jesus

Vinnicius Protes
H enrique Tiago Fodi

17/02
Caio Henrique Pessate
Luhan Fel ipe Deretti
Eduarda Voltolini

18/02
Emilly Mayara Grützmacher
Thaiane Caroline Gutierrez
I<imberly Emmanuele Nazario
Naira Juliane Simões

19/02
Jackson Rodrigues da Rocha
Bonka
E loiza Reiguel Pacheco
Priscila Fátima de Souza

20/02
Natiely Reinke
Nathan Franco de Oliveira
dos Passos
Milena Marques Moretti
Eduardo Expedito Corrêa

21/02
Hellen Winter

22/02
I<ailany Luiza Campigotto

24/02
Lucas Adriano Cavalleri

•

Fotos: Divulgação

• A gatinha Elisa Müller completa 5 anos,
hoje, dia 28/02. Seus pais Elias e Marcia
desejam muita paz, saúde e felicidade.

•
Embelezando a nossa

coluna o lindo
Matheus Ludwichak
de 1 ano.

•
A linda Ana Carolina
Buzzarello completou
7 anos no dia 26/02.

Quem lhe deseja
muitas felicidades são

seus pais Jacira
Rozia Buzzarello e

Luiz Carlos Buzzarello
e seu irmão Caio

Henrique.

• Amanda Dalinghaus Gregolewitsch de 4 meses

irá ser batizada no dia 29/02 na Igreja Matriz São
Sebastião. Seus pais Isolde e Joacir desejam
muita paz, fé e felicidade.

•
Renam Rosa completou
1 aninho no último dia
26 de fevereiro.
-Seus Padrinhos Maria e Rogério
lhe desejam muitas
felicidades .

_-

c
•

� �

de estar na ",otla
l'

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

'*

www.nicolodelli.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AGENDA GAÚCHA
Evento: FESTA CAMPEIRA.

Entidade: CTG FAZENDA SILVA NETO

Cidade: CANELINHA

Data de Início; 06/03/2004

Data de Termino: 07/03/2004

Evento: RODEIO CRIOULO.

Entidade: CTG MALA DE GARUPA

Cidade: BRUSQUE

Data de ln ício : 12/03/2004

Data de Termino: 14/03/2004

Evento: TORNEIO DE LACO.

Entidade: CTG LACa MASSARANDUBENSE

Cidade: MASSARANDUBA

Data de Início: 19/03/2004

Data de Termino: 21/03/2004

Evento: 50 SAO MIGUEL TCHE.

Entidade: CTG PORTEIRA ABERTA

Cidade: S MIGUEL OESTE

Data de Início: 20/03/2004

Data de Termino: 21/03/2004

Evento: RODEIO CRIOULO.

Entidade: CTG LACa NAVEGANTINO

Cidade: NAVEGANTES

Data de Início: 26/03/2004

Data de Termino: 28/03/2004

Evento: 30 RODEIO DOS AMIGOS DA

TRADIÇÃO.
Entidade: CTG UNIAO DE TAURAS

Cidade: RIO DO SUL

Data de Início: 02104/2004
Data de Termino: 04/04/2004

Evento: FESTA CAMPEIRA.

Entidade: CTG UNIDOS DA QUERENCIA

Cidade: S JOAO BATISTA

Data de Início: 09/04/2004
Data de Termino: 11/0412004

Encontro Cultural do MTG-S

Primeira Prenda da 8a RT Edinéia Pereira da Silv

o Peão Barriga Verde Mirim do MTG-SC Ederso

ronza, juntamente com a diretoria regional
romovem nos dias 13 e14 de março de 2004 o

ncontro Cultural do MTG-SC que será realizado n

avilhão da Fenarreco em Brusque. O encontro abrir

spaço para outras culturas, que apresentarão durant

1 :00 hora seus usos e costumes. São elas: Alemã, Italian
Afra. Desta forma realizaremos um intercâmbi

ultural e buscaremos uma harmonia, social.

No Dia 14/03, o 18:00 *Baile Shaw com JOÃO
LUIZ CORREIA E GRUPO CAMPERISMO.

UMA MISTURA DE ALEGRIA, TRADIÇÃO E

CULTURA MARCARÃO ESTE EVENTO.

VENHO CONVIDAR TODAS AS PRENDA E PEÕES
DO ESTADO PARA PRESTIGIAR O ENCONTRO,
POIS TERÁ AINDA MAIS BRILHO COM A SUA

PRESENÇA!!!!!

De 01/05 á 02/05, acontece o ao Rodeio
Crioulo do CTG Tropeiros do Vale, em

Guaramirim.

Vamos repetir o sucesso em 2004
Copa Laço Catarinense

Buenas Chê! O que se viu na

sua primeira edição não só reco

menda uma nova edição como

impõe a necessidade de oportu
nidades renovadas tant� para

quem participou como para

quem não teve condições de se

inscrever. Afinal, ela se revelou

uma ótima aglutinadora dos

aficionados do laço, assim como

dos apreciadores desse esporte.

As emoções geradas e os

resultados obtidos fazem da sua

volta uma exigência do uni

verso gaúcho de Santa Cata

rina. Que o diga os compe
tidores do ano passado, inde
pendentemente das clas

sificações em que ficaram. Al

guns ganharam os prêmios
colocados à disposição. Mas

todos ganharam experiência,
expandiram amizades, alar-

14711902-37'3

"",.,�u:.o,•••.n�'"",».�2.CH:<I"(1 �\,n.Ulr,,7!\1.,I . .,.g'.r_
�����t.II�1) ,J"'�..2,�'��I. se CliP'�.'U,@, Poo,>«"_··ar:

t ..."all: .,.t,..,_pooi,a.." •.t"",'&. 5�.: -"�H�,_po4t.....c,"""bt

APOIO: Safari

Gràfica Marechal,. Fone: (41) 275·0840 I e-maif: marechal@:netuno.com.br

garam os horizontes da con

vivência gaúcha. Ninguém
perdeu a não ser os gaúchos que
não tiveram oportunidade para
estar presentes nos rodeios

onde a Copa de Laço exerceu

seu importante papel social.
Esses perderam o privilégio de

torcer, de conviver, de emo

cionar-se, Por isso uma nova

,edição há de criar novas

oportunidades. Para maiores

informações, visite o site:

www.buenas.com.br.

CTG LAÇO ]ARAGUAENSE
DIA 20/03/04

Valor dos Ingressos:
Antecipado: R$ 12,00
No Baile: R$ 15,00

Postos de Venda de Ingressos:
Jaraguá do Sul

Demarchi Carnes - Casa Campeira
Gauchita - Posto Marechal

Smurfs Lanches - Posto Marcolla

DEMARCHI CARNES
Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
E OVELHA

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

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

371-2222

Bombas e
Bicos Inierores

"

DireçãoHidráulica

li 310-2515 - 310-2562
-------------------

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

IndúSlrla e comércio de madeiras

312-0280

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ENCONTRO
Jornalistas, radialistas e

fotógrafos estarão reunidos
no 7° Encontro da Imprensa,
dia 9 de março, a partir das
20 horas no Big Bowlling.

NOTRE
A boate Notre dá início a

temporada de shows hoje
com apresentação da banda
de pop-rock Trivium, a partin
das 23 horas.

The Zorden

apresenta-se na próxima
quinta-feira, dia 4, no Public
do Big Bowlling.

FESTA
Na próxima sexta-feira, dia
6, os DJ's Fernando e

Xal inho animarão a festa La

Folia, que acontecerá no

antigo Boliche 28, em

Guaramirim.

ANIVERSÁR10
Adriane Schroeder completou
idade nova ontem. Felicidades!

ERRATA
Viviane Schultz e Jaguarassu
de Oliveira realizaram
cerimônia civil dia 31 de

janeiro e não cerimônia
religiosa na Iqreja do
Seminário Sagrado Coração
de Jesus, como foi publicad
na edição da Camarote do dia
14 de fevereiro.

CAROLINA TOMASELLI

SÁBADO, 28 de fevereiro de 2004

Horst Baumle

A formanda Melissa Raquel Richter
colou grau ontem em Direito pela

Univille. O baile acontece hoje, às 23
horas, no Centreventos Cau Hansen

O empresário Aclino Feder, diretor do Jornal Correio do Povo,
Eugênio Victor Schmõckel, empresário Antídio Aleixo Lunelli
e diretor do Jornal do Vale, Flávio José

r'

Jussete Wittkowski comemora
idade nova no próximo dia 3

Contato:
comereial@jornalcorreiodopovo,com,br
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258

Os noivos Deiseleia Nitzke e André
Resner receberam a benção
matrimonial no último dia 6

DivulgaçãO

Alunos do curso Recepcionando com Qualidade, da MK3
Assessoria Empresarial

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

Caixa com li galTafas:
· Espumante tlpo Asl:l750ml R$ 100,00
Espumante Brut 750ml R$ 133,00
Gran Reserva Chardonnay
(em linda caixa de madetra) R$ 123,.00

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

I

[ELE-ENTREGA GRÁTIS
(47) 473-9273/9971-4284
Jhl2' li6\hc-Minlmo RSlOO,oo- demarsflliev1nhoS@tErr.l,tool.br

Representante exclusivo na região

ESPECIALISTA EM
ORTODONnA

E ORTOPEDIA FACIAL
275-2006 �

R: João Plcolll, 153 • Centro. J uá do S

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



04
....

I.�r

SÁBADO, 28 de fevereiro de 2004.

www.parcimoveis.com.br·

Empreendimantos Imobiliários Ltda.
'1'1t:tZi·ti]<i�.•.

'

.fô.�' f f f
.. e/i, , ;

• Alugamos seu Imóvel

• Buscamos no mercado a melhor opção para sua compra

• Vendemos seu Imóvel '

• Administramos sua construção ou patrimônio Imobiliário

• Executamos o projeto de sua obra
,

• Construímos sua casa

• Representamos/vendemos o Consórcio Imobiliário Ademilar

•
"

•

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REF 161.- Bairro Chico de Paula - Casa
contendo 03 qtos, sala, cozinha, bwc + edícula,
piscina. Terreno contendo 843m2. Valor
R$75.000.00 (próximo Malhas Meneghoti)

ED MORADA DO SOL - Bairro Vila Nova -

Apto com 01 suite + 02 dorm, sala, sacada
cl churrasqueira,cozinha rnobtttapa.
R$120.000,00

REF 247 - Nova Brasília - Casa contendo 03
dorm, 02 salas, 02 bwc, cozinha, lavanderia.
Valor R$95.000

REF 228 - Centro - Sobrado contendo 01 suite +

02 dorm, 02 bwc, 02 sais, garag>em pI 02
automóveis. Valor R$175.000,00

ED MAXIMUN CENTER
Centro - Apto cobertura

mobiliado.
R$3:;O.OOO,OO

ED. MAXIMUN CENTER
Centro - Apto contendo 01 suite

+ 02 dorm. Q)

R$140.000,OO

PQtmõvels
Fone 371-2357

vilson@porcimoveis.com.br

Rua: eel.- Procópio Gomes de Oliveira, 1207 - Jaraguá do sul/se

-

LOCAÇAO
CASA EM ALVENARIA - c/2 quartos e demais
dependências. Rua Félix Richert, lote 45,
Estrada Nova. R$ 180,00-.

CASA DE MADEIRA - c/2 quartos e demais
dependências. Vila Lenzi. R$180,OO

CASA ALVENARIA· c/ 3 quartos e demais

dependências. Nereu Ramos. R$150,OO

APTO· c/2 quartos e demais dependências.
Ilha da Rgueira. R$ 200,00

APTO·Vila Nova, Res. Jardim das Mercedes.
R$ 300,00

QUITINETE - Guaramirim. R$ 200,00

QUITINETE· Ilha da Rgueira. R$ 200,00

VENDA
I
i

. 1
I
I

CHÁCARA - em Schroeder c/ 54.000m2,
com lagoas, pastagens, casa, rancho, etc.
Estudo proposta. R$ 65.000,00.

240 - PiÇARRAS - terreno com 2.010,OOm2
Frente p/ SR 101..

R$ 25.000,00

240 - PiÇARRAS - terreno com

11.200,OOm2 a 300 mts da praia, ideal pI
lotear ou' chácara.. R$ 50.000,00

PARCIMÓVEIS SÁBADO, 28 de fevereiro de 200
.................................... , ···········"11

REF 232 - Guaramirim - Bairro Hawaí - Casa
semi-mobiliada contendo 01 suite + 02 dorm,
sala, cozinha, bwc, piscina. R$88.000,00

. REF 254 - CentroSobrado contendo 03 salas
comerciais térreas + 01 apto no 2° piso com 01
suite cl hidra + 03 dorm, 02 salas, cozinha, 02

bwc, salão de festas. Valor R$450.000.00

VENDE- GUARAMIRIM ALUGA - GUARAMIRIM

APARTAMENTO - com' uma suite mais
dois quartos e demais dependencia,
VALOR R$ 400,00 - CENTRO.

CASA DE MADEIRA - Com 60,00m2,
dois quartos, um banheiro, VALOR R$
200,00 Lateral Rua Bananal - BANANAL

SALA COMERCIAL - com 300,00m2
mais banheiros, VALOR R$ 1.800,00, Rua

28 de Agosto CENTRO.

SALA COMERCIAL - com 200,00m2
mais banheiros VALOR R$ 500,00 Rua

28 de Agosto - AMIZADE.

SALA COMERCIAL - com 150,00m2
mais banheiros, Rua 28 de Agosto VALOR
R$ 500,00 - AVAL

SÁLA COMERCIAL - com 100,00m2
mais banheiros, VALOR R$ 400,00, Rua

28 de Agosto - NOVA ESPERANÇA.

SALAS COMERCIAIS - tres salas com

40,00m2 cada; VALOR R$ 250,00 CADA
CENTRO.

SALA COMECIAL - com 140m2,
banheiro, VALOR R$ 450,00 - CENTRO

CASA DE ALVENARIA com 80,00m2 com

dois quarto, sala, cozinha, banheiro, lavan
deria, varanda e garagem com churraqueira
toda murada, TRRENO 360,00m2 VALOR

R$ 50.000,00 - AMIZADE
.

CASA MISTA com 100m2 tres quartos, sala,
cozinha, lavanderia, garagem, TERRENO

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

CASA DE ALVENARIA com 99,00m2 uma

suite, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro varanda. TERRENO 448m2, VA
LaR' R$ 35.000,00 - GUAMIRANGA.

CASA DE MADEIRA com 48,00m2, dois
quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem,
TERRENO 360,00 m2 VALOR
R$15.000,00 - CAIXA DÁGUA.

TERRENO com 388,60m2, toda infra-es
trutura, VALOR' 16.000,00 -CENTRO.

TERRENO com 450,00m2, Rua asfaltada,
VALOR R$ 25.000,00 - CENTRO.

ÁREA DE TERRA - 90.000,00, com nas

cente, carrego, mata axiliar especial para
chacaras VALOR R$ 50.000,00 JACU-AÇU

VARIAS ÁREAS DE TERRA - De 20.0QO,00
a 35.000,OOm2, ideal para pequenos sitias
- JACU-AÇU - PREÇO CONSULTENOS

www. .com.br

DIVERSAS IMOBILIARIAS
ANUNCIANDO SEU IMOVEL;
VARIOS CORRETORES
TRABALHANDO PARA VOCE;

MAIS FACIL, MAIS RAPIDO,
MAISANUNCIADO,
MAIS PROCURADO,
SEU IMÓVEL NÃO PODE FICAR
FORA DESTA PARCERIA •

CASA DE ALVENARIA, - com 105m2, 3

quartos, doissala, cozinha, copa, lavande
ria. TERRENO com 800,00m2, VALOR
R$ 55.00\),00. AVAL

CASA DE ALVENARIA - com 100,00m2,
3 quartos, banheiro, sala, cozinha, garagem,
lavanderia, TERRENO COM 400,00m2.
VALOR R$ 45.000,00: ILHA DA FIGUEIRA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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barrasu I@netuno.com.br

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

GUARAMIRIM - CASA EM

ALVENARIA COM
80,00M2 COM DOIS

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

GUARAMIRIM - CASA
MISTA COM 100M2 TRES

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

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

GUARAMIRIM - CASA EM

ALVENARIA COM

• •

Barra
Pi imobiliári a da E lUTa

RIO CERRO II • Chácara c/ 70.000,00m2 edificado com uma casa em

alvenaria com 345,00m2, 4qtos, 2BWC, copa, COZo 2 garagens, lav., churrasq.,
forno a lenha e mais uma casa em madeira c/ 2 qtos, BWC, mais 2 ranchos

em madeira um c/21,00m2 e outro c/ 15,00m2, 3 lagoas, cachoeira,
nascente, localizada na Rodovia SC-416, bem proximo da Chocoleite - R$
120.000,00 - aceita 50% entrada saldo até 6 meses, aceita também casa

até R$ 50.000,00 em Jaraguá do Sul ou na Praia e carro até R$15.000,00

BARRA DO RIO CERRO -casa sobrado c/485,25fn2, terreno c/950,0CJrn2, 4qtos,
2 suites (masterc/hidro, closet, rouoeírnec/sacadas), 4BWC, copa, COl. cjbalcão
@'ar1itoeprateleiras,salaíntima, de estare de lVc/seceda, Riso cerâmico, despensa,
lav.,varcrda, terreno revestido de pedras naturais, piscina térmica c/55.000 litros sendo
a<rlJerturac/madeiraitaJba,bar,salãodefestas,churrasq.,escritórioedep.empregada,
portãoeletrônico,RuaEgidioBusarello,-R$320.000,OO-aceitacomopartede�
terreno, naBarra,VilaNova,Centroou apartamentocom 2qtos.

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/ 193,OOm2 c/Iaie, terreno c/
2.361,75m2(35,40x66,72), todo murado, estremando pelo lado esquerdo
com o Ribeirão das Pedras Brancas, 1 suite mais 2qtos, duas salas, 3
banheiros mobiliados, coz.mobiliada, lavanderia, churrasqueira, garagem para ..

3 carros, despensa, instalação a gás Junkers, água quente nas torneiras e
chuveiros e com pressurizador de água automático, canil, portão eletrônico,
40 pés de árvores frutíferas, acerola pêssego, laranja, abacate, tangerina,
limão, goiaba, manga, caqui, guaraná, fruta<:le-conde, Rua Virgílio Pedro Rubini,
1275 - R$ 210.000,00 •

• •

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

GUARAMIRIM - CASA DE

MADEIRA COM 48,00M2,
DOIS QUARTOS, SALA, CO
ZINHA, BANHEIRO, GARA

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

820-J

CHICO DE PAULA - CASA

CONTENDO 03 DORM,
SALA, COZ, BWC, +

EDíCULA., PISCINA,
R$75.000,00 PRÓXIMO A

MALHAS MENEGHOTI. TRA

TAR: 371-9165 CRECI

1462-J

BLUMENGARDEN II -

BAIRRO AMIZADE - CASA

NOVA CONTENDO 01

SUITE + 02 DORMITÓRI
OS. ENTREGA PRONTA 30
DIAS. R$85.000,00. TRA

TAR: 371-9165 CRECI

• •

371-9165 CRECI 1462-J

• - . - •

LOT. BLUMENGARDEN - AL

VENARIA, 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

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

235-J

CZERNIEWICZ - SOBRA

DO ALV. COM 300 M2 -

1 SUITE C/ HIDRO + 3

QUARTOS E DEMAIS

DEPEND. TERRENO C/
570 M2. R$ 250.000,00
- FICAM ALGUNS MÓVEIS.
TRATAR: 371-7931 CRECI

1741-J

ILHA DA FIGUEIRA - 02

CASAS ALVENARIA � TER

RENO COM 355 M2 -R$
80.000,00. TRATAR: 371-
7931 CRECI 1741-J

VILA RAU - CASA GEMINADA
COM,60 M2 - 02 QUARTOS

E ,DEMAIS DEPEND.

TRATAR: 371-7931 CRECI
..

1741-J

VILA LENZI - ALUGA-SE

CASA PRÓXIMO A WEG I , R
- ADÃO NOROSKI, SENDO 1

QUARTO, SALA, COZINHA,
BWC, LAVANDERIA. CASA DE
MADEIRA C/ PISO
CERÂMICO R$ 230.00.
TRATAR: 371-7931. CRECI
1741-J

1462-J

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

SÃO LUIS - CASA ALVENA

RIA CONTENDO 02 DORM.

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

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

CZER�IEWICZ - CASA
CONTE 01 SUITE + 02

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

ANA PAULA - SOBRADO
CONTENDO 01 SUITE + 02
DORM.ITÓRIOS'.
R$95.000,00. TRATAR:

. '

VILA NOVA - CASA MIS

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

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

• IITO FELIZ. CASA DE AL
VENARIA COM 03 QUAR
TOS, SALA, COZINHA,
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

III

õ

»,
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»

s:
m
z
m
G>
O
-I
-I

• 88'v'8 'v'18'y'1l180l/lJl . SI3i\Ql/IJl 10S8'v'818 - 813i\QL"J1 'v'_L838 . 3i\'v'H:::J 'v' 'v'18'v'1l180L"J1 . SI3i\QL"J1 8'v'l/IJI8'v'L"J . SI3i\QL"J1 OH:::JN'v'8

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO
CADERNO PARCIMÓVEIS SÁBADO, 28 de fevereiro de 2004 IA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "1, III

Ed. Jarag�á • Apto c/ suíte + 2

qtos e demais de p.
Semimobiliado, reformado. R$
110.000,00

•

VENDE-5E apartamento com suíte
+ 2 quartos, Rua Emil Burow - Ed.

Tulipa. R$108.000,OO

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

•

VILA BAEPENDI - Casa c/286m2. Rua
Fritz Bartel, 830. R$ 170.000,00.

Aceito apto de menor valor.

•

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

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

Rua Luis PicoIIi· sobradoC/270m2,
c/l suíte + 2 qtos, sala de estar /
jantar / íntima e demais

dependências, garagem p/2 carros.

ValorR$145.000,OOaceitá5e apto
menor valor como parte do pagto.

Condomínio Residencial SunFlower

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

Aptos. nQ 101, c/123m2 - suíte + 1

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

Casa com suite(mobiliada),
mais dois quartos, salas de

estar/jantar/intima, cozinha

mobiliada, garagem para 2

carros. Area eonstruida de
235m2 e area do terreno de

1044m2. R. Joaquim Feo de

Paula, 1363 R$ 200.000,00

ED. MARINA· Rua Marina Frutuoso.

apto 403, c/ suíte + 2 qtos. R$
115.000,00

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

Ed, Di8nthuI' 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

•

Ed. Amaranthus . apto com suíte +

2 qtos, 2 vagas de garagem. Apto
mobiliado. R$275.000,00. Aceita

residência como pgto.

:.

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

cozinha/chur., sacada, área de

serviço, c/ 2 vagas de gar.
Prédio c /quadra poli esportiva,

salões de festa -

Rua Nereu Ramos.

Apto 103 -

R$ 115.000,00

VENDE OU ALUGA

(próx. Justiça Federal) - Rua
Adolfo Saeani, 36, apto c/ suíte

master + 2 qtos, dep. de
empregada, 2 vagas de garagem.

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

R$ 233.000,00
apto no 22 andar

R$ 245.000,00
apto no 52 andar
R$ 260.000,00

Propriedade Comercial com

145m2, terreno com 820 m2, na

Rua J. Francisco de Paula, prox. ao
posto Mareolla. R$ 96.000,00

.

Vila Lenzi . casa.ern alvenaria, com
3 qtos e demais dep. R Adão

Norosehny. R$65.000,00. Aeeta
imóvel de até 50% do valor.

Ed. Phoenix - Cobertura nova com

com 260m2, duas vagas de

garagens. R. Barão. do Rio Branco

R$ 260.000,00.
\

Res. Amarillis· Apto com suíte
+ 02 qtos e demais dep.
Acabamento diferenciado,
semimobiliado. R$ 85.000,00.

• • •

r-----------

I LOCAÇÃO RESIDENCIAL 1

• Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) _I
I Rua Adolfo Saeani, 36, apto c/ suíte mas-I
Iter + 2 qtos e demais dep., 2 vagas dei
Igaragem. A partir de R$ 1.100,00
• ' Ed. Emili - Rua Epitáeio Pessoa, 4211

I (próx. Shopping Breithaupt) - apto c/ 2 qtos I
I e demai, dep. R$ 380,00. I
I• Quitinete (Centro) Rua GUilherme Heringl94 si 02. R$ 140,00 •

I. Casa - Rua Ferdinando Krueger, lot.]
"

I Versalles, cy Lsuíte c/ eloset + 3 qtos, coz'l
I
mob. R$ 1.000,00.
• Ed. Gardênia R Leopoldo Malheiro cf 21

I qtos e demais dependências. R$ 330,00 I
I. Ed. Eriea - Rua Guilherme Hering, 70. 21qtos e demais dep. R$350,00
I. Ed. Aster - rua Marina Frutuoso, 919 I
I - apto 201. R$ 380,00 I
I. Ed. Isabela - Rua Procópio Gomes deiOliveira, 1320. R$ 480,00
I I
I LOCAÇÃO COMERCIAL I
I. Loja - cf 400m2. Rua Pref. Waldemar I

Grubba, 5070, (próx. Portal) R$ 1.000,00 I
I. Terreno na Walter Marquardt cf 450m2, I
I para garagem ou loja de carros. R$ 600,001
I• Terreno na Rua Feliciano Bortolini (fundos IBreithaupt Barra), c/450m2. R$ 300,00
I. Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo I
I de futebol). R$ 220,00 I I

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

I salas, c/40m2, 2º andar - R$ 350,00 I
• Ed. Hcrtência - R. José Emendoerfer,
11549 - 1 sala térrea - 36m2 - R$ 200,00 I
I. Ed. Tower Center - salas de 101m2 a I
1138m2, c/ garagem. R$ 400,00 a R$I
600,00

I •. Centro Comercial - R. Mal. Deodoro, I
11594 - salas diversas, c/32m2 cada. R$I
280,00/250,00

.

II. Sala comI., na Rua Epitácio Pessoa, 570,
Ide 30 a 48m2. R$ 300,00 a R$ 470,00 I I

I. Ed. Marina Cristini - Rua Bernandol
Dornbuseh, 590. R$ 280,00 II. Ed. Eriea. Rua Guilherme Hering. R$

1200,00 I
I. Garagem de carros, ruaWalter Marquardt, I
Ilote 9, próx. Carrocerias Argi. R$ 600,00 I
I VENDAS RESIDENCIAIS I
I. Vila Lenzi - sobrado em alv., cf 250m21 •

I
(suíte + 3 qtos) - R. Francisco Piermann. R$I200.000,00

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

I piscina, salão de festas, terreno cf 800m2. I
I Rua Adilio Esbardelathi, 97. R$175.000,00 I
I• Casa c/ suíte + 3 qtos e demais dep., I
terreno c/680m2. Rua Max Wilhelm, 901'1IR$ 170.000,00

I., Im�vel comercia; residencial, e_m I
I eonstruçao,

terreno c 900m2 e eonstruçao I
300m2. R Francisco Ruseka, 614. R$I1110.000,00

I VENDAS TERRENOS :I. Terreno· R. Marajó - Ilha da Figueira - cf

1450m2 - R$ 35.000,00 I
I. Terreno em Guaramirim, local nobre parai
residência. R$ 22-.000,00 -

II. Terreno - Rua Wille Bartel - Baependi, cf

1420m2 • R$ 40.000,00 I
I. Terreno bairro Chico de Paula cf aprox'l
1.000m2. R$ 28.000,00 II. RuaArduino Pradi - São Luiz - R$ 25.000,00

I. Rua Pedro Vinter, perto Mat. Const.1
IVinter R$ 22.000,00 . I
• Terreno com 380m2 na Rua Pedro winter'lI R$ 20.000,00

-I. Terreno Lot. Versailles c/450m2. RSI
136.000,00 I
• Chácara c/ 245.000m2, casas, lagoas'lI prõx. do centro. R$ 102,000,00

•

L -J
• •
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==VENDA== 5532 CASA CASA - BARRA DO RIO CERRO - RUA ANGELO RUBINI

NQ82 - CASA EM ALVENARIA COM 170M2 CONTENDO 01 SUITE, 02 QUARTOS,
SALA, COZINHA,ESCRITORIO, LAVANDERIA CHURRASQUEIRA, AREA DE FESTA,
GARAGEM PARA 03 AUTOMOVEIS - POSSUI LAJE PISO ACEITA CASA OU
APARTAMENTO COMO PARTE PÁGAMENTO ESTUDA-SE PROPOSTAS. Área do
terreno 390.00 m2 Área Benfeitorias 170.00 m2 Preço venda: 130,000.00

==VENDA== 5356 TERRENO - TRES RIOS DO SUL - RUA CONRADO ERDEMANN.
- TERRENO COM 3675 M2;LOCALlZADO NA RUA CONRADO ERDEMANN.42,00M
FRENTE 45,71FUNDOS 87,50 LADODIREITO. 87,50 LADO ESQUERDO. - Área do
terreno 3,675.00 m2 Preço venda: 80,000.00

==VENDA== 5461 TERRENO - SANTO ANTONIO - RUÁ-887 DOMINGO ANACLETO
GARCIA- TERRENO. FRENTE=10,70M+8,30M. FUNDO = 17,40 M. L:D.= 27,00
M. L.E. = 22,07 M. Área do terreno 457.17 m2 Preço venda: 21,000.00

==VENDA== 5511TERRENO-TRES
RIOS DO SUL - RUA B DO
LOTEAMENTO J,G,R. - TERRENO

20,40 M X 24,50 M = 499,80.
LOTEAMENTO J.G.R. LOTE NQ 1 E 2
. Área do terreno 499.80 m2 Preço
venda: 15,000,00

Imobiliária Menegotti Ltda.
CRECI N" 550-J

({{:
Associaçãodaslmobiliárias

deJaraguádoSul •

I M o 8 I L I A R I A (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

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

==VENDA== 5533 CASA - RAU - RUA CARLOS ZENKE;LOTE N;66. - CASA

MISTA COM 120,00 M2 E O TERRENO 300,00 M2. 4 QUARTOS;SALAj
COPAjCOZINHA;LAVANDERIA;BWC;ABRIGO Pj AUTOMOVEL. TERRENO=
12X25= 300 M2. Área do terreno 3oo.00m2 Área Benfeitorias 120.00 m2
Preço venda: 45,000.00

=VENDA== 5518 SOBRADO - VILA LALAU - R. PREF. WALDEMAR GRUBBA,
2282 - SOBRADO COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC. ÁREA DE

, FESTAS E CHURRASQUEIRA (PARTE SUPERIOR) COMÉRCI0,02 BWC,
DISPENSA E GARAGEM PARA 03 CARROS. (PARTE TERREA) Área do terreno
409.00m2 Área Benfeitorias 320.00 m2 Preço venda: 150,000:00

'='VENDA= 5413 TERRENO - AGUA VERDE - RUA 760 -APROVEITE TERRENO
i COM 678,00M2, EM LOCAL DE ALTO PADRÃO E VISÃO PANORÂMICA
PRÓXIMO AO CENTRO, APENAS R$ 43.500,00 , ACEITA TROCA POR

APARTAMENTO 'OU AUTOMÓVELNO NEGÓCIO. Área do terreno 678.00 m2

Preço venda: 43,500.00

==V;NDA== 5375 SOBRADO - CENTENARIO - RUA 12 AV. PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA;4286 - PARTE TERREA;02 QUARTOS;SALA TV;COPAj
CO Z I N H A; E S C R I T O R I O; O I S P E N S A; O 2 B WC; O 1 S A LA

COMERCIAL;LAVANDERIA. PARTE SUPERIOR;03 QUARTOS;Ol SUITE;Ol
BWC; 01WC; CHURRASQUEIRA; SALA TV;COPA jCOZINHA;
LAVANDERIA;GARAGEM. Área do terreno 414.40 m2 Área Benfeitorias
315.08 m2 Preço venda: 165,000.00

•

==VENDA== 5408 TERRENO - NOVA BRASILlA - RUA;36 JOSE
EMMENDOERFER - TERRENO PRIMEIRA LINHA 13,22M COM A RUA JOSE

EMMENDOERFER;SEGUNDA LINHA 25,43 M COM O LOTE 0-3;TERCEIRA
LlNHA42,85 M COM OS LOTES 0-2 E 0-3. LADO DIREITO 78,29 M. LADO

ESQUERDO;72,00M. Área do terreno 5,868.65 m2 Preço venda: 151,000.00

==VENDA== 5462 TERRENO - SANTO ANTONIO - RUA-887 DOMINGO
ANACLETO GARCIA,; TERRENO. FRENTE= 11,70 M + 8,34 M. FUNDO =

18,46 M. L, Ó. = 23,37 M. L.E. = 29,48 M. Ârea do terreno 507.08 '

m2 Preço venda: 21,000.00

=VENDA== 5513 TERRENO - VILA
LENZI - SERVIDãO DE PASSAGEM
N; R-216.024- TERRENO 14,00M
X 25,43M=356,02 M2. Área do
terreno 356.02 m2 Preço venda:

23,000.00

•
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Sobrado el 5 qtos e demais
depedêneias repartidas. Rua Alwin

Otton si n", Centenário.
R$ 90.000,00

lO'T. BLUMENGARDEN - casa
cll suíte el doset, 2 qtos, sala,
despensa, coz., bwe. Terreno
420m2. R$ 75.000,00

APARTAMENTOS
NOVOS

de 2 qtos, sala, COZ.,
bwc e Iav. Centro.

Locação a partir
de R$ 310,00

AMIZADE - 3 qtos, sala, bwe, lav.
terreno 600m2. R$ 45.000,00

GUARAMI RIM - terreno no centro,
el 9.538m2 • R$ 245.000,00

VILA RAU - casa alv., 3 dorm., bwe,
garagem, el 112m2, terreno el 1.1 02m2.

R$ 42.000,00 + pare.

CENTRO -

sala térrea,
e/76m2,

com 2 vagas
de gara
gem. R$
35.000,00
ou locação
R$ 250,00

Ref. 95 - terreno el 2.550m2.
Localizado Sta. Luzia. Rua Principal.
R$ 35.000,00 (troca-se por imóvel

de maior valor)

CENTENÁRIO - 1 suíte, 2 qtos, 2

salas, coz., bwe, lav. R$ 65.000,00

ILHA DA FIGUEIRA -

casa. mista,

cf 3 quartos,

sala, cozinha e bwc.

R$ 29.000,00

BAEPENDI -

Casa em alvenaria cf 180m2, 4
qtos, 2 salas, cozo lav. garagem.
Terreno cf 440m2• Rua Domingos

Sanson.
R$ 63.900,00

Aceito contra-proposta

CZERNIEWICZ - terreno, el
374m2. R$ 10.000,00 + 47 pare.

de R$ 219,00 CEF

TERRENO - 313m2, de esquina. R$
2.900,00 + 70 pare. R$ 160,00

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

BARRA DO RIO CERRO - Galpão
750m2 acabados e 750m2 não acabados.
Terreno de ±6.000m2 PREÇO DE
OCASIÃO: R$ 149.000,00

CENTRO GUARAMIRIM - 1 suíte
master + 2 qtos, 2 salas, escritório, eoz., lav.,
dep. de emrpegada + 2 bwe, churrosq.,
canil, energia solar e a gás, portôo elet.,
semi-mobiliada. R$ 129.000,00

SCHROEDER - sobrado el 3 qtos, sala, coz., bwe, lavanderia, semi
acabado. 180m2• R$ 60.000,00

VENDA:

Terreno dé 8.000m2 - Centenário -

R$ 190.000,00
Terreno - Adélia Fischer - 530m2, 'een· -

troo Preço promocional R$ 35.000,00
negociáveis.
Terreno de 860m2• Azaléia

60.000,00
Terreno R Domingos Sanson

19.900,00
Terreno � Guaramirim - frente pi BR •

280, 600m2. R$ 56.000,00

CORUPÁ - casa alvenaria, el 1 suite, 2 qtos, sala, coz., 2 bwcs, lav.,
despensa, área de festa el ehurrasq. ótimo padrão. R$ 90.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'I< 01 suíte, 02 dormitórios
'I< Sacada com churrasqueira
'I< 01 ou 02 vagas de garagem
'I< Salão de festas
'I< Play-ground
'I< Localização: Vila Nova
'I< 7 andares'

Condiçõ,es facilitadas de pagamento
direto com a construtora

DÊ ESTA SEGORA"CA PARA SOA FAMíLIA.
,

�

.. Residencial

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

APTO EDIF/Cio
JACÓ

EMMENDOERFER
CI 2 OTOS� SALA,

.

COZINHA,
LAVANDERIA,2
8WCs, GARAGEM
RS 80.000,00.A Wolfepar Empreendimentos

e Participaçoes Ltda com a

"Imobiliária A Chave"
apresentam um

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

salão de festas com

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

lêi'vanderia, bwc, garagem,
com opção de 2 garagens.
Condições facilitadas de
pagamento com entrada +

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

1109 - casa de alvenória
com 96,OOm2, terreno com 850,OOm2

RS 32.000,00

Rei. 104 - cosa misto Vila Novo Rua José

morongoni caso cj 130,OOm2, terreno cj
436,OOm2 RS 70.000,00

. 2650 - terreno

Loteamento Anghelini com
425m2 de esquina.
RS 11.000,00

EDIFIClOMATHEDI· BAIRRO NOVA BRASlLIA,
/ COM 03 DORMITÓRIOS, SAlA, COPA, COZINHA,
lAVANDERIA, BWC, GARAGEM R$ 55.000,00.

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

R$43.000,00

,

Rei. 451 - com terreno de l091m2, Joroguá
Esquerdo, casa em madeira RS 32.000,00

Vila Lenzi � Rei. 2403 terreno próximo Escola
Giardini Lenzi com 671 ,00m2. Valor R$ 23.500,00
cl entrada clparcelamento em até 24x

REF. 2402 VILA LENZI- Terreno com 500,OOm2
Rua: Joõo André dos Reis. R$ 22.000,00. cl
Entrada + parcelamento em até 24x

Rei. $008 - 2 salas comerciais com 85,OOm2 no
Edificio Chiodini/Av.Marechal Deodoro da Fonseca

R$ 40.500,00

VILA LENZI· Rei. 2404 terreno próximo Escola
Giardini Lenzi com 892,00m2. Valor R$ 28.000,00
cl estrada + parcelamento em até 24x.

Re14021-AptoOl suíte+03dorin.demois ;
dep. clgaragem p/04 carros, - área de +

ou - 300m2. Ruo: Adélio Fischer - Centro. '

REF. 3808 - APTO COBERTURA DUPlEX
MOBILIADO COM REQUINTE, COM PISCINA NO
DECK, MELHOR LOCALlZACÃO DA CIDADE, DENTRO
DE GRANDE ÁREA VERDE: COM VISTA PARA TODO
CENTRO DA,CIDADE. VENHA CONFERIR .

Rei. '05 - coso misto Ruo: 2S de julho· I

Vila Novo com 98,OOm2, terreno

360,OOm2 RS 60.000,00

com 1 dormitório,
01 bwc, demais

dependências.
RS 65.000,00

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

Pícolli. R$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" 9965-993�
.• _. : ee e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



iSADO, 28 de fevereiro de 2004
CADERNO

,,'
,

.

Oírassol
IMÓVEIS

371-7931irPABX

,
. CORREIO DO POVO 9

PARCIMOVEIS .

• IMOBILIÁRIA
• ARQUITETURA
• DESIGN
• ADM. DE OBRAS

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

www.parcimoveis.com.br HorárioAtendimento: Shsàs 12hse 14hsàs 1Shs. Sábados:Shsàs 12hs

Cód. 1182 - CZERNIEWICZ • Sobrado alv. com

300 m2 -01 Suíte c/ hidro. + 03 quartos e

demais dependo - Terreno c/ 570 m2 - R$
250.000,00 - Ficam alguns móveis

Cód. 3119 - AMIZADE· Terreno - 13.651 m2 .

R$ 60.000,00

3129 - SCHROEDER - terreno com 577,90 m2-
R$ 8.500,00

Cód - 3135 - SANTA LUZIA - Terreno 483m2 -

Residencial Geranium - R$ 10.000,00 ou entrada
de R$ 1.000,00 + R$ 240,00 mensais

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

75.000,00 - permuta imóvel menor valor.

Cód. 3128 • CZERNIEWICZ • terreno com

392,27 m2 - 13 x 31,03. R$15.000,00

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

Cód - 1183 • VILA NOVA - Casa estilo
casa de campo Área - 125 m2 R$ •

'

96.000,00

Cód - 3133 - SANTA LUZIA· Terreno 483m2 -

Residencial Geranium - R$ 10.000,00 ou entrada
de R$ 1.500,00 + R$ 240,00 mensais

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• GUARAMIRIM -

TERRENO COM
•

388,60M2, TODA
IN FRA-ESTR UTU

RA, VALOR

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

•

GUARAMIRIM -

TERRENO COM

450,00M2, RUA

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

• 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

LOT. VERSALLES -

ÓTIMA LOCALIZA

çÃO, 450M2. R$
\ .

33.000,00 NEGO-
CIÁVEIS. TRATAR:
275-0510 CRECI
235-J

CENTRO- ADÉLlA
·

FISCHER - 530M2,
· CENTRO. PREÇO

PROMOCIONAL R$
35.000,00 NEGO
CIÁVEIS. TRATAR:
275-0510 CRECI
235-J

· TERRENO COM
380M2 NA RUA
PEDRO WINTER. VA
LOR R$ 20.000,00.

• TRATAR: 371-8814
CRECI1873-J

SANTA LUZIA -

T E R R E N O

LOTEAMENTO SANTA
LUZIA - RESIDENCIAL
GERANIUM. ÁREA DE
483 M2 - R$10.000,OO.
TRATAR: 371-7931
CRECI1741-J

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

PARCELAMENTO EM
ATÉ 24X .. TRATAR:
275-1594 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
MENTO EM ATÉ 24X.
TRATAR: 275-1594
CRECI612-J
r'

VILA LENZI - TERRENO
COM 500,00M2 RUA:
JOÃO ANDRÉ DOS REIS.
R$ 22.000,OO ..C; ENTRA
DA + PARCELAMENTO
EM ATÉ 24X. TRATAR:
275-1594CRECI612-J

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

(ESQUINA C; FELICIANO
BORTOLlNI), R$
200.000,00. TRATAR:
376-0015 CRECI1589-J

BARRA DO RIO CERRO
- TERRENO COM

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

BARRA DO RIO CERRO
TERRENO COM

36.856,60M2, (81,00 X

455,00) NA ÁREA NO
BRE E PROPRIO PARA

PARC IMÓVE I S o o o 00 o o 00 o o o o o 00 o 00 o o o o o��o��oq9lo�� o�� f�y�!'�t�� 9�.?004"'11

LOTEAMENTO - R$
500.000,00 OU 50% EN
TRADA SALDO A COM
BINAR. TRATAR: 376-
0015 CRECI 1589-J

BARRA DO RIO CERRO
TERRENO C;

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

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

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

36, RESIDENCIAL IM

PERADOR, .RUA GUI
LHERME HRUSCHKA
R$ 18.000,00 - ACEI
TA CONTRA-PROPOS

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

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

VILA LALAU - R.
MASSARANDUBA-TE�
RENO COM 450,00M2
(15,00 X 30,00). ÁREA
DO TERRENO 450.00
M2 R$ 35,000.00.
TRATAR: 371-0031
CRECI550-J

LOT. VERSAILLES - C;
450M2. H$ 36.000,00.
TRATAR: 371-8814
CRECI 1873-J

VILA NOVA - APAR
TAM ENTOS 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

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

CENTRO ED
FRAGATA - APTO
COM 02 DORMITÓ
RIOS, COZINHA

MOBILIADA, SALA
COM, SACADA E

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

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

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

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

CENTRO ED.
TOWER CENTER, C;
SUíTE +' 2 QTOS' E
D E M A I :S
DEPE�DÊNCIAS, 2
VAGAS DE GARAGEM
R$ 185.000,00.
TRATAR: 371-8814
CRECI 1873-J

CENTRO
COBERTURA ED .'

PHOENIX C; SUíTE +

2 QTOS E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS.
TRATAR: 371-8814
CRECI 1873-J

VILA LENZI - SO
BRADO EM ALVENA
RIA C; 500M2, Cj
APTO E SALA COML.
TERRENO Cj
450M2. R$
210.000,00 TRA
TAR: 371-2357
CRECI4936

CENTRO - 2 SALAS
COMERCIAIS COM

85,00M2 NO
EDIFICIO CHIODINlj
AV.MARECHAL
DEODORO DA FON
SECA R$
40.500,00. TRATAR:
275-1594 CRECI
612-J

CENTRO - RUA
FELIPE SCHIMIT,
PRÉDIO COML. E

. RES. C; 440M2. R$
.

230.000,00. TRA- .

TAR: 275-1594
CRECI612-J

ED. AMARANTHUS -

APTO COM SUíTE +

2 QTOS, 2 VAGAS
DE GARAGEM.
APTO MOBILIADO.
R$275.000,OO.
ACEITA,
RESIDÊNCIA COMO
PGTO. TRATAR:,
371-8814 CRECI •

1873-J

RIO MOLHA - COM
242.000,00M2,
COM LAGOAS,
CHURRASQUEIRA,
CASA DE CHACRE
IRO ETC. EXCELENTE
PARA LAZER. R$
102.000,00. TRA
TAR: 371-8814
CRECI 1873-J

•
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RelI. Rcnault. 183 Coneessíonárias 110 Brasil. V.f<, d� Jt.jai e Litoral Norte de se.

SC6niC
AUT/-tENTlQUE 1.6 ·16V 04/04

AR· CONDICIONADO,'
/ú Sal! Dupto, Dileção HkJrá\llica: I

Travas e Vidros Elélricos, Sislema CAR

(travamenlO auíomállto das Portas a partir
deS km./Ii),

Controle Remolo por R�dio�uQuf,ncia.

BLUMENAU
322·8800

I T A.J A í
346·7400

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006
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doRenautScénica partirde 980'99 (ano'm:ldefo). casowcê tenha dMdas, quanlo aomodeloe amotorizaçãodo seu veiculo. c.oosuIfe aCoocessionária Renaukmais próxima. (8) E oooessáriaa !rocadefiIrodeQIeo. do aneldo car1ere do kJbrificantedomoll:r a cada 2ú.OCO

Km; CX.i im ano. o QI..e<XXl!Terpímeiro. Preços em Reais, à vista, OOuindo peças. imp:lStose mão de 00Ia válidosalé2OiOZlO4. (9)Preniação: Um RenauIIsrem� 1.616V0qu·()4,otnaa:r<ilpmível oorronentodofatl.r.mri:.l, oovab'de R$40.050.00. sem
tltinJisparao pIineiroaix:ado. UmReroUtCIío SedanAlJJ1en1ique 1.0 16VOqu-CJ4,04,naa:rdsponíveloorronentooo�nento, 00vakrdeR$24.:m,OO semqx.tnais paraoseg.lrl:laix:ado. UmRenaUtCIíoAuIhertti::lue 2 pOOaa 1.0'iN - � 04104, namrdisponível
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! REF 2439 - AMIZAD! R: IRMÃO lEÃo MAGNO,
) 267-CASAAlV198M2J SUITF,2DORM,BW�GARAGfM

12 CARROS. TERRENO 398 M2. RS 160.000,00

I
I

REF 2155 - VILA LENZI . R: JAIME GADOlTl, 800 REF " 3271 _ JGUÁ ESQUERDO AO LADO
- CASA ALV 140 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, BANH,
GARAGEM 2 CARROS. TERRENO 450 M2. RS QUARTEl P. M.. TERRENO 6.832,11 W. RS
97.000,00. FICAM MÓVEIS COZINHA E BANHEIRO 150.000,00

CASA NOVA - REF 2438 - SÃO LUIS - SOBRADO
ALV 504 M2, PISO INF.: ÁREA COMERCIAL234 M2, 4
BW( PISO SUp.: 270 M2, 1 sUÍTE COM HIDRO.,3 DORM,
SACADA, SALAO FESTA COM CHURRASQ., GARAGEM 2
CARROS, - TERRENO 465 M2. RS 210.000,00.

ttEF 2393 - TIFA MARTINS· R: JOSE NARLOCH, REF 3263 _ CENTENÁRIO _ R: no. JARDIM
1482 -CASAALV 139 M2, 1 suíTE, 2 DORM, BANH SOCIAl, FRANCISCO _ VARIOS LOTES RS 26.000,00 CADA UM OU REF3289 - BARRA RIO CERRO - R: VIGORm
GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00 ACEITA PARCElAMENTO DIRETO COM IMOBILIÁRIA. TECI LA - TERRENO 378 M2. RS 25.000,00

f[

REF 2468 - ÁGUA VERDE - R: GUILHERMINA
PEREIRA LIMA LENZI, 278 - SOBRADO ALV SEMI
NOVO COM 232 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, SALA COM
SACADA, BWC, GARAGEM 2 CARROS E DEMAIS
DEPENDENCIAS. TERRENO 434 M2. RS 160.000,00

REF 2454 - CENTENÁRIO - R: ALWIN OITO,
590 - CASA COM 70 M2, 3 DORM, BANH, GARAGEM.
TERRENO 350 M2. RS 62.000,00

REF 2465 - CZERNIEWla - R: PAULO BENKENDORF -

CASA 148 M2, I sUÍTE, 2 DORM, BANH, ÁREA FESTA COM
CHURRASQ. E BANH. TERRENO 367,50 M2. RS 120.000,00

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

.
SOBRADO AlV 300 M2, PISO INFERIOR: GARAGEM 2 CARROS,
SAlAJOGOS LAVAND, ÁREA FESTA COM PISONA, COZINHA PISO
SUPERIOR: I sUÍTE COMHIDRO, 2DORM, COZINHA COMMÓVEIS,
SACADA. RS 200.000,00. ACEITA-SE CASA OU APTO

REF 2478 - AGUA VERDE - R: TEODORO AClllij
FAGUNDES, 120 - CASA ALV 271 M2, 4 DORM,1
BANH, GARAGEM COM CHURRASQ. TERRENij
598,75 M2. RS 85.000,00. ACEITA CASAMI
PRAIA OU IMÓVEL MENOR VALOR EM JARAGUt

"" REF 2462 - ANA PAULA /I - CASA AlV 99 M2, I

SuíTE, 3 DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 350 M2.
RS 67.000,00

REF2469 -ILHA FIGUEIRA - R: NEREU VASEl,
267 - 2 CASAS RESIDENCIAIS: UMA EM MADEIRA
COM 5 DORM, BANH, GARAGEM. OUTRA EM ALV.
NOVA 75 W, 2 DORM, 8ANH, GARAGEM. REF 3304 - VIEIRAS - R: MANOEL FRANCISCO DA
TERRENO 618 M2. RS 83.000,00 COSTA. TERRENO 900 M2. RS 50.000,00

REF 3303 - CENTRO - R: FERDINANDO PRADI -

TERRENO 600 M2. RS 150.000,00

REF 1122 - CENTRO - R: FELIPE SCHMIDT, 234-
REF 2427 • VILA LENZI- CASA ALV 80 M2, 1, ED IMPERIAL- APTO 267 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, BAWC,
SUíTE, 2 DORM, BANH, GARAGEM. RS 58.000,00 DEP. EMPREGADA COM BWC, GARAGEM 2 CARROS.

RS220.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTAGIO
DA OBRA.EM
FEV/2004 b�

Çjardén� lfouJers
RESIDENCE

r
(1 suíte)

• • • • • • • • •
"

.

2 garagens
• • • • • • • • • •

60.meses para pagar
15% de entrada e saldo direto com a construtora.

ú,_"".''''·,······

ÁREA DE LAZER
Sala de jogos
Sala de ginástica
Sauna cf ambie.nte de descanso
Salão de festas cf churrasqueira e bar
Home Theater
Piscina adulto e infantil
Playground
Ambientes decorados e mobiliados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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L

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

275-0606
,r '. i

Ed. Aléssio Berri -

Centro - 1 suíte + 2 dorm.
(206m2). R$ 75.000,00 +

pare. pelo Cub.

et. 101 - VILA LENZI -

casa Alvenaria, 155m2,
com 3 quartos, piscina.

R$ 120.000,00

Ret. 104 - VILA LENZI -

casa cf 173m2, 3qtos, 2

salas, copa, coz., bwc, lav.,
churrzsq. R$ 68.000,00

LOTES FINANCIADOS
*Loteamento Grün Garten, bairro Amizade. Aprovado pela PM]S. Pronto para construir.
*Loteamento em fase, de conclusão nos bairros: João Pessoa I

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

III!!!!>

II

I Consulte-nos e reserve seu lote!

Ret. 102 - CORUPÁ -

casa Madeirai 120m2, com
4 quartos. R$ 28.000,00

Ret. 106 - VILA NOVA -

casa alvenaria, 200m2, 01
suíte + 3 quartos.
R$ 110.000,00

casa alvenaria, 110m2,
com 3 quartos e demais
dep. R$ 100.000,00

Ret. 126 - JOÃO PESSOA
- casa alvenaria, 60m2,
com 2 quartos e demais
dep. R$ 20.000,00 +

finan.

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

Ret. 128 - RIO MOLHA -

sobrado alv., 230m2, 06
qtos. R$ 100.000,00

Ret. 103 - TIFA MARTINS
- casa alvenaria, 3

pavimentos, 212m2•

R$ 8().000,00

,�1o:,"*.w�"'����'�%"lW���:'"';;""�'���hl,�-?'���/�"'Á,.};�w.;:1::'�% ;";\�.;"'"',�,:2����,�",�m"",�""0";';;AA",,,�,..<,,,i;�*'''"'>i:$

CRECI·8844 im�
1031- ESTRADA NOVA - Terreno Lot. Primavera, r) 469,35m' RS 12:000,00
1045 - NEREU RAMOS -Lot. Zanguelini, área de 391 ,OOm'. RS 14.000,00
1046 - NEREU RAMOS - Lot. Zanguelini, área de 321 ,00m'. RS 12.000,00
1048' NOVA BRASllIA - Rua José Emmendoerter, lerreno r) 484,50m'. RS 38.000,00
1052 - CZERNIEWICZ - Rua Ilda Formigari, melragem 450m' RS 28.000,00

,1053:AM,I���-Lot.Yersalles. Rua 1116. Terreno r) 450m' RS 27.000,00 I
,:Ç�$.tI$,';i1bWc;,A I
2000 - VILA RAU - casa de alv. r) 117,00m' e lerrenor) 2.407,00m'. Próx. a Une�, ótima localização. RS 145.000,00 I2002 - AMIZADE - Lot. Versalis II, casa alv. r) 150m'· terreno de 450m'. (em const.). Aceita nego r) sala comI: no centro da cidade.
2021 - JGUA ESaUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. c/202m' Terreno de 450m' RS 116.000,00
2031 - CZERNIEWICZ - ótima localização, r) 155.00m' RS 120.000,00
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli -casa alv., r) 176m', terreno r) 450m' RS 45.000,00
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L. Santana, sobrado r) 186m' e terreno r) 350m' RS 70.000,00
2071 - NEREU RAMOS - R. Julio Tissi, r) 210m' e terreno c/450m'. Aceito apto menor vaiar. RS 95.000,00
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin, r) 100m' e terreno r) 360.72m', aceito apto RS 25.000,00
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno r) 345m' e contr. r) 163,00m'. RS 43.000,00
2095· NEREU RAMOS - R Angelo Floriani • Lot. Zanguelini, Terreno r) 378.00m' e casa r) 70,00m'. RS 35.000,00.
2101- CENTRO - R. GuilhermeWeege,óimalocaJização· imÓ'ielresid.,r)comelCiaJ. Sobrador)700m'e terreno r) 570m'. ValoraCQlT'lílla'· I

2124 - ÁGUA VERDE - Rua Frederique b. Henque, terreno r) 367,50m' e construção r) 175m'. RS 110.000,00 I

2133· GUARAMIRIM - casa de alvenaria r) 130m' e terreno r) 300m' RS 55.000100
2142 - VIEIRAS - R. Guilherme Koeler, Cosntr. 140m' masi um aedicula de 80m' e terreno com 650m'. RS 80.000,00
2144· BAEPENDI- R. Afonso Sartel, casa de alvenaria com 243m' e terreno com 390m'. RS 100.000,00
2150· JARAGUÁ ESaUERDO - R. João Carlos Stein, casa de alvenaria r) 100m' e terreno r) 488m' RS 45.000,00
2152· VILA LALAU - R. Carlos Hegert, casa de alvenaria r) 145m' e terreno r) 456m' RS103.000100
2154· GUARAMIRIM - R. Jaime Sordim, bairro Amizade, casa r) 90m' e terreno r) 435m'. RS 35.000,00
2160· NEREO RAMOS - SR 260 KM 75, área comercial r) vários imóveis. terreno r) 20.000m' RS500.000,00
2163- NEREU RAMOS- Rua AdolfoMenel . Construção de 64m' e terreno de 503m'. RS 38.000,00 ,

2165 - ESTRADA NOVA - R. Felix Richert. Construção de 80m' e terreno de 435m'. RS 24.000,00 I
2169 -ILHA DA FIGUEIRA - R. Rodo�o Sanson, casamadeira r) 110m' e terreno r) 444m'. (vende ou troca por chácara)RS 45.000,00

i
2170· RIO CERRO -rua Augusto G.J. Hanemann, casá em alv., r) 200m' e terreno r) 345m'. RS 55.000,00

troca por imóvel em Srusque ou Jaraguá do Sul

2176 - TIFA MARTINS - Rua Valdir José Manfrini, construção r)63m' e terreno r) 420m'. RS 35.000,00
2179 -ILHA DA FIGUEIRA - Rua Santíha Rangel, casa alv. 125m' e edícula 54,60m' e terreno 307m' RS 80.000,00
2183 - SANTO ANTONIO - Rua Hilda Frida Lavin, casa r) 124m'e terreno r) 360,72m'. RS 27.000,00
2185 - VILA lENZI- Rua Francisco Piermann, casa alvenaria r) 160m' e terreno r) 800m'. RS 110.000,00
2187 - CENTRO - Rua CeI. Procópio Gomes, casa alv. r) 230m' e terreno r) 1.200m', ótima pi ponto comercial. RS 260.000,00
2190 - AMIZADE - Lot. Versalles II, const. 92m', terreno 450m'. RS 70.000,00
2191 - NEREU RAMOS - rua Julio Gadotti, terreno 610m' r) 3 casas.sendo uma em alvenaria r) 68m' e duas de madeira,

- . uma r) 50m' e outra r) 63m'. RS 45.000,00
2192 - JARAGUÁ 99- R Elisa W. Mass, const. 121,5m' + edicula21m', terreno 345m'. RS 65.000,00
fiAeAI\t:�m:O. .

3045 - NOVA BRASíLIA - Condominio Leutprecht
3048 - CENTRO - Cond. Phoenix.
3051 - CENTRO - Apartamento
3055 � VtLA LALAU - Ed. Vitória Régia - Rua Pedro Avelino Fagundes
R$'AtiXçqM�B�

.

9005 - Vende-se Panificadora completa, com carteira de clientes, ótima localização
.

4006 - TR�S RIOS DO NORTE - Lanchonete, bemloclaizada, toda equipada, constr. 150m', terreno 751m'. RS 85.000,00004007 - JºAO PESSOA - Recreativa, Cond. Dona Benta, campo de futebol de areia. terreno 1.702m'. RS 200.000,
i'Sttid!llLri8
9009 - SCHROEDER - R. Som Pastor, r) área de 4.078m' RS 25.000,00
9011 - JARAGUA 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 65.000,000
9017 - SCHROEDER - Rua 108 Sracinho, r) área de 26.000m' RS 25.000,0

2189 - VILA LALAU - R Rodolfo Hesse, const.

,160m2 e terreno 720m2• R$ 180.000,ao

! !

I i

I
II
�

I
I 2197 - VILA LENZI - R Francisco Pirmann,
§ terreno cf 442m2 e construção 199,70m2•
.

R$120.000,00

Andreata, consto 144,50m2 e terreno 450m2•
R$166.000,00

2196 - CHICO DE PAULO - Rua Joaquim F. de
Paulo, 2612, terreno 456,80m2 e casa mista
94,10rn". R$ 48�000,00

2184 - VIEIRAS - R Guilherme Koeler, casa
alvenaria com 100m2 e terreno 450m2• R$
55.000,00

2194 - TIFA MARTINS - R João Augustinho
Fabiano - casa madeira 49m2 e terreno
322m2• R$ 25.000,00

2199 - CENTENÁRIO - R Fidelis Stinghen,
terreno cf 350m2 e casa de alv., cf 77m2•
R$ 45.000,00

RS 60.000,00
RS110.000,00
RS100.000,00
RS 70.000,00

Góes, terreno cl 411,25m2 e construção
207m2, ótima localização. R$150.000,00

.

.

Bergamo· Cen�l!_.�.·;�:.o>w;=.:<'''''''.�'''''''»!>'_''''''''-''',��l'__'''''W'''''''P'''
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VENDE -, casa em alvenaria - Rua Jacob Ges;êr; 245 -

.Lot+Champegnat - Amizade

Área total 700,OOm2• Área construída .

" D.I.: 01 suíte,02 dorm.; .02 salas, coz.mobili�da, bwc,
área serviço, churrasq. e· garagem::{'t ,w'''/'

'

'. 0";> ,',.:, ",.'_-
". � i�:·.��·

CLASSI CORREIO DO POVO 5

.
.

Compra - Vende - Aluga - Administra

371-1500

,/E�DE ,..; Sítio -

.

Estrada Garibaldi, s/h •

Área terr'eno: 328.207;OOm2 - árêa construída: 60m2
o pés de bananas, .,.

ESPAGO RESEf<VA1)O PAf<A f<EALfZAf< SEU SONHO.
, '

AMENTO RIBEIRÃO
v Natureza privilegiada

� Infra-estrutura completa
(água, luz, esgoto,
iluminação pública)
v Lotes a partir

de 325m2

� --Localizado em

Nereu 'Ramos
v Preços e condições

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

Vendas:

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

Plantão (47) 9975 ..'}500

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



1092 - CASA - BAEPENDI- c/74,80m2 em terreno (I
428,80 ( 26,80 X 16,00) m2tendo 2 qtos, solo, cozinha, bw( e

lavanderia. No frente do coso tem 2 solos comerciais com

192,49m2. RS 100.000,00

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

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

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

terreno c/ 309m2 tendo, 3 qtos, solo, cozinhb, lavanderia e

garagem. Tem uma quitinete c/ 1 qto, solo, bwc, cozinho e

lavanderia no fundos. RS 148.000,00

1114 - éASA DE ALVENARIA - PRÓX. DA MALWEE
c/ 207,55m2, em terreno de 1464m2 - 3 qtos, churrasqueira,

piscina. RS 150.000,00

1193 - CASA DE ALVENARIA .. ILHA DA FIGUEIRA -

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

1253 - CASA DE ALVENARIA SEMI-NOVA - PARTE
ALTA - PROX. ANTIGA APAE -. c/ 204 m2, tendo suíte c/
dosét mobiliado e hidro, 2 quartos, cozinho semi-mobiliado,
churrasqueira, garagem p/2 corros. RS 155.000,00.

1315 - SOBRADO - VILA LENI'- PARTE ALTA -c/
450m2, excelente acabamento, tendo 6 suites, churrasqueira,

garagem p/3 corros = Aceito imóvel.

1447- CASA DEALVEANRIA - SÃO LUIS - c/140m2 em

terreno de 900m2 (15 x 34), tendo O� quartos e garagem p/
02 corras. Valor RS 115.000,00

1353 - CASA MISTA - VILA NOVA- Excelente estado de
conservoçõo, c/I 03 m2 em terreno de 615,20 m2 (17 x 38),

tendo 4 qtos + Ediculo de alvenaria cf 2 qtos. RS 85.000,00
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 c/ 400 m2, tendo 1 suíte, 2 qtos, churrasqueira,

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

1171 - CASA DE ALVENARIA - CIERNIEWICZ -c/
66,13 m2 em terreno de 357 m2tendo 1 qto, bwc, copo,
cozinho, solo, despensa e lavanderia = RS 49.000,00

1217- CASA DEALVENARIA NO JARAGUÁ ESQUERDO
c/3 qtos e garagem p/2 corros= RS 60.000,00.

1194 - CASA - ILHA DA FIGUEIRA c/ 75m2 em terreno

de 525 m2, tendo 3 quartos, Neste terreno tem mais uma coso

de madeiro com frente p/ R. Campo Alegre = RS 65.000,00

3211 - APTO - ED. FRAGATA - JARAGUÁ ESQUERDO
c/ 3 qtos, socado c/ churrasqueira, garagem = RS 64.000,00

3055 - COBERTURA DUPLEX - EDIFíCIO ARGUS - c/ 192 m2 de
área útil e 2 vogas de garagem. Parte de baixo: Solo ínfimo, suíte de casol c/
doset,1 suíte solteiro, 2 quartos e bwc. Parte de CIMA: solos de estar e jantar,

,

lavabo, sacada c/ churrasqueira, cozinha, área de servíço, dependência c/
bwc. Imóvel semi·mobílíado. Aceita apto c/ 3 qtos como parte de pgto.

1191 - SOBRADO RESIDENCIAL/COMERCIAL próximo
00 Posto Behling, c/240m2, tendo suíte + 2 quartos, socado,

solo ccmerdcl = RS 1�O.OOO,OO. Aceito imóvel.

1371 - CASA DEALVENARIA - VILA RAU - com 135m2 em

terreno de 495m2 ( 16,50 x 30) sendo: 3 quortos, sola de estar, bv.t

50010, cozinho, copo bwc serviço, lavanderia, churrasqueira e garagem.
Ruo Asfo�odo, �rdim, ponto de ÔIlubus próximo. RS 65.000,00

4205 - CHÁCARA - ILHA DA FIGUEIRA no porte 0110 do

ÁGUAS ClARAS. Terreno c/ 32.000 m2. Sede cJ 80 m2 (semi.
pronto) tendo churrasqueira, bwc, quarto e solõo de festos.A(elto

corro. imóvel e parcelamento = RS 100.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Realizando seu sonho imobiliário
FONE/FAX (047) 275-29,90

E-mail: dejaimoveis@netuno.com.br
CRECI001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

COO 5243 - CHACARA localizado no Wigando May�r com área de 23.670,00 in2 - Valol R$ 100.000,00

COO 5245· Vende·se uma residência com 02 pisos, em alvenaria
com belissima topografia e linda visão, localizada a Rua Frederico

Bartel. centro, com as seguintes colocações e instalações:-
Terreno com 900m2.

Residência com 540m2.

Uma ampla suite em granito.
03 quartos com sacada e boa ventilação.
01 banheiro social em granito.
Quarto e banheiro para empregada.
Garagem para 04 carros com banheiro.

Adega bem escura.

Sala de Jantar em 02 ambientes.
Sala para jogos.
Ampla cozinha americana com toda a instalação.
Amplo canil.

Espaço para piscina suspensa.
Cisterna para 8.000 litros de água.

. Ampla churrasqueira com frente virada para sacada.
Área para varal de inverno.

ACEITA-SE - IMÓVEIS - PARCELAMENTO - TERRENO ou VEíCULOS·
RS 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais).

COO 5249 - TERflENO com 420,00 m2 contendo uma kitinete
!lalol R$ 50.000,00

COO 5244 - Vende-se uma chácara em Schroeder na Rua Teodoro

Weiss próximo a Marisol com as seguintes colocações e instalações:
Área - 63.000,00m2- 100mts. x 63mts.

Totalmente plana e toda cercada, divisão em sete piquetes.
Stábulo Bret.

Baia para cavalos pocilga com nove divisão medindo 25 x 14 em

madeira.

Água totalmente encanada.

Galinheiros

Um galpão de 100m2 de pré-moldado incluindo um açougue e

uma residência.

Ovelhario.

Uma residência suiça em chalé, fica a mobilia.

Toda cercada com fio em aramemoto.

23 cabeças de gado .

08 cavalinhos pônei.
ACEITA-SE - IMÓVEIS em JARAGUÁ DO SUL· RS 250.000,00
(duzentos e cinqüenta mil reais).

Aluga·s.e um excelente ponto comercial antigo bar do oca, com uma área de 1.800m2, localizado na rua Marechal Deodoro da Fonseca, com
'varias construções. Obs. Caso você, interessado queira apresentar um novo projeto no local, nos executamos a construção dentro de nossos

padrões. '.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI934-J

Engetec
Fone/Fax: (047)

370-0919/370-0819

SAINT SEBASTIAN

Flat localizado próximo a nova Scar.

Contém cozinha montada com

microondas, sala de estar com sofá

cama e lavabo. No mesanino

contém quarto com cama spring
e bwc com banheira de Hidro. Tv a

cabo e escrivaninha. 1 vaga

de garagem.

Valor a combinar.

E-mail:

engetec@engetecimoveis.com.br

SÁBADO, 28 de fevereiro de 2004)

Apartamentos:

-2 (dois) terrenos localizado na Vila Nova em frente�
condomínio das Mercedes, prontos par. construir, Cada
um com 3oo,oom', 15 x 20, R$ 37,000,00 cada um

-Terreno na Rua Prefeito Waldemar Grubba, 2iil
Vila Lalau. Terreno com aprox , 2.300 m', RI
372,000,00

- Apartamento: Localizado na Rua Guilherme C.
Wackerhagen, 20 I Vila Nova, Área privativa COm

99,00 m', área comum 31,91 m', ãrea Total 130,91
caril divisão interna contendo 1 suíte, mais 2
quartos, sala, cozinha, lavanderia, sacada Com

churrasqueira e garagem para 2 carros, R$ 95,000,00

Casas:

-Ref, 1048 - Casa de alv., c/ suite + 2 qtos, coz. c/
móveis sob medida, lav., churrasq.. garagem no Lot
CHAMPAGNAT R$ 180,000,00

Ref 1069 Casa em alvenaria localizada na Vila

Nova, Próximo ao Fórum, rua asfaltada.

Contendo 4 suítes, 3 salas conjugadas,
cozinha toda sob medida, suítes com sacada,

garagem para 2 carros, dependência

completa de empregada. Área de festas com

churrasqueira e piscina. Casa toda murada,

alarme, toda segurança que você deseja. r

Aquecimento solar e demais utilidades.

R$ 295.000,00

Ref.1042-CHAMPAGNAT· Rua

Irmão Leão Magno, 267 - casa em

alvenaria, cf 198m2, área nobre, c/

aquecimento solar, 1 suíte + 2

qtos, 3 salas amplas, copa/cozo
com móveis sob medida, 2 bwcs

completos, lavanderia,

churrasqueira, garagem para 2

carros,jardim de baixa manutenção,
massa corrida e gesso. R$

180.000,00. negociáveiS

Ref 1066 Casa em alvenaria

toda mobiliada, com uma suíte

mais 2 quartos, sendo a suíte

com closet e hidro no bwc. Sala

de TV, sala social, lavanderia,

churrasqueira, cozinha sob

medida, garagem para 2

carros. Sistema de Alarme.

Localizada na Vila Baependi.
Valor: R$ 350.000,00

Condições a combinar.

Ref1065

Casa no centro da cidade

com aprox. 441 m2 e terreno

com 2.621 m2• 2 suítes

+ 2 quartos, 2 salas

grandes conjugadas,

cozinha, lavanderia, área

de festas, garagem

para 3 carros.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI CORREIO DO POVO 9

construtivas

Localização

- Localizado à Rua Leopoldo Mahnke Próximo à UNIMED

- Edificação Residencial Com 7 pavimentos
- 14. unidades residenciais

- Lofts planos e duplex. com spa

- Edifício com sauna úmida e seca

- Salão de festas com churrasqueira
- Lavanderia coletiva

Lofe .. Área: 104, 15m2

Duplex .. Área: 123.19m2

Pltvimento Superior

PROJETO ARQUITETÔNICO
J PROJETO GRÁFICO

RUAANGELO SCHIOCHET, 280 S.01
CENTRO • JAAAGUA DÔ SUL - se
FONE (047) 370.0893
glorglo@netuno.com.br

• 'I • desenvolvido
1\

voes.especialmente para

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,
r CLASSI

'Ui' lmobilióric Jardim Jaraguá Ltda. n
:::o
m

\

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

10

e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br I IJ'I
"'.J

HÁ NEGÓCIOS
....,

�. � 22 A NOS, GARANTINDO BONS I

c...

'.

Vila Nova: casa mist�, cl área de 75m2, terreno de
esquina c/430m2, RS 50.000,00 negociáveis.

Nova Nrasilia: casa mista, cl área de 90m2, terreno
380m2, RS 65.000,00 negociáveis.

OPORTUNIDADES:

CASAS:

-Barra RioMolha: casa novac/área 120m2, terreno
380,00m2 - RS 98,000,00 (fase construção),
-BJumengharden: cusa nova c/área 110m2, terreno
360,00m2 - RS 90,000,00 (aceita apto centro),
-Blumengharden: casa semi-nova c/ área 15m2,
terreno 360,00m2-RS 58,000,00 (aceita apto
centro)
-Nova 8rasília: sobrado c/ área 120m2, terreno

280,00m2 - RS 50,000,00 R: Antonio (orlas
Ferreira
-Ilha Figueira: casa alv, c/ área 140m2, terreno
490,00m2 - RS 15,000,00,
-Vila Nova: casamistac/área 90m2, terreno esquina
431,00m2 - RS 50,000,00 (neg,),
-Jguá Esquerdo: casa alv, c/ área 100m2, terreno
350,00m2 - RS 65.000,00 (aceita apto no centro),
-(entro: casa nova c/ área 100m2, terreno

150,00m2 - RS 100,000,00 (próx, Duas Rodas),
-(entro: casap/ fins comercial/residencial c/área
155,00m2, terreno 285,00m2 - RS 110,000,00,

Apartamento
3 dormitórios'(uma suíte)
Suíte cf opção para hidromassagem
copa e cozinha
sala pI 2 ambientes
sacada cf churrasqueira
2 vagas de garagem
Alto Padrão de acabamento
Área total de 176,12m2

-Baependi: sobrado com área de 310,00in2, suíte + 02

quartos, escritório, sala estar, sala jantar, cozinha, dep,
empregada, churrasqueira, com piscina, garagem p/03
carros, alarme, terreno 420,00m2 .; RS 310,000,00
(práx, RecreativaMariso/),

APARTAMENTOS:

-(entro: (Ed,Klein) c/área 130,00m2, suíte + 02 dorm"
apto novo - RS 115,000,00,
-(entro: (Ed,(arvalho) c/ área 140,00m2, suíte + 02
dorm" cozinha mobiliada - RS 100,000,00,
-(entro: (EdJmperiall c/área 267,00m2, suíte c/banheira,'
02 vagas garagem - RS 110,000,00,
-(entro; (EdJlorenco) c/área 150,00m2, suíte + 02 dorm"
cozinha mobiliada - RS 130,000,00,
-Barra Rio Molha: sobrado (píso superior) R: Walter
Marquardt com área 100m2 - RS 50,000,00,
-(entro: fd_ MenegoNi c/ área 125,00m2, 03 dorm" +

dep" sala c/ sacada - RS 65,000,00 (neg,).
-(entro: Ed./sabellac/área 120,00m2, suite + 02 dorm"
c/02 garagens e piscina - RS 85.000,00,
- Vila Lalau - Ed, Giovana - c/ I suite + dois qtos, 3 sacadas,
cl garagem, RS 65,000,00

Localização Nobre
na Vila Nova

Prédio

12 apartamentos
Terraço cf piscina na cobertura
Revestimento externo cl detalhes
em pastilha
Salão de festas com churrasqueir
na cobertura
Rua Constância Ronchi

(Luiz Marangoni)

Barra Velha:Apartamento com vista panorômica, com
sacada no 9' andar, cll qto. RS 33.000,00

TERRENOS:

-Vila Rau: (00 Iodo do UNERJI- c/ área 530,00m2
(14x31) - RS 35,000,00,
-Vila Nova: (Próx, Igreja Rainha paz) c/área 392,00m2
(14x28) - RS 50,000,00.
-Vila Nova� c/ área 456,00m2 (12x38) - RS
50,000,00 (negociáveis).
-8aependt terreno com, R: 8emado Dorbusch c/área
1,600,00m2 (30,50 frente) valor negociável.
-Guaramirim: terreno industrial, 111m frentep/BR -

c/ área 51.000,00m2 - RS 180,000,00
.

aceita imóvelJaraguá,
'

-Guaramirim: terreno industrial, com frentep/8R - c/
área 60,000,00m2 - RS 250,000,00,
-Nova 8rasília: c/ área 555,00m2 (15x31) - RS
35.000,00,
-(entro: terreno comercialR: Procópio Gomes-c/área
562,50m2 (12,50x45,00}-(negociáveis).
-São Luis: terreno (práx, CAI() (12x38) c/área de
456,00m2 - RS 23,000,00.

.

-úemiewícz: terreno comercialc/casa germânica com
área de 200,00m2 - R: Jorge (zerniewicz c/órea de
13,501,00m2 (valor a combinar).

róx. UNERJ) ótima casa em alv. cl piscina tem área de 200,00m2, 03 derm + dep,
empregada, sala ampla, (ozinha, bw(-social, área serviço, garagem pi 02 carros, área do terreno

550,00m2, área festa (I piscina - RS 100.000,00.

LOCACÃO:
(entro: ótimo casa c/ 250,00m2, terreno 800,OOm2 (Ponto (omercial) - RS 2,000,00:
(entro: ótima casa cl 500,00m2, terreno 4700,00m2 cl piscina - RS 1.500,00 (neg,),
Nova Brasilia: boa caso suíte t 02 dorm. R: José Emmendoerfer - RS 900,00,
Vila Rou: coslI'em alv, cl 03 derm, t edícula - (próx, Unerj) - RS 400,00,
Joraguá Esquerdo: cosa em alv, 03 dorm. (todo mobiliada) - RS 500,00 (próx, Urbano),
Joraguá Esquerdo: coso em olv. 03 dorm. - RS 500,00 (próx. (ond, Azaléias),
(entro: casà alvenaria - 03 derm. - RS 450,00 t IPTU - R: João Picolli.
(entro: Ed. Menegotti - 03 derm. sola c/sacado, cez., 02 bwc's, si gorogem- RS 350,00,
(entro: Ed. Klein - suíte t 02 dorm., sala c/ socado, cez. bwc, lev. garagem - RS 600,00,
(entro: Id, Argus - suíte + 02 dorm, sala c/ sacada, coz., bwc, lev. g'arogem - RS 500,00,
Vila lalau: Ed, Teresinha - 02 derm. sala cl socada, rez. bwc, lav" garagem - RS,280,00,
(zerniewicz: Ed. Suelen - suitet02 dorm. sola cl sacado, coz, bwc, lev, garog RS 400,00,
Vila Nova: Id. Amarillis - suíte + 2 qtos, solo cl socado e churrosq, - RS 430,00
(entro: ld (ristione Monique - suíte + 2 qtos cl 2 vagos de garagem, RS 450,00
(zerniewicz: Ed, Joice Adriano - suitetOl derm.;cl garagem. RS 400,00,
(entro: Ed, Riviera - cobertura duplex - RS 1 ,300,00, �

Ed, Schiochet: todo mobiliado - RS 1.100,00,
Ed, Sto, Terezinha: com 3 dorm. todo reformado - RS 550,00

A IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESTÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS

DE LOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.

Vila Lalau - exceleníe caso em

uma área residencial, próx, 00 Bes(
Poria I - cem área de 200,00m2,
suíte + 02 dorm., 02 salas, 02
banheiros, (azinha sob medido,
área serviço, garagem pi 02 carros,
área de festa (I (hurrosqueiro e

piscina - terreno 520,00m2 -

vaiar: RS 155.000,00 (o(eito
opto de menor valor em Jaroguál.

Centro: Ed, Schiochet (ao
lado Angeloni), piso
revestimento em cerâmica
- com órea total de
155,00m2, suíte t 02
dorm" sala cl sacáda,
cozinha, bwc-social, área
serviço, dependência de
empregada cl bwc,
garagem, prédio com

piscina, Valor RS
83.000,00 (aceita
imóvel menor valor).

Vila Nova - Ponto Comercial I
Residencial: sobrado no Ruo 25 de Julho,
com área 360,00m2, suíte + 03 dorm 02
solos (I sotede, 02 banheiros, (ozinha, área
serviço, área festa tom piscina + solo (omercial
térreo com área de 1 OO,00m2 -terreno de

esquino - Valor a c�mbinar

Loja cf ponto
comercial no

ca/�atlão - cf 180m2
e mesanino. Valor

a combinar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ref 5401 - Imóvel Ótimo
para Investidores - Vila Lenzi
- Sobrado Comercial ou

Resd. cf 146,S4m2 - suíte
+ 02 dorm - bwc + edícola cf
32,00m2 cf bwc

churrasqueira - Terreno cf
480,00m2 - R$120.000,00
(Aceita imóvel como parte
de pagamento)

Vila Nova

Apto cf
108,00m2
- suíte + 02

dorm - bwc

"
R$

•

'190.000,00(entrega
fevf04 )

10Anos realizando
sonhose-mail: itaivan@itaivan.com.br

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

Ref6023 -

ézerniewicz -

Sala

Comercial cf
bwc cf

40,00m2 -

R$25.000,00

Ref 5423 - Amizade - Lot. behling -

Casa Alv. cf 100,OOm2 - 03 dorm -

01bwc - Terreno cf 364,00m2 -

R$69.500,00

Ref 5431 - Centro - Casa Alv. cf
113,40m2 - 03 dorm - 02 bwc - mais
edícola c] 02 dorm - despensa -

Terreno cf S18,00m2 - R$125.000,00

Ref 4364 - Vila lalau - Ed. Reinaldo
Bartel - Apto cf 100,00m2 - 01 suíte
+ 02 dorm - bwc - R$ 42.500,00
entrada + SD R$l 8.300,00 dividido
em 61 parcelas de R$ 300,00

Ref 5381 - Czerniewicz - Casa Alv. cf
lSS,OOm' - 4 dorm, 2 bwc - área festa
- Terreno cf S03,00m2 - R$84.000,00

Ref 3060 - PARQUE -.
Barra Velha - piscina -

OS taba águas - trilhas
para caminhada

quiosques - lagoas -

banheiros - lanchonete -

02 casa - R$590.000,00
(Negociável)

- Amizade - 2 Casa
Alvenaria - 1" Casa cf 60,00m2 - 02
dorm - 01 bwc - 2a Casa cf 80,00m2
- 03 dorm - 01 bwc - Terrepo cf
4S0,00m2 (lSx30) - R$ 37.00tl',00

Gomes

Apto cf
89,70m2
01 suíte + 02
dorm - bwc -

sacada
R$75.000,00

Ref 5417 - Amizade - Casa Alv. em
Construção f 13S,SOm2 - 01 suíte +

02 dorm - 01 bwc - Terreno cf
334,13m2 - R$ 98.000,00

Ref 7023 - Vila Lalau - (ao lado da

Marisol) - Imóvel Comercial - 01 apto
cf 180m2 cf suíte + 03 dorm J 02 bwc
- área festa cf piscina 03 galpões cf
7S0,00m2 - Terreno cf 1.380,00m2
- R$ 35lr.000,00 (Negociável)

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

R$24.000,00

-

LOCAÇA0
Ref. A-143 - Chico de Paula - Quitinete Nova

dorm, cozinha - bwc - garagem - R$190,00

Ref A-144 - Vila Lenzi - Apartamento Térreo -

- 03 dorm - 01 bwc - R$350,00

Ref. A-145 - Apartamentos novos - Vila Lalau - 02 dorm - bwc
- Aptos térreo=R$355,00 / Aptos 1° piso=R$385,00 - Próximo
Marisol

Ref A-147 - Amizade - Cond. Resd. Amizade - 03
bwc - garagem -R$330, 00 + cond. +/- R$70,00

Ref. A-149 - Vila Lenzi - Apartamento térreo - Ed. Res.
- 02 dorm - bwc - R$250,00 +.cond. (+/-) R$49,00

Ref A-152 - Apto - Vila Rau - 02 dorm - 01 bwc - R$260,00

Ref. A-153 - Água Verde - Apartamentos Novos - Excelente
acabamento - Fundos c/ 02 dorm - bwc .- cozinha - sala estar/
jantar - lavanderia - garagem - terraço c/ 45,00m2 - R$600,00
+ cond. R$60,00.� c/ 02 dorm - bwc - cozinha - sala

estar/jantar - lavanderia - garagem - sacada - R$480,00 +

cond. R$60,00 - Próximo entrada UNERJ

Ref. B-168 - Rio da Luz - Casa Alv. c/ 96,83m2 - suíte + 02
dorm - bwc R$300,00

Ref 8-176 - Casa Alvenaria Comercial - Centro - c/ 200,DOm2
'- Valor negociável -(ótimo .para clínica e escritório)

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

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

Ref 5419 - Ilha da Figueira - Casa
Alv. Nova cf 119,97m2 - 01 suíte +

02 dorm - Terreno c/ 304,00m2 -

R$80.000,00

Ref 5414 - Vila Rau - Casa Alv. cf
124,00m2 - 03 dorm - 01 bwc -

Terreno cf S30,00m3 - R$50.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



· INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

12 CORREIO DO POVO

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

Aptos novos,

çontendo 03
dormitários

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

social, sacada c/

churrasqueira e garagem RuaMarina
Frutuoso esquina c/ Rua Paulo
Schiochet - Centro (Próx. Angeloni)

Aluga ou vende: Casa em

alvenaria, 5 dorm. (sendo I suíte)
e demais dep. Rua Marina Frutuoso,
769 (Centro)

CLASSI

vende: Terreno c/área 1018m2• Lot.

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

Vende: Sobrado em alvenaria (2 suite
+2 dorm.), c/área 526m2 em terreno

384m2• (Vila Nova).

ALUGA: Casa em alvenaria, 03
dormitórios (sendo Dl suíte) e

demais dependências, c/ área 245
m2. Rua Toma: Francisco de Góes
Vila Lenzi). Aluguel: R$ 750,00

Galpão ind.lcomercial c

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

SÁBADO, 28 de fevereiro de 2004

Vende: Res.

Imperial - Apto
c/03 dorm.

(sendo I suíte),
e demais dep.,
com área

privativa de
152m2. Rua

Felipe Schmidt,
234 (centro).

ocalização: Rua Leopoldo Mahnke - Centro (Lateral da Rua Barão do Rio Branco]
- I

I
I
I

!

I
LOR • TIPO 01 E 02

Loft com 1. pavimento, sendo:
*sala de estar *sala de jantar e

cozinha integrada *área de serviço
*dormitório *escritório *banheiro com

hidromassagem *varanda
*1 vaga de garagem.

DUPLEX • TIPO 03 E 04
Loft com 2 pavimentos, sendo:

*sala de estar

=sala de jantar e cozinha integrada
*área de serviço
*dormitório
*escritório

*banheiro com hidromassagem
*varanda

*1 vaga de garagem.

Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



COO 010 - PiÇARRAS - Residência em

alvenaria com três quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, edícula com dois

quartos e banheiros, três vagas de garagem
-A50 metros da praia - Valor R$ 105.000,00.

'lt!'1 "'---.- ..

:IIU"IJ

COO 037 - CENTRO - APARTAMENTO - 1

suite, 2 quartos, sala em 2 ambientes,
cozinha,. lavanderia, 2 banheiros, garagem -

.���jl;,_-_ ..
;��:�>:

COO 043 - VILA
RAU SALA

COMERCIAL
Sala comercial

medindo 55,OOm2
com garagem -

frente à

Medindo

1.000.000,OOm2 - sem benfeitorias, com mata

nativa - a 10 Km do Centro - Valor R$
150.000,00.

Cobertura medindo

276,OOm2 - 2 suítes,
quarto, sala em 3

ambientes, (pode se

fazer mais um quarto,
dois banheiros, cozinha,

.•
área de festas privatira,
sacada, dependência de

empregada, dois vagas
de garagem, área com

céu aberto

COO 040 - CENTRO - TERRENO COMERCIAL
no centro da cidade medindo 1.300,OOm2 -

Valor R$ 3'50.000,00

COO 045 - RESIDENCIAL AZALEIA - TERRENO
MEDINDO 700,OOM2 - VALOR R$ 38.000,00

A�

I

AJ!

Fone: 276-3231 Cei: 9133-9027

Emaih splvendas@brturbo.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!

COO 011 - CHÁCARA - Medindo 120.000,OOm2
- 200 X 600 - Água corrente em abundância,
'varias nascentes, palmitos e palmeiras
plantadas, área plana de fácil acesso - Valor

R$ 60.000,00.

COO 016 - VILA LENZI - Sobrado Residencial -

dois quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem, piscina - Próximo ao

Supermercado lenzi - Valor R$ 80.000,00.

COO 038 - JARAGUÁ ESQUERDO
LANCHONETE - PREDIO E PONTO - Restaurante,
lanchonete e loja de conveniências - Clientela

já formada - estoque completo - excelente

localização - Valor a combinar.

COO 044 - CENTRO - APARTAMENTO -

medindo 147,OOm2 - 1 suíte com sacada, 2

quartos, sala, cozinha mobiliada, lavanderia,
banheiro, sacada com churrasqueira, garagem,
Prédio com piscina e ampla área de festas -

Valor R$ 120.000,00.

COO 013 - VILA NOVA - Residência mista, três
quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem, terreno todo murado - Valor R$
55.000,00.

COO 019 - CHÁCARA - Barra do Rio Molha - Medindo

3.500,OOm2 - 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.

COO 041 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO

novo, 1 suíte com closet e hidra, sala intima,
sacada, 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas,
cozinha, lavanderia, área de festas, garagem
- Valor R$ 145.000,00.

COO 048 - CHACARA - RIO CERRO I - Medindo

12.345,75m2 - com 38,00 metros de frente para
a Rua: Estrada Rio Cerro I - 30,20 X 400,00 -

área plana com lagoa - Valor R$ 50.000,00

COO 014 CHÁCARA Medindo

184.000,OOm2 - sem benfeitorias, próximo a

prefeitura de Jaraguá - Valor R$ 80.000,00.

!

, lo
J_.lA

"

!

\--l�4J

�I\� �

i

Cli

COO 047 - CHACARA - FIGUEIRA -

GUARAMIRIM - medindo 202.095,OOm2 - 70%
de área plana com varias lagoas - valor R$
500.000,00

Anita Garibaldi

1 apto por andar, área util

medindo 297,54m2 com

3 suites, sala em 2

ambientes, sala de TV,
cozinha, area de serviço,
sacadas, churraqueira,

dependencia de

empregada com banheiro,

dispensa, 3 vagas de

garagem - financiámento
facilitado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V Votoran'til'it I fin,H1çllS

Corsa Wagon
S-10 compl.
Courier Clx
Escort Hobby
F-l000
F-4000
Corsa Wind MPFI
Fiat Uno Eletronic
Gol1.OOOi
Gol GIII completo 1.6
Fiorino Working
Corsa 1.6 pick-up
MB 608 carroceria

MB 1513 caçamba
MB 1113 truck
MB 710 turbinado, cl baú
MB 710 turbinado

01
00
00
98
96
92
90

97

94

96

00

96

96

82

79

75

98

00

cinza

prata
vermelho
azul
cinza
cinza

vermelho

bordô
vermelho
vermelho

verde

branca

vermelho

amarelo

azul

vermelho
branco

GM
Vermelho
Branco'
Branco
Bordô
Bordo
Azul
Prata
Vermelho
Bordô .

Verde
VW

Branco
Branco
Prata
Amarelo
FIAT

Vermelho
FORD
Prata
Azul

, RENAULT
Cinza

Celta
Corsa Hatch
Corsa GL 1.6 a.c., d.h.
Corsa Super 4p
Corsa Wind
Monza GL cl trio
Chevette DL
Monza SL compl. -Ar
Vectra GLS compl.
Blazer DLX compl.

Gol Special
Polia Classic compl.
Gol16v 4p'

- Fusca

Uno 1.5R

Mondeo GLX , top de linha
Escort GL 16v compl.

Scenic RT 1.6

�

$!JJJl{!f!Y! 370�3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul. se
CORSA 4P, A.C.,
CELTA 1.0
CORSA'SEOAN SUPER
PAMPA l

!PANEMA SLjE
MONZA GL, CI TRIO +DH
CHEVETE JÚNIOR

MAREA WEEKWND 2.0, 20V, COMPLETO
TEMPRA IE COMPLETO
UNO Mille
UNOCS

ESCORTGl1.8
FlESTA 1.0 4P

ESCORT SW GLX
ESCORT HOBBY 1.6
VERONA a i.e. 4P

GOL 1.0 16V 4P. TRIO
GOL CL MI1.6·
GOLl
POINTER Gl

GOlCl
GOL 1.0

VOLKSWAGEM

CHEVROLET

AAT

FORD

Cinza

Azul

Azul

Azul

Branco
Vinho

Cinza

Bordô

Azulmet,
Praia

Grafite

Branco
Branco

Azul

BRANCO
PRATA

BRANCO
BRANCO
AZUL
AZUL

VERMELHO

2002
2001
1999
1996

1�95
1994

1992

FIAT

FORD
97

95

Pampa 95

FordKa 98

Escort 89

Gol Special O I
Saveiro 93

Voyage 83
Gol1.6 96
Monza GL cornpl. -Ar 95

Kadett 96·

Chevette DL 91

Corsa 99

Uno 2p 91

Prêmi04 93

BRANCO
PRATA
CINZA
VERMelHO

1999
1996
1994

1989

VW

GM

CINZA
VERMELHO
AZUL
CINZA

1996

1998
1999

ÜJ94
1994VERMELHO

{,
BRANCO
VERMELHO
BRANCO

CINZA
PRATA
BRANCO
PRATA

1999

1998

1997

R$1L500,00
R$12.500,00

I R$ 8.500,00
R$ 8.700,00
R$10.500,00
R$ 5.200,00
R$11.500,00
R$ 9.800,00
R$ 3.800,00
R$ .10.500,00
R$ 8.800,00
R$ 9.800,00
R$ 6.300,00'
R$10.500,00
R$10.200,00
R$ 6.50000

Gadotti VEÍCUI,OS
Fone: 47 372-2143
F-1000 gabinada
Monza v.e. t.e.

Monza v:e. T.e.

Tempra compl.
Escort

Gol1000

MonzaSLE

Fusca
Chevette 1,6

Gol1,6

Chevette 1000
Corsa

Gol gasolina

94

94

91

96

94

94

85

79

84

96

92

96

90

R$ 25,000,00
R$ 8,500,00
R$ 7,500,00
R$11,OOO,OO
R$ 8,500,00
R$ 7,500,00
R$ 5,500,00
R$ 2,800,00
R$ 3,000,00
R$10,500,OO
R$ 5,500,00
R$ 9,500,00
R$ 5,500,00

03
03
01
97
95
94
93
93
95
96

02
99
99
96

89

97
98

00

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

G
G
G
G

Palio '500 anos LO, cornpt. + ar
Palio Weekend Stile cornpl.
Palio EX 4p
Marea EX 2.0 20v 4p cornpl,
Tempra 2.0 8v cornpl. GNV

Gal MI LO, 2p, cornpl.
Gol 1.0 rsv 4p
Gol LO MI
Gol LO 16v 4p l.t., d.t., a.q.
Golf 1.6 compl.

Corsa Sedan, LO, a.q., d.t., v.e., te.
Corsa Wind 1.0
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Vectra Millenium com pio
Celta LO
Vectra GLS compl. 2.0
Corsa Super 4p 1.4 GL v.e., T.e.
Astra GL 1.8 2p compL
Vectra Gls 2.0 compl.
Vectra GLS 2.0 cornpl,

G

G
G

G

Scenic RXE 2,0
Vectra GLS 2.2
Gol G1I14p, 16v
Astra G L compI.
F-l0QO cao. Dupla
GoICL1.6

e

Vectra CD

GolMI

CorsaWind 4p
Goll.0

Escort GLX 1.8 compl.
Clio 1.0, 8v (-d.h.)
Gol Gllll.0,16v, Pluscompl.
CorsaWagon GLS 1,6 compl.
OmegaGLS

Parati 99

Corsa 95

0-20 86

KaGL 00

5-10 deluxe 96

D-20 95

Meriva 03

Belina 90,

Omega 93

Omega 94

Omega 95

.EscortZetec 98

Escort Zetec 98

Titan 01

branca

branco

Bordô alc./GNV, compL Cabinada.

douradomotor zetec,

branca cab. est., GNV, compl.
branco cornpl. Cabinada

grafite 1.8 compl.
cinza 1.6. gasolina.
azul GLS, cornpl., GNV.

azul CD3.0

azul CD

azul 1.8, 16v, d.h.va.q.Lt.çd.t.
bordô compl.
vermo C/ partida e freio a disco

373-0806
373-1881

verde 99
verde 00
branco 00
azul 99
cinza 89

bege 91

vermelho 94

branco 98

prata 01

prata 94

·cinza 95

azul 01

preto 01

prata 99

prata 93

R$ 15.500,00
R$ 9.700,00
R$ 26.000,00

R$12.800,00
R$ 22.500

R$ 32.000,00
R$ 33.000,00

R$ 5.800,00

R$ 15.000,00

R$ 16.000,00
R$ 18.000,00

R$ 13.800,00

R$ 14.500,00

R$ 3.700,00

LD veíeulos
.

373-4047
",

BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)
FIAT TipoSLX2.0compl. Bordo 95 R$ 9.700,00 "'

TipoIE2p(-a.c.) Preto 9.4 R$ 7.800,00
Fiorino Furgão 1.0 Branca 94 R$ 7.800,00
Fiat Premio CS Prata 91 R$ 5.500,00

FORD EscortHobby�p Praia 94 R$ 7.300.00
Escort SW cornpl,+ teto Bordô 97 R$14.300,od
F-1000FBaúlermico Praia 87 R$17.900,00
EscortGL Champagne 88 R$ 4.300,00
EscortGL4p Azul 97 R$11.900,00

GM I Corsa Sedan v.e., te. Praia 01 R$16.500,00
CorsaWind Bordõ 98 R$10.900,00
Vectra GLS complelo Branco 94 R$11.900,00
D-20 Branca 88 R$17.900,00

VW Fusca 1600 Branco 86 R$ 3.100,00
Gol1000 Branco 94 R$ 6.900,00
LogusGL Azul 95 R$ 8.900,00
Logus GLS, compl. Bordô 94 R$ 9.500,00
Saveiro Azul 90 R$ 5.900,00
K?mbi furgão Bege 86 R$ 2.700,00
Molar room -casa compl.Azul 76 R$ 36.000,00

Monia SLE, álcool 1_8

Monza SLE, 1_8, cornpl., 2p, gasolina
Fusca 1300

Chevette DL 1.6

Corsa Super LO

Vectra GL

Vectra GLS, 2.0, cornpl,

Santana cornpt. 2_0

Palio 4p

Pálio, 1.0, ED, 2p

Gol1.02p
Voyage 1.6 2p
Sanlana 1.8L 4p
Fusca 1300
Fusca 13002p
Saveiro 1.6 MI2p
UnoCS 1.3, 2p
UnoCS1.32p
Blaser2.24p
COIsa 1.02p
Corsa1.04p
[ltan 125 KSE
Tilan 125KSE
Tilan125
Tilan 125KS
Tilan125
BisC100

Cinza
Branco
Bege
Branco
Cinza
Verde·
Cinza
Roxo
Cinza
Azul
Praia
Azul
Vermelha
Vermelha
Vermelha

FIAT

FORD
GM

MOTOS

VW

GM

96

87

78

93

97

97

97

96

00

98

G
G
GNV
A
G
G/GNV
G
G
G
G
G
G
G
G

99
99
98
00
01

99
99
98
01
03
97
96
01
98
97

cinza mel.

prata

cinza

branco

verde

preta

Chevette + rodas

Tempra compl. Único dono

Logus
Escort Guarujá compl.

Uno 4p

Escort

Titan

Biz ES

Scooter

Aceitamos troca por carro

87

97

94

92

96

89

01

00

97

branco
verde
branco
branco
cinza mel.

fire
GIII plus, gasolina, 4p
Ocab, Estendida, 6cil.,
12,Ocompl.
oMille
mpaálcool
Sw4, diesel

OOOdiesel
000
rt

GNV

branco
bordô
branco
prata
branco
cinza
branco
branco
prata
verde met.

372-0676

dourado

branco

1993
1984
1998
1985
1981
2000
1986
1986
1996
1996
2001
2002
2002
1998
2000
1996
2001

IOc/GNV

mEP ac., trio

\!ro'compl.
GjCLI ac, d.h,

1<Iet

1<Iet

�'llom S

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

verde Ri 28.000,00
cinza R$ 18,500,00

preto R$ 9.500,00

chumbo R$ 45.000,00

01

96

96

95

95

94

92

91

preto

cinza

branca

R$ 12.500,00

R$ 8.500,00

R$ 7.500,00

R$ 19.000,00

-- _----- �------- - -
-

--

'!!.��.�t��, :����:l�:
3549 - Centro - Schroeder 9975-0117

Escort L 1.6
Goi Special (SEM TROCA)
Belina L 1.6
CG 125 Titan

Goll.0
Rat strada est.

Opala Diplomata
Saveiro 1.6
Goll.6

Jeep Cherokee Limid

Corcel li
Brasilia
Tornado

Voyage
Fusca

Diplomata
Fusca 1300

Preto
Branco
Cinza
Vermelha
Branco

Prata

Azul

Dourada
Branco
Verde

Bege
Cinza
Vermelha
Branco

91
02
87
98
94
01
88
93
83
97
81
78
01
84
75
87
79
87

R$ 5.900,00
R$lL900,00
R$ 3.900,00
R$ 2.600,00
R$ 7.500,00

·"R$ 17.500,00
R$ 5.900,00
R$ 8.000,00
R$ 2.700,00
R$ 38.000,00
R$ 2.700,00
R$ 1.900,00
R$ 7.500,00
R$ 3.900,00
R$ 2.400,00
R$ 4.900,00
FINANCIADO

FINANCiADO

Rua Bernardo Dornbuseh, 1880 - Baependl - Jllraguá do Sul

Vectra GLS completo
Vectra GLS completo
Corsa Sedan compl.
Uno SX compreto

:

Blazer DLX
Corsa Wind
Palio
Escort Xr3
Gol MI
Chevette
Omega
Palio Weekend
Corsa
Uno
Apolo
Monza
Gol
Gol
Fusca

fBONTlIl
V' E í C' U lOS

COMPRA
VENDE
TROCA
fiNANCIA

311-4510/316-2895
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - BAEPENDI - JARAGUÁ DO SUL - SC

branca

prata
verde

cinza

bordo

azul

vermelha

preta
vermelha

trava
Ve - trava al.
trava

V.E, Trava, ai
completo
ar, trava, ai,
completo, ar
Trava
aq- ltmp/des.
Ar

99
99
98
99
98
98
98
98
96
96
95
94
93
85

prata
verde
cinza
verde
verde
verde
cinza
azul
branco
verde
vermelho

prata
verde

bege

03 preta
02 vermelha
00 azul
99 verde

Go1MI1.02p
Gol 1.0MI 2p
YT - Shadow 600cc
GoIGIII16v2p

�����oGfu}gg:�.8 diesel
Escort GLX 1.816v, compl,
Gal MI LO Plus
Pampa1.6L
Parati 1.6 MI cl a.c,

Ó�i�g�.g�� :tcomPI_
Passat 2.0 4p cornpl.
GoICLL6
Gol LO
LogusGLL8
CorsaL02p
Kadet SLE 1.8

�:�e�;g'i:�L 1.8
Monza Classic 2p
F-l000
PampaL6
Unol.3S
Del ReyL6GL
Escort

branco 01
azul 99

,g����o g�
azul 99
branco 99
azul 98
verde 97
branco 97
branco 97
bege 98
verde 95
preto 95
prata 94
branco 94
prata 93
preto 94
vermelho 93
bege 91
branco 91
azul 91
vermelho 78/90
branca 89
vermelho 88
prata 88
azul/vermelha 88/89

95
97
99
97
98
95
96
89
98
88
95
98
98
94
91
89
87
86
85

G
G
G
G
G
D
G
G
G

�
G
G·
G
G
G
G
G
G
D
A
D
G
G
A
A

VIVotoranlim I Finanças

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

VW 8,120

VW 15,180

VW 14,220

VW 14,170

VW 17.210

VW26,300

corsa sedam compl, modo Novo Prata

Corsa Classic Azul

Gol Trend 4p Cinza
Golf 1.6 compl, air bag Vermelho
Clio RN c/ a.c, + trio Azul
Gol 4p 16v c/ opc, Cinza
Fiesta 4p a.c, ü.h, Branco
Corsa 4p c/ d.h. + trio Azul
Palio Weekend cornpl, Branco
Corsa 2p c/ opc, Branco
Palio edx c/ D_h. E trio Cinza
Fiesta 4p c/ opc, Verde

Corsa sedan, c/ a.c.j V.e/t.e branco
Escort 1.8, GL, dh Cinza

Corsa sedan milênio, ac/vte prata
Gol plus branco

311-0802
311-8281

R$ 6.200,00
R$ 2.500,00
R$ 1.300,00
R$ 2.500,00
R$ 3.800,00

R$ 28.500,00
R$ 25.000,00
R$ 3.900,00
R$ 10.500,00

R$ 8.900,00
R$ 14.500,00
R$ 6.200,00

R$ 6.500,00
R$ 7.500,00
R$ 6.500,00
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
R$1,500,00

R$ 20.000,00

R$ 4.500,00 32><258,

R$ 1.S00,00 20,224,

DR 280 -Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127

01

02

97

99

01

.CAMINHÕES

R$ 53,000,00 c/ baú

R$ 77.ÓOO,oo 3° eixo chassi

R$ 68,000,00 30 eixo graneleira

R$ 58,000,00 toco c/ baú

R$ 85,000,00 3° eixo chassi

R$ 105,000,00 chassi00/01

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

Volkswagen
Go1Cl1.6
Passat lS
Brasilia
Fusca
KOMBI Furgão
Chevrolet
()'20-Sulan compl.
Astra GlS
Monza SLE 2.0 '2P
Corsa
Aal
Kadett EA
Strada Worklng Cinza
Uno Eletronlc 1.0
Ford
Wlllys
Rural Willys
F100
Escort
Oel Rey Ghia
Corcel I
Caminhão
M. Benz/L 608 O
Renault
Renault 19

. Moto
VBR

Barraca pi camping completa

Impra V.end� l"ro�a .. �in.ancia
WaIteIMa,q!lllr�tj 1.�Q. 7 ..IJ.llr:rado. Rl.o.•.Mol.ha.r .�arag.!I� do.Sllt� sC.:·

Azul 02
Branco 01
Azul 98
Cinza 98
Branco 96
Marrom . 95
Cinza 93
Cinza 92
Amarela 86
Prata 86
Cinza 80
Verde met. 88
Vermelha 94
Be e 83

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 - 9993-5854 - 9973-3034 - centro/Coru á

Branco
Vermelho
Bege
Azul
Branca

Prata
Azul
Azul
Branco

Verde

Verde

Azul
,
Verde
Bege
Branco
Dourada
Verde

Vermelha

Prata

üoroô

G
�
G
G
G

O
G
G
G

G
G
G

G
G
G
G
G
G

O

G

G

92/92
79/SO
78/78
72/72
87/87

89/89
2000
87/87
97

93/93
99/2000
94/94

70
76/76
65/65
84
85/86
76/76

SO/SO

96/96

2002

03
03
02
01
01
01
99
98
97
97
98
96
01
96
02
97

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



• Cozinha com churrasqueira;
lavanderia, estar e garagem;

r

• Area total aproximada de 75,OOln2
(tipo 1);

I�

I '

I
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SÁBADO, 28 de favereiro de 2004

AMETISTA!
-1ff;cJjt;J]&lt- � i: 'efL€€-.

�
• Apartamentos com um dormitório (suíte); i

�

• Localização Central
Av. MarechalDeodoro da Fonseca; I
• Não é Hotel' 1, ,

�

• Espaço para sala de jogos 1
(Lan House); �

�

· 12 Pavimentos; !
.

• Salas comerciais no
térreo;
• Com aquela taxa de
condomínio que você

sempre sonhou.

Al:n>&�r�§
lllS�4I!'ttS�Jt�
Vendas exclusivas

(RECI 643-J

Compra • Vende • Aluga. Administra

Tel.371-1500
Plantão 9975-1500

Tel. 372-0657
Plantão 9973-5304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI

ALUGA-SE - quarto mobiliado.
livre de água. luz e gás.
R$100.00. Tr: 370-7698.

ALUGA-SE- alv .• el 3 qtos, sala.
coz .• garagem. murada. No Lot.

Ouro Verde. rua da creche.

R$250.00. Tr: 273-0839.

ALUGA-SE - quartos mobiliados.
próx. ao Trevo de Acesso ao

Schroeder. Tr: 370-3561.

AMIZADE - vende-se. em

alvenaria. nova. el 3 qtos.
Entrega em final de 03/04. R$
65.000.00. Traatr: 372-3922 .

Creci 9238

ANA PAULA II - vende-se.
mista. ter. el 18.5 x 20m.
lundamento do muro pronto.
R$25.000.00. Tr: 370-6279.

ANA PAULA II - vende-se. el
72m2• terreno com 420m2• R$
45.000.00 aceita-se proposta.

Tr: 273-0530. (proprietário)

BARRA VELHA - vende-se. el
100m2• alv .• 3qtos. 2 banh .•

garagem. ehur .• toda murada.
terreno de esquina. Tr: 370-
7467 comI. ou 372-0655 res.

COMPRA-SE - casa no bairro
São Luiz. Tifa Martins ou

proximidades. Tr: 275:2400 ou

9962-8154.

COMPRA-SE - casa até

R$70.000.00. Tr: 275-2400 ou

9962-8154.

CZERNIEWICZ - vende-se. próx.
Cal. Alberto Bauer, el 3 dorm .•

eoz .• ehurrasq .• 2bwe e demais

dep. Todas janelas el grade e

ter. todo murado. Tr: 275-2400
ou 9962-8154.

ILHA DA FIGUEIRA - alv .• nova.
el 70m2• el ter. de 500m2• próx.
Sup. Kasminski. Valor à
combinar. Tr: 9142-4641.

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se.
casa mista el 02 qtos, sala.
cozinha. bwc, lavanderia. Rua

Águas Claras. 436. Tratar: 370-
4594 após as 18:30

JARAGUÁ ESQUERDO - aluga
se. próx, Móveis Pradi. Tr:
8802-3200.

JOÃO PESSOA - vende-se. alv .•
el 90m2• R$37.000.00. Tr:

.

275-6445.

NEREU RAMOS - vende-se. el 4
qtos, 1 suíte. sala. eoz .• banh .•

lav .• ehurrasq. e pequena sala
comI. Aceita-se troca p/ casa em
Corupá. Tr: 276-1035.

PENHA - vende-se. el 3 qtos,
sala. copa. eoz .• banho e

garagem. Toda murada. à 200m
da praia. R$42.000.00. Tr:
372-3157.

PiÇARRAS - vende-se. el
100m2• 3 qto s , sala el 2

ambientes e demais

dependências. rua toda

asfaltada. beira-rio. Tr: 376-

4222.

POMERODE - vende-se. el
146m2• el cobertura e laje. el
escritura. Tr: 9117-2447 el
Marcos.

PROCURA-SE - casa ou quitinete
pI alugar. na Barra. Vila Nova
ou Figueira. até R$150.00. Tr:
9955-7994.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se. mista. el 80m2• 3 qtos, sala.
eoz .• banh .• lav .• garagem. ter.
el 631m2• R$25.000.00. Tr:
275-6187.

A· IHOgILIÁRIA CAHPEA

""

':'��'
" ';>«/!-Fif_i,: "_'.�\;2'i:;gr�\·,:H�'·" ,

. '� ..

,�, -

''''«'t�''':'«:XN�P<';�'k ,r.Ó,
�' 0'0.

..

* * * Não julgue:.o�:()utros pelo o. que eles n�� fazem, apenas
realize você-o seLiLmáximo com harmonia e satisfação * * *

Srs. Proprietários estamos cadastrando imóveis para venda

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

E-mail: imobgarcié!@.brwnet.com.br

R: João Planinscheck, 302 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul

CORREIO DO POVO 17

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se. no Lot. Sto. Antônio. el 3
qtos, sala. eoz .• banh .• lav. e

garagem. R$120.00. Tr: 273-

6246 ou 9141-4740.

VENDE-SE - alv .• el 160m2• gar.
el 2 vagas. 2 dorm. + 1 suíte.
lav .• eoz .• mobiliado. próx .

Champagnat. Entr.

R$60.000.00 + pare. de 60
meses direto el proprietário. Tr:
275-3070.

VENDE-SE - el 120m2• alv .• ter.
el 3.000m2• Valor à combinar.
Tr: 373-1695.

VENDE-SE':' próx.Wigando
Meyer. el 15x35.

R$20.000.00. Aceita-se troca

pi carro até R$10.000.00. Tr:
371-0083.

VENDE-SE - alv .• próx. da Unerj.
el 100m2• R$33.000.00. Tr:
370-1475.

VENDE-SE - ótima. nova. alv .•
el 3 qtos e demais dep .• boa

localização. ter. el 398m2•

R$65.000.00. Aceita-se carro

como parte do pgto. Tr: 9997-
2020. Creei 7402.

VENDE-SE- alv .• próx. do Salão

Amizade. el 94m2• el ter. de
688m2• R�38.000.00. Aeeita
se carro ou moto no nego até

R$10.000.00. Tr: 370-1823.

VENDE-SE - alv .• el 170m2•
frente pI rua. R$40.000.00.
Aceita-se caminhão ou carro no

negócio. Tr: 9992-5070 el
Guilherme ou Carlos.

VENDE-SE - casa na praia ou

troca por casa em Jaraguá. Tr:
371-3132.

VENDE-SE - sobrado. próx. Sup.
Lenzi, el 240m2• c/ 5 qtos, 3
b anh .• garagem e demais

dependências. R$60.000.00.
Tr: 9137-5573.

VILA LENZI - vende-se. na R.
João André dos Reis. 338.

R$28.000.00 à vista ou

R$15.000.00 + pare. Tr: 274-
8538.

VILA NOVA - vende-se. próx.
Brelthaupt, mista. grande. el 4
qtos, gar. e demais dep .• anexo
+ 2. quitinetes. el 2 qtos e

demais dep .• ter. el 450m2• rua
sem saída. R$55.000.00.
Aceita-se pare. Tr: 9137-5573.

VILA RAU - vende-se. próx.
Colégio Julio Karsten.
R$25.000.00 e assumir fneto.
Aceita-se carro ou terreno de
menor valor. Tr: 371-0648.

VILA RAU - vende-se. el 45m2•
ter. el 300m2• Tr: 376-2581.

ALUGA-SE - quitinete no Bairro
Chico de Paula. pI rapaz. moça
ou casal sem filho. livre de luze
água. Tr: 370-7703.

ALUGA-SE q u iti netes
mobiliadas. próx. ao Trevo de

CASAS

1I.
Càsa germinada, cada uma com 120m2, Rua João

:I��::e��. a��e;a2r��Oc�0���m2, na Rua Francisco

, Hruscka, 2181.: R$ 45.000,00
• Casa de alvenaria cl 80m2, lote 305 - Firense II.

R$ 22.000,00 + 43x R$ 280,00

1• Casa de alvenaria em construção cl 70m2, lote

67, Lot. Zangheline. R$ 15.000,00 + 51x R$

370,00
• Casa de alvenaria cl 101 m2, Lot. São Cristóvão.

R$ 53.000,00
• Casa de alvenaria cl 210m2, na Rua Bahia. R$

1120,000,00• Casa de madeira e mais 112 água de alvenaria,
na Rua Francisco Panstein, João Pessoa. R$
20.000,00 (pode ser parcelado)
• Casa de madeira, lote 03, Firenze I,· Rua José

Narloch. R$ 22.000,00 + 43x .R$ 350,00
• Casa de madeiram com 90m2, Rua José

NarlOCh'lR$ 22.000,00

LOTEAMENTOS FINANCIADOS
• Campossampiero II - Jaraguá Esquerdo
• Constantino Pradi II - Joroçuó Esquerdo

1
• Ouro Verde - Barra
• Firenze II - Chico de Paulo I Jaraguá Esquerdo

CONDOMíNIO FECHADO

• Flamboyant

A MARCATTO IMÓVEIS FINANCIA COM UMA
ENTRADA E O RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES.

Empreendimentos Imobiliários
Marcatto

Av. Mal. Dedoro, 1179

�371-1136
acesso a Sehroeder. Tr: 370-
3561 el proprietária.

R$45.000.00 à vista ou

R$35.000.00 + fneto de

R$10.000.00 el prest. de
R$177.00 pI mês. Tr: 371-
7305.

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia. nas

Águas Termais de' Plratuba, Tr:
372-3192. AMIZADE - vende-se ou troea- II

se. el 54m2• 2 qtos, banh .• sala.
eoz .• área serviço. Tr: 371-0882
ou 9135-8919 el Rosane.

AMíZADE-vende-!';e. el 2 qtos,
el eoz. sob medida.

Mais Qualidade

T Para o lar
e para a IndústriaTECNe

CALHAS

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

quolidade em tudo que produz. Calhas, Coifas, Aquecedor
Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes para

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,
Proteção para parabólicas, Corte e dobra de chopes,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCELENCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INOl. É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, �19. eenlro· Joroguá do Sul· se· Fones: 370·6448 . 275·0448· Fax: 371·9351

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMIZADE - vende-se, eond.
Amizade c/ 3 qtos. R$
21.000,00 e assumir
financiamento da CEF. Tratar:
9997-2020 Creei 7402

CENTRO - vende-se prédio c/ 3
aptos. R$130.000,00. Aceita
se proposta. Tr: 370-8097 ou

9104-5468 c/ Tina. Creei 9839

CENTRO - vende-se, próx.
Verdureira, c/ 3 qtos, 2 banho e

demais dependências. Tr.. 371-
5320 à tarde ou 275-0585
manhã.

GUARAMIRIM - vende-se ou

troca-se, estilo sobrado, c/
peças amplas, c/80m2 a 20m
da Fameg. Valor à combinar. Tr:
370-9674 ou 8802-2362.

PiÇARRAS - vende-se, c/ 1

suíte, qto, dep. de empregada,
2 sacadas, sala estar/jantar,
garagem, de frente p/rnar. Tr:
370-1020.

PRECISA-5E - de moça p/ dividir
apto no centro, Tr: 275-2650.

PROCURA-SE - moças p/dividir
apto no centro. Tr: 275-3079
ou 9902-3397.

SCHROEq,ER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

Valorizando
seu ambienteI

0-/:!Jtaf'h/-JU)(j/arna-
�!

679

combinar. Tr. 9133-3476. Creci 3476

VENDE-SE - no Cond. Amizade,
c/ 3 qtos. R$21.000,00 e

assumir fneto da CEF. Tr: 9997-
2020. Creei 7402.

VENDE-SE - na área central, c/
100m2, novo, 1 suíte + 2 dorrn.c.

R$75.000,00 à vista ou estudo

pare. Tr: 9977-5408.

VENDE-SE - c/ 3 qtos, 1 suíte +
2 dorm., c/ 141,iij)m2, no Ed.
Residencial Don Lorenzo.

R$110.000,00. Aceita-se troca
p/ casa. Tr: 370-7124 ou 9132-
4841 c/ Luiz.

VENDE-SE - central, c/ 2 dorm.
+ garagem. Tr: 372-1395.

Vendas
,'r Terreno com 420m2, lado Rodoviária.

R$ 5.000,00+45x R$I.100,00 ou à vista

R$ 40.000,00
m- Chácara com 200.000ml, 100mts da Igreja
do Rio Molha .. R$ 70.000,00 negociáveis
(jf' Chácara com 335.000m', 600mts da Igreja
do.Rio Molha. R$ 80.000,00 neqoctávels
,,.. Apartamento 1:.14 qtos, 135m', Centro.
R$ 60.000,00

CU' Terreno c/721m', Lot. J uventus.

R$ 26.000,00
.;;r Lotes, Amizade, com 350m', próximo ao

Clube do Viajantes, pronto pra construir. R$
io.ooo.oo à vista ou entrada + pare.

.

o" Terreno c/ l3000m", cl galpão de 600f111,
na Vila l.alau.
,i>" Apartamento cl 97m'. Ou troca-se por casa.

R$ 75.000,00
clt Chácara cl 75000m2, em Ribeirão Grande.
R$ 25.000,00
':d' Casa em alvenaria cl 230m', 4 qtos,
loteamento Juventus. R$ 90.000,00

Locação
,r Galpão na Vila Lalau cf 540m2 e c/1500m'
de pátio pj estacionamento. Valor a combinar

ÁGUA VERDE - vende-se, c/
4.694m2, BR280, próx. entrada
da Faculdade. R$250.000,00
nego Tr: 371-5512. Creei 8054.

ÁGUA VERDE - vende-se, c/
375m2, próx. Chopp Club.

R$24.500,OO. Tr: 371-5512.
Creei '8054.

CENTRO - vende-se, próx.
Justiça Federal, c/ 10.500m2,
fundos do Ed. Amaranthus. Tr:
370-7271.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,

c/ 3.400m2, defronte a

ln durnak , Servidão.
R$130.000,00. Tr: 371-5512.
Creei 8054.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, lol
Divinópolis, ótima loealização,c/
392m2• R$ 20.000,00. Tratar:
372-3922 Creei 9238.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
c/ 14x27, próx. Piscinas Malibu.
R$15.000,00. Aceita-se troca.

Tr: 9142-4641.

ILHA DA FIGUEIRA - vendes,
na R. 768 lateral da R. Nossa
Senhora Aparecida, c/ 510m1.

R$20.000,00. Tr: 370·4474.

APARTAMENTO
com 2 dormitórios no Ed. Isabella, próx.
Angeloni, semimobiliado, cf 2 garagens,
aquecimento a gás, salão de festas com

piscina. Entr. R$ 25.000,00 e saldo e.m

40x direto com a' construtora.

Contato; 275-3070. Creci 8950,

�
.

� , ,. .

I UNDA� (HA(ARA���c:�:ºg�2.��.�� VI��D�2VA
,I Localizadas na Ilha da Figueira' e�erna;bwcsocialcompisocerâmicoeazulejoatéoteto:saladeestare porta trabalhada; ,

.

'..
I Comodos amplos; Garagem para 02 veiculas com bwc e churrasqueira; Calçada em volta de toda E�\ljCELE'A ITI: PONTO COMERClfAL, Fác,il acesso; 'casa com pisocerâmico;Á�ea Con�truida;120,54 m' + 60,00 m'. Área do Terreno:760,00m', todo:J'\� IV I C; I'. "'_

i " r,
,

' �:�:����Ó�i��d��':a�:o eleírônico. Valor: R$ 60.000,00
- Estuda Proposta. Rua Mal. Castelo RESIDÊNCIA EM ALVENARIA COM lAJL 03 DORMIJÓRIOS"

I,Com energia eletnco, Centro-Casa alvenaria com 03dormitórios, sala com pisoceràmico ;cozinhacompisoceràmico; SALA DE ESJAR, COZINHA, BWC SOCIAL E VARANDA:
I

I Ideal para adequar seu proleto: bwcsocial com piso cerâmico e azulejo até o teto; área de serviço + áreacoberta;varanda; �REA DO TERRENO: 1500 M2 (15X100).
I, ,

,Garagem 8x5; Edicula ao lado com 03 salas e bwc. Área Construída:158.00 m':Area do Terreno:
PROXIMO A GATOS & AJOS _ R$ 90.000,00.

\I h d f t
450,00 m' (25,OOx18,00), todo murado e com portão de ferro. Valor: R$ 45.000,00. Rua Carlos .1'

: ven a es ru ar desse pcroiso ! �roge,,81-PrÓximoaoMime. ESTUDA-SE PROPOSTAS - VENHA NEGOCIAR CONOSCO!:

VENHA CONHECER AS EXCELENTES ÁREAS INDUSTRIAIS QUE DISPOMOS:
. - .

i

FÁCIL ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO
DE EXPANSÃO DA SUA EMPRESA!

.

\\

f\JOSSCl habilidade e competência aliadcjÇ
ufâl I. 1

.,

i:

.

.•
; !ao connecmento e o; princípiOS éucos e mo-eail;

I I
U

são o rumo de nossos nezócios ;

J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ITAJUBA-vende-se, a 100m da

praia. Tr: 9141-4740 ou 273-

6246.

NEREU RAMOS - vende-se, no

lo!. Zanghelini, c/391m2, de

esquina. R$15.800,00. Tr: 371-
5512. Creci 8054.

PENHA - vende-se, murado e

aterrada, à 200m da praia.
R$22.000,00. Tr: 372-3157.

PiÇARRAS - vende-se, 800m da

praia. R$11.000,00. Tr: 275-

1204 ou 9103-1611 c/ Ricardo.

PiÇARRAS - vende-se, c/
2.000m2, defronte BR 101. Tr:

372-1395.

RIO MOLHA - vende-se, c/
969.480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se casa

ou apto no negócio. Tr: 9112-
5501. (proprietário)

VENDE-5E - c/ 14x26, na R.
Pedro Winter, s/n, próx. Mat. De
Construção Wi nter.

R$20.000,00. Tr: 370-7124 ou

9132-4841 c/ Luiz.

VENDE-SE - c/420m2, na R.
Pref. José Bauer, ao lado da Recr.
da Caixa Econômica.

R$14.000,00 nego Tr: 9144-
0752.

VENDE-SE - na R. Hilda Frida

laffin, lote 570, bairro Santo
Antônio. Tr: 276-2182.

VENDE-5E-c/ 30.000m2, próx.
Malwee. R$38.000,00. Tr: 370-
8097 ou 9104-5468 c/ Tina.
Creci 9839.

VENDE-SE - c/ 25x35m. Valor
àcombinar. Tr: 373-16'95.

VENDE-SE - terreno. Tr: 9952-
9966 ou 9118-5820.

VENDE-SE - c/ 76 rnorgos, na
Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa c/ 3 qtos, sala, copa, coz.,
lav., bwc, 2 galpões c/ engenho
demelado, c/ nascente de água.
Tratar: 273-1660.

VENDE-SE comercial,
Condomínio centro, c/ 3.900m2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creci 8950.

VILA LALAU - vende-se, c/
900m2. R$65.000,00. Tr: 371-
5512. Creci 8054.

VILA LALAu - vende-se, c/

�40m2, na R_ Alberto Santos

umont, 729. R$55.000,00.
Aceita-se carro até
R$10.000,00_ Tr: 370-1787.

�372-9500
JARAGUÁ DO SUL

:,,:{,'!::\;. ,

CLA�ais--------c-oR-RE-IO-Do-p-ov-o_19

VENDE-SE .. PRAIA CAMBORIU
Apartamento - Frente ao Mar - 3 Suítes + Dep. 2 Garagens
R$328:000,00
Apartamento - 2 e 3 Dormitórios (Suite) - Pronto pi Morar - Novo -

Situado no Centro - Financiado em 30 meses. R$132.000,00 e R$178.000,00
Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) + Garagem - 2 Sacadas - Novo -

R$ 80.000,00

ZELlO BURATIO Rua 500 - n" 400 CRECI296
www.melím.com.br/�burotto 47 9983-5920 - 47 367-1993

VILA RAU - vende-se, de

esquína, c/425m2•
R$23.500,00. Tr: 9997-2020
Creci 7402

VILA RAU - vende-se terreno C/
364m2 , Área Nobre, LoL

Renascença. Tr: 275-2236 c/
Rose.

FARMÁCIA - vende-se, em

Jaraguá do Sul. Aceita-se

proposta. Tr: 9967-4608.

VENDE-SE - bazar, no bairro

Amizade, móveis, estoque,
confecções, brinquedos, mat.
Escolar, acessórios. Valor à
combinar. Aluguel R$250,00.
Tr: 371-8772 ou 9101-3494.

VENDE-SE - loja, excelentes

instalações, ótimo estoque e

faturamento, na Av. Mal.
Deodoro da Fonseca, 499,
centro. Tr: 275-6339.

VENDE-SE - bar c/ jogos, c/
cancha de bocha, c/ clientela
formada, na Vila Nova, próx.
Malhas San Remo. Aceita-se

carro ou moto no nego Tr: 370-

0548 ou 371-0882 c/ Amauri.

VENDE-SE - sobrado comercial,
c/437m2, centro de Jaraguá.
Tr: 275-2030/275-3964 ou

9967-8055.

VENDE-SE - loja c/ móveis e

estoque. Valor à combinar. Tr:

370-6988 c/ proprietário.

VENDE-SE - panificadora e conf.

compl., no centro.

R$35.000,00. Tr: 275-3106 c/
Luiz.

VENDE-SE - sala comI. c/ apto,
tudo legalizado. Aceita-se troca
por imóvel de menor valor. Tr:

371-3132.

VENDE-SE - loja compl. de

presentes e decorações. Tr:

8802-5979.

VENDE-5E- padaria, compl., em
Guaramirim, R. 28 de Agosto,
frente a Estofaria Zen.

R$16.000,00. Tratar no local.

J188oae�08 e �on8e�ação

VENDE-SE -loja de confecções,
c/ estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. Tr:

371-5512. (proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, c/
mercadorias e mobiliário.

Defronte p/ Marechal. Tr: 275-
3070. Creci 8950.

VIDEOLOCADORA - vende-se,
no bairro Água Verde. Aceita-se
carro ou casa na praia de Barra
do Sul no negócio. Tr: 371-
2525.

VIDEOLOCADORA - vende-se, c/
8 anos, c/ clientela formada,
bairro São Luís, motivo

mudança. Tr: 370-8954.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
lindas, locais c/ água. Tr: 275-
2400 ou 9962-8154.

VENDE-SE - linda área c/
20.000m2, chácara ecol., tipo
cond. res., ter. c/ toda infra

estrutura, pronto p/ construir,
água de nascente, a 5km do

centro, acesso todo asfaltado,
escritura/registro, 100%

regularizada. R$60.000,00 c/
propr. Aceita-se contra

proposta. Tratar: 370-8563 ou

9103-3580.

VENDE-SE - c/ 20.850m2, p/
res. ou lazer, c/ casa suíça,
jardim, lagoa, canil, riacho,
galpão/quitinete, ter. prontos,
p/ construir, a 10m do centro,
asfalto até a entrada. Motivo

mudança. R$155_000,00.
Aceita-se imóvel de menor valor
no litoral sul ou proposta. Tratar:
370-8563 ou 9103-3580.

JARAGUÁ 84 - vende-se, c/
1.900m2, casa, galpão,
aproveita-se para fazer lagoas.
Tratar: 273-1660.

VENDE-SE - local pronto para
residir, c/ 147.500m2 a 18 KM
do centro c/ 1 casa-s-lagoas, 3
bananais, 3 nascentes de água,
farta pastagern.üe vacas

gersey PO. Tratar: 9133-3476

r-----------,·

FIQUE POR DENTRO!!
I INSCRiÇÕES ABERTAS

I
L ...J

Agen�a de Cursos

CURSOS PERíODO HORÁRIO Inscrições até!
-

Valor

10/02 à 7h30 às 11 h30' 09/0212004
CAD para Confecção 40h 11/03/04 3ª e 5ª R$ 5,00

Mecânico de Máquina de 18h30 às 22h 09/0212004
10/02 à 11/05

Costura Industrial 160h dias alternados R$ 10,00

Preparatório para cursos Inicio de 28/0212004
7h30 às 11 h30'

Técnicos 128h março R$ 10,00

Desenho Industrial e
01/04 à 131/03/04
30/07/04 7h30às 11h30'

Artístico - 292h R$ 10,00

05/04 à 02104/2004

Soldagem Industrial 80h 18h30 às 22h
13/05/04 R$ 5,00

Otg.: o SENAVJaragu; do Sul reserva-se o direito de transferirou cancelar o curso, caso n-o atingir om'nimo de participantes .

• Valor reajustado conforme 'ndice nacional de pre-os ao consumidor-INPC.
--

curso em processo de aprove-o pelo Conselho Estadual de Educa·.o,

Rua Isidoro Pedri, 263
Rio Molha - Jaraguá do sul/se
Site: www.sc.senaLbr
email: jaragua@senai-sc.ind.br

-

CURSOS DE EXTENSAO
DA UNERJ 2004/1

Curso: O desenvolvimento da Slla empresa começa com você. C.H.: 30. Público

Alvo: Empresários de micro e pequenas empresas e pessoas que pretendam
desenvolver-se no âmbito pessoal e profissional. Dia/Semana: Sábado. Horário:

8h30min às 12h. Investimento: 1+ I de R$77,00. Período Inscrição: 26/01/2004 a

20/02/2004. PeríodoRealização: 06/03/2004 a 24/04/2004

Curso: Como promover boas negociações. C.H_: 20. Público Alvo: Pessoas que
trabalham com vendas deprodutos, serviços, projetos e idéias ou que necessitam fazer

negociações com funcionários e parceiros. Dia/Semana: Sábado. Horário: 8h30min
às 12h. Investimentor 1+ 1 deR$58,00. Período Inscrição: 08/03/2004 a 23/04/2004.

Periodo Realização: 08/05/2004 a 05/06/2004.

Curso: Práticas de RH. C.U.: 20_ Público Alvo: Estudantes e interessados nas

práticas deRH.nia/Semana: Sábado. Horário: 8h30niin às 12h_ Investimento: 1 + I

de R$60,00. Período Inscrição: 26/04/2004 a 04/06/2004, Período Realização:
19/06/2004 a 17/0712004.

Curso: Patologia das Construções. C.H_: 20. Público Alvo: Profissionais da

construção civil: engenheiros, arquitetos, pedreiros. Dia/Semana: Terças e quintas
feiras. Horário: 19h às 22h. Investimento: 1 + 1 de R$92,50. Período Inscrição:
26/0 I /2004 a 13/02/2004_ Período Realização: 26/02/2004 a 11103/2004.

INSCRiÇÕES: Coordenação de Extensão - Bloco E, Sala 02 - UNERJ

-J
UNERJ

c..,tro_U"tvers�írfO de Jlr.guá do Sul

,

Informações: Coordenação de Extensão - Bloco E,
Sala 02 ou pelos telefones: 275-8249/275-8253,

com Valli ou Mari.

E-mail: extensaotêiunerj.br (assunto: cursos de extensão)

A entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número de inscritos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



20 CORREIO DO POVO

CiIDSESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO,SUL

Qualidade no serviço para domésticas

Público-Alvo: Proflssionais domésticos que queiram se profissionalizar e/ou recíclar.seus
conhecimentos;
Objetivos: Aproximar os alunos das teorias domésticas, dando oportunidade para um

vivência quase real, do trabalho doméstico. Aprimorar a prestação de serviços de

empregadas domésticas e similares, visando qualidade e economia de tempo.
Metodologia: Entre as diversas técnicas que serão ensinadas aos participantes destacam
se:

Módulo I - ATRIBUiÇÕES:
Cuidados Pessoais
Relacionamentos Interpessoais, Relacionamento com a família;
Administração do tempo;

.

Organização de Tarefas
Módulo II - APRESENTAÇÃO PESSOAL

Higiene e vestuário adequado
Postura ética profissional; .

Técnicas de atendimento à porta e ao telefone e transmissão de. recados;
Módulo III - CUIDADOS ESSENCIAIS
Roupas: lavar/passar/organizar;
Alimentos
Módulo IV - UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Equipamentos;
Produtos;
Ambientes internos e extemos;

Período: 03,10,24 e 31 de março de 2004 - Horário: 14h às 17h - Local: SESC
Ministrante: Janice Hafermann Breithaupt - Consultora R.H.

Vagas: limitadas para 15 alunos por turma
Investimento:

Funcionários do Comerciários e Dependentes de funciono comérc.: R$ 70,00
Domésticas com carteira registrada: R$ 70,00 (mediante apresentação da carteira)
Comunidade em Geral: R$ 120,00

/

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.b

Fone/Fa?<: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177

,( 4 7) 3 7 O • O 2 5 1
senac

"Senac é pra vida toda,
Porque educação é pra semrpe".

PROGRAMAÇÃO DE,CURSOS SENAC 2004
. \

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
C,H,: 1.800h # Período: 01;03 a Dez.j2006 # Horário: 8h às llh ou 19hs às 22hs

Informações Complementares: 'Desenvolver as competências pessoals e profissionais necessárias e comuns a

-todos.os profissionais da "área de saúde, visando contribuir para a ascensão da qualidade de vida da sociedade.

TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO

C.H.: 866h # Período: 05;04 a 25;08;05 # Horário: 19h às 22h

Informações Complementares: • Principais livros inclusos: • acompanhamento pedagógico permanente: 'corpo
docente altamente capacitado e qualificado: * certificado reconhecldo Nacionalmente

COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICO EM ENFERMAGEM

C.H.: 550h # Período: 01;03 a 11;02/04 # Horário: 19h às 22h

Informações Complementares: 'Principais livros inclusos; • acompanhamento pedagógico permanente: <corpo
docente altamente capacitado e qualificado: • certificado reconhecido Nacionalmente

BALCONISTA DE FARMÁCIA
C.H.: 150h # Período: 17;02'a 12;08;04 # Horário: 19h às 22h

Informações Complementares: Aux. na promoção da saúde do individuo e no atendimento a cliente. Propiciar
esclarecímentos necessários no Que se refere ao uso correto dos medicamentos, interpretar eficientemente a receita

prescrita pelo médico, Organizar o estabelecimento tarmaceutico, no controle de estoque e armazenamento de

medicamentos.

PRIMEIROS SOCORROS
C,H,: 30h # Período: 01 a 23;03;04 # Horário: 19h às .22h

Informações Complementares: * Desenvolve as competencias para prestação dos primeiros socorros a vitimas de

acidentes ou mal súbitos, visando manter a vida. preservando a integridade da vítima e prevenindo complicações,

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
www.sc.senac.br- E-mail: iaraJi!uadosul@sc.senac.br

SÁBADO, 28 de fevereiro de 2004

empregos
CONSÓRCIO - vendedoresías),
com experiência na área
externa p/ Jaraguá do Sul e

região. Ótima remuneração. Tr:
371-8153.

PRECISA-SE - de farmacêutico

c/ nível superíorcompl. p/ atuar
em Jaraguá do Sul. Tr: 379-
1287 c/Wilson ou Nice.

PROCURA-SE - senhora p/
morar com senhora idosa. Tr:
372-0776.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como babá, área central. Tr: 370-
9873.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como babá ou atendente. Tr:
9144-5272.

OFEREÇO-ME - p/ cuidar de
crianças de 3 a 4 anos ou

trabalhar de diarista. Tr: 373�
3787.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
, como mensalista, diarista ou

aux. de produção. Tr: 371-7424.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como torneiro mecânico. Tr:

9142-1332 c/ Alexsandro,

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista na parte da tarde.
Tr: 376-3650:

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista. Tr: 275-3440.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
.
como empregada doméstica,
revisão e outros serviços. Tr:

376-3225,

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar na
limpeza de caixa dágua,
jardinagem, limpeza de lote e

detetização. Tr: 276-1299 c/
Adilson.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como secretária, recepcionista,
c/ experiência. Tr: 370-5576 ou
371-0632;

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como zeladora, no centro ou

proximidades de João Pessoa.

Tr: 370-2453 c/ Beto.

OFEREÇO-ME - P/ trabalhar
como revisora, distribuidora,
coordenadora de conf. e

acabamento ou operadora de
tear retilínio. Tr: 371-7733.

PROCURA-SE -estágio como

técnico têxtil. Tr: 371-5640.

'veículos

CHEVETTE-vende-se, 83,1.6,
preto. R$4.000,00. Tr: 370-
9791 c/ Diogo,

CORSA-vende-se, 99, 4p, a.c.,
78.000km, branco, rodas de

liga. R$12,900,00, Tr: 9109-
5919.

CORSA - vende-se, sedarí, 01,
4p, branco, único dono,
50,OOOkm, c/ GNV. Carro de
mulher. Tr: 371-8772 ou 9101-

, 3494.

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, t.e., rodas,
alarme, película e som. Tr:
9117-3464.

OFEREÇO-ME PARA

TRABALHAR COMO:

jardineiro;
limpador de caixa d'água;

limpeza de lote,
dedetização.

Tratar: 276-1299 ou

9103-9436 cj Adilson.

Com. de Peças Antoniol

�1[�I?JJ1�tJ
f�@í���#al
�l!ten�GlCleUij

Fone: 370-2764
CeI.: 9104-2070/9957-6099:

Compro, Consórcio

contemplado ou não

contemplado, mesmo
em atraso, pago à

vista, em dinheiro OXX

475220256 ou 47

99680588.

CORSA - vende-se, wagon,16v,
01, 23.000kin comp. + a.c. R$
18.300,00, Tr: 9953-5541

(12:00 ou após 17:30)

CORSA - vende-se, 95, branco.
R$4.700,00 entro + parco de

R$192,00. Tr: 372-2345 ou

9134-1680 c/ Célio.

0-20 - vende-se, branca, compl.
R$33.000,00. Tr: 9962-5055.

KADETT - vende-se, 96, GL, 1.8,

prata, ótimo estado, rodas de

ligá leve. R$2.000,OO + 30x

R$343,00. Tr: 9975-5167.

KADETT - vende-se, 95, bordô,
trio elétr., ótimo estado,
R$2.500,00 entro + 30x

R$364,00. Tr: 373-2651,

KADETT - vende-se, GSI, bordô,
2.0, 93, excelente estado,
compl.(a.c., teto, d.h., v.e.),
R$9.5,00,00. Tr: 372-3652 cf
Alcides ou Edinéia.

MON.ZA - vende-se, 85, SLE.

Fone: (47)
370-8622

Parati 4p
Parati 2p
Go11.0 2p
Go11.0 2p
Go11.0 2p

voyaçe GL

Palio 1.0 4p
Palio 1,0 2p
Tipo 1.6 4p

Tempra 2.0 8v

Corsa Sedan

Corsa 1,0 2p
Corsa 1.0 2p
UnoMille

99 Uno Mille 93

98 Ford Ka 00

99 Fiesta 4p 96

96 D-20Diesel 92

95 Pick-up dupla 94

90 Strada 1.5 GNV 99

00 Pick-up Corsa 96

98 Blazer Diesel 99

95 BMW328i 96

97 Scenic 1.6 00

95 Vectra GLS GNV 97

99 Mondeo 2.0 CLX 97

!!l6 Monza 4p 94

96 Astra GLS 99
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3574 ou 9123-7355 cjWaldir.

compra - vende - troca
financia - novos e usados

_II

OPALA - vende-se, diplomata,
87, bordô. R$5.000,00. Tr:
370-6279.

ÔMEGA - vende-se, diamand,
3.0, 94. R$15.000,00. Tr:
9953-9966.

S-10 - vende-se, deluxe, 2.5,
diesel, 99, compl. Tr: 9113-
0676 cj Braulio.

SAVEIRO - vende-se, 01, GIII,
gas.jGNV, compl., IPVA e

Inmetro 04 regulariz.,
52.000km, rodas, lona marít.,
ótimo estado. R$24.000,00.
Aceita-se proposta à vista ou

veículo menor valor. Tr: 370-
8563 ou 9103-3580. '

VERANEIO - vende-se, 70,
original, cj reparos na lata,
câmbio 4 marchas C20. Tr: 371-
5832.

Tel: 371-7212
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

AORINO-vende-se, pick-up, 84,
bom estado. R$2.400,00.
Aceita-se troca. Tr: 371-5917.

AORINO-vende-se, furgão, 1.5,
97, branca, ótimo estado.
Aceita-se carro de menor valor.
Tr: 372-0391 ou 9965-8875.

a.c., vidro e d.h., 94, azul met.,
cd, módulo e película. Tr: 9973-
3505 cj Wanderlei.

MM{EA - vende-se, 99, verm.,
compl. Tr: 372-1360.R$3,300,00. Tr: 9987-1004. MONZA - vende-se, Gl, 95,

álcool, 2p, compl., - ar. Oferta.

MONZA-vende-se, Gl, compl., R$7.950,00 ou finac. Tr: 370- PALIO - vende-se, EDX, 4p, 97,

CBX 750 Four

�OTOS
CBX 250 Twister 2002Preta

XT225

8:111'.:
Vermelha 2001

CBX 200 Strada Vermelha

CBX 200 Strada Azul

XLR 125 ES Vermelha

YBR 125E Bege

Titan ES

Titan ES

(371-1970) Titan

Titan Vermelha

Compra Vende
Troca - Financia

Titan Azul

CG 125 Prata

Temos todos modelos de

Carre.tinhas para motos e jet ski

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se
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grafite, vid.jtr. elétr., limp.jdes.
traseiro, cj alarme, cd e

insufilm. R$11.000,00. Tr:
274-8329.

PALIO - vende-Se, ED, 97, 2p,
limp.jdes. traseiro, ar quente.
Só R$9.500,00. Tr: 370-3574
ou 9123-7355.

SPAZIO - vende-se, 86, álcool.
R$1.950,00. Tr: 370-3287 cj
Andréa.

STRADA - vende-se, 99jOO
cabine estendida.

R$13.500,00. Tr: 8803-5791

cj Ana Paula.

TEMPRA - vende-se, 92, compl.
R$2.500,00 + assumir 26 pare.
Tr: 275-2492 ou 9115-6439 cj
Bianca.

TEMPRA-vende-se, Ouro, 95,
16v, verde escuro, IPVAj04.
Tratar: 371-6280 ou 9113-
6280 cj Odair

TIPO-vende-se, 1.6, 95, compl.
R$9.000,00. Tr: 371-1495 cj ,

Darci.

UNO vende-se, 90.

R$5.600,00. Aceita-se troca por
Biz. Tr: 9955-4945.

UNO - vend�-se, mille, brio, 91,
gas., prata. R$5.700,00. Tr:

376-2973 ou 9909-0180.

UNO - vende-se, 1.3, 'álcool, 89,
vermo R$4.800,00. Tr: 376-

2973 ou 9909-0180.

UNO - vende-se, smart, 01, 2p,
ótimo estado. R$10.100,00·ou
entro mínima R$1.500,00 +

fncto. Tr: 370-3574 ou 9123-
7355 cj Waldir.

UNO - vende-se, S, 91, 1.5,
ótimo estado. R$6.400,00. Tr:
370-7315.

COURIER - vende-se, 98, azul
marinho, cj prot. de caçamba e

capota marítima. Tr: 370-2468

cjWalmor.

DEL REY - vende-se, 84, álcool.
R$2.400,bo. Tr: 370-3279.

ESCORT - vende-se, 89, 1.6,
azul, ótimo estado. R$1.500,00
+ 30x R$209,00. Tr: 9975-
5167.

ESCORT - vende-se, 1.6, álcool,
90, dourado. R$5.700,00. Tr:
376-2973 ou 9909-0180.

ESCORT - vende-se, 89, prata,
lirnp.yde s. traseiro, teto.

R$3.500,00 + financ. Tr: 273-
5158 ou 9113-6950 cj Hilário.

ESCORT - vende-se, 85, ótimo
estado. R$3.800,00. Tr: 371-
5917 ou 9134-0498.

F-75 - vende-se, azul, 70, 4x4,
gasolina, 6cc, reduzida, 5 pneus
fronteira. R$6.300,00.,Tr: 376-
2973.

F-1000 - vende-se, cabine

dupla, 90, compl. R$20.000,00.
Aceita-se troca pj carro de
menor valor. Tr: 373-0369 ou

373-4617.

F-1000 - vende-se, cabine

dupla, 86, modelo Souza

Ramos, prata. Tr: 376-0168 cj
Amilton.

F-1000 - vende-se, 94, motor
MWM, diesel, toda original, cj
capota de fibra. Aceita-se carros
e utilitários ano 98j99. Tr: 275-
2030j275-3964 ou 9967-
8055.

F-4000 - vende-se, 85j86,
MWM, motor cj 80.000km,
revisado, 22 dono, part. Tr:

9979-1437.

FIESTA - vende-se, 95, ótimo
estado, conservação.
R$5.0000,00 entro + 13 pare.
de R$204,00. Tr: 371-8772 ou

9101-3494.

FIESTA -vende-se, 97 j98, 4p.
R$10.500,OQ. Tr: 9902-6717.

KA - vende-se, 98, cinza meto

R$9.900,00. Tr: 9973-5052.

MAVERIK - vende-se, 76, V8,
pj restauração. Aceita-se troca.
Tr: 371-7538 cj Ivo à tarde.

MONDEO - vende-se, DlX, 97,
ótimo estado. R$16.900,00.
Aceita-se troca pj veículo de
menor valor. Tr: 9117-0493.

PAMPA -vende-se, 84, álcool,
1.6. R$2.600,00. Tr: 376-1483
cj Juan.

PICK-UP WllLlS - vende-se,
traçada, carroceria original de'
lata, bom estado. R$4.500,00.
Tr: 273-0211.

RANGER - vende-se, 2.5, 01,
prata, Xl, a.c. e d.h. Tr: 9113-
0676 cj Braulio.

VERONA - vende-se, GlX, 1.8,
91, compl. R$6.600,00. Tr:
371-0879.

FUSCA - vende-se, 1600, 95,
prata, ótimo estado. Tr: 9113-
0676 cj Braulio.

FUSCA - vende-se, 77, só
vende. R$2.300,00. Tr: 372-
3655.

FUSCA':' vende-se, 67, 1.300.
R$1.200,00. Tr: 9902-3358 cf
Eduardo.

GOlF - vende-se, 97, MI, 1.8,
branco, 4p, impecável. Valor à
combinar. Tr: 273-6110 ou

9975-6948.

GOl-vende-se, 1000, 99, 4p,
16v, único dono, 46.000km.
R$13.300,OO. Tr: 9962-3664.

GOl-vende-se, 1.6, 86, álcool,
perf. estado: Aceita-se carro ou

moto n a troca no valor de
R$3.500,00. Tr: 9975-0045.

GOL - vende-se, CU, 96, ótimo

estado, v.e., t.e. R$3.500,00 e

assumir presto Tr: 9905-0474

cjCarmem.

GOL - vende-se, GTI, 93,
impecável. Tr: 9125-1851.

GOL - vende-se, 1000, 95,
motor e pneus novos, ótimo

estado. R$5.100,00 à vista +

cons. Tr: 274-8364.

GOl-vende-se, 85, doc. em dia.

R$1.300,00. Tr: 275-3106 cj
Luiz.

GOL - vende-se, 1000, 95,
branco, impecável.
R$7.200,00. Tr: 275-1379.

GOL - vende-se, 91, branco, 4
pneus novos, amortecedor novo,

perf. estado. Aceita-se troca. Tr:
373-2117.

GOL - vende-se, CU, 1.6, 96,
ótimo estado, 22 dono. Aceita
se troca pj carro ou moto de
menor valor. Tr: 276-0397.

KOMBI - vende-se, 76, bom
estado. R$2.500,00. Aceita-se
troca. Tr: 371-5917.

lOGUS - vende-se, prata, 94,
Cl, 1.8, álcool, manual e nota

fiscal, ótimo estado.

R$7.800,00.Tr: 370-2461.

lOGUS - vende-se, 94, GlS,
compl. R$9.500,00. Aceita-se
troca por Gol ou Corsa até

R$10.000,00. Tr: 275-0585 ou

9903-1865.

SANTANA - vende-se, Cl, 1.8,
89, gas., impecável.
R$5.800,00. Tr: 371-6238.

SANTANA - vende-se, 88.
Aceita-se troca pI moto de
menor valor. R$5.500,00. Tr:
275-2385.

SANTANA - vende-se, ct, 85,
álcool, verde meto R$4.300,00.
Tr: 275-2522.

I I
SAVEIRO - vende-se, 1.6, 93,
ótimo estado, rodas de liga leve,
prot. de caçamba, capota mar.

R$3.000,00 + 33x R$330,00.
Tr: 9975-5167.

SAVEIRO - vende-se, 01, GIII,
1.8, gasjGNV com inmetro,
cornpl., prata, rodas de liga,
lona mar., ótimo estado. Aceita
se proposta à vista. Tr: 370-
8563 ou 9103-3580.

VOYAGE - vende-se, 83, 1.6,
gas., cinza met., bom estado.

R$1.000,00 + 18x R$172,00.
Tr: 9975-5167.

VOYAGE - vende-se, 92, Cl,
1.8, gas.jGNV, a.c., impecável.
R$10.500,00. Tr: 370-7299 ou

9955-3915 cj Julio.

BMW 318 - vende-se, 1M,
compacta, 95, verm.,

impecável. Tr: 9113-0676 cj
Braulio.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
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RT, prata, airbagduplo, d.h., a.c.,
co original, controle satélite de
som, t.e. 5p, trava pj crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tr: 370-8928.

DAKOTA - vende-se, camionete
Dodge, sport, 3.9C, 99, verm.,
cabine estendida, compl.,
impecável, gas.jGNV. Tr: 371-
6506.

GAIOLA - vende-se, pj trilha,
motor 1500. R$1.800,00. Tr:
276-0743.

JET BOLT - vende-se,
Catamaran, pj 7 pessoas, 95,
ótimo estado. Tr': 91;1.3-0676 cj
Braulio.

JIPE - vende-se, 66, 4x4, cj
reduzida, orlglnàl.: motor em

bom estado. Tr: 9133-5527.

JIPE - vende-se, 58, dourado,
equipado cj rodão, ótimo
estado. R$7.500,OO. Tr: 376-
0017.

L-200-vende-se, 95, a.c., d.h.,
prot. de caçamba e aro

esportivo. Preta. Aceita-se troca.
R$27.000,00. 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
cj Santiago.

PEUGEOT -vende-se, 405, SRI,

2.0, 95, banco de couro, teto

solar, freio ABS, porta mala

grande, compl. R$12.000,00.
Tr: 9997-2020.

RENAULT - vende-se, Scenic,
compl., 00, RT, 1.6, excelente.
R$27.000,00. Aceita-se troca

por carro até R$10.000,00. Tr:
379-1100 cj Marcos hor. comI.

SPRINTER - vende-se, 97 j97,
a.c., 16 lugares, bancos

reclináveis, cj serviço. Tr: 370-
6565 ou 9953-5676.

AGRALE-vende-se, baú, 1600.
Aceita-se troca por 0-20 ou F-
1000 e volta diferença. Tr:
9963-5665.

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tr: 372-
0108

AGRALE - vende-se, 27.5, de
trilha, 91, motor novo, caixa

nova, cj dcto. R$900,00. Tr:
371-7562 ou 9134-2104.

BI·Z - vende-se, 02 + 1 capacete
novo. R$3.200,00. Tr: 371-
5407 ou 9112-0863.

BIZ <2_ vende-se, 03,
vermelha, part. elétrica.
Aceita-se troca pj dei reyou

belina ghía. Tr: 375-2376 ..

BIZ - vende-se, 03, vermelha,
parto elétrica. R$2.100,OO +

24x R$159,00. Tr: 375-
2376.

BIZ - compra-se, em bom
estado. Paga-se à vista. Tr:
9957-3808.

BIZ - vende-se, 02j03, preta,
financiada. R$2.000,00 + 22x

R$198,00. Tr: 371-1846 cj
Jéferson.

CG - vende-se, titan, 01,
18.000km, prata. R$3.250,00.
Tr: 9979-0605.

COMPRA-SE - moto modelo,
honda Biz j Oream em bom
estado. Tr: 9122-1830 cj
Vinícius.

FREZADORA - vende-se, pj
madeira, Invicta. R$2.500,00.
Tr: 9132-4454 ou 275-3019

pj recado.

GARELI - vende-se, 90, toda
documentada. R$600,00 à
vista. Tr: 370-9148.

HONDA - vende-se, 750 four,
74. R$11.000,00. Aceita-se
troca. Tr: 372-3655.

PLAINA vende-se,
desengrossa, de 400mm.

R$2.300,00. Tr: 9132-4454 ou

275-3019 pj recado.

SUNDOWN - vende-se, Seeped,
90cc, 97 j97, verde, cj parto
R$1.400,00. Tr: 9123-3174 cj
Pedro.
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TITAN - vende-se, 02, KS, verde
met. R$3.800,00 à vista ou

financio. Estuda-se troca. Tr:
370-3574 ou 9123-7�55 cj
Waldir.

TITAN - vende-se, 00, prata, cj
part. e freio à disco.

R$3.800,00. Aceita-setroca por
Titan de 95 a 99. Tr: 9142-
4641.

TITAN - vende-se, 03, KS, cj
9.000km. R$1.600,00 entro +

30x R$170,Op. Tr: 370-4439.

TWISTER - vende-se, 02, único
dono, 7.400km, super nova.

R$3.700,00 + 14x R$286,00.
Estuda-se preço à vista ou prazo .

24x. Tr: 370-3574 ou 9123-
7355 cj Waldir.

XLX 250 - vende-se, 83, doc.
em dia" motor novo.

R$2.000,00. Tr: 371-3447.

XT 600 - vende-se, 02, preta.
Valor àcombinar. Tr: 276-0355.

VBR - vende-se, 03, cj 12
presto pagas. R$1.500,00 +

24x R$198,00. Tr: 370-1994.

VBR vende-se, 01,
19.000km. R$3.800,00. Tr:
273-0651.

CARROCERIA - vende-se, pj
MB608, verm., cj +j- 4,5m de

compro Valor à combinar. Tr:
273-6110 ou 9975-6948.

.
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- Atendemos frotas e particulares �

- 1ª convertedora de Sc,
- Mais de 2 mil veículos convertidos

REGIÃO NORTE em:

Jaraguá do Sul- Fone: (47) 372-1777 / Rua Barão do
Rio Branco, 230 - centro

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:

São José - Fone: (47) 258 � 0036 / Rua Abelardo Manoel
Peixer -150 - Barreiros

\ CONSÓRCIO - vende-se,
contemplado, crédito de

R$7.500,00. Valor R$3.400,00
entro + 39x R$160,00. Tr:

9983-3841.

ESCAPAMENTO - vende-se,
esportivo, pj CB500 ou outras,
marca Coyote. R$100,00. Tr:
9103-1611 ou 275-1204 cj
Ricardo. i

RODAS-vende-se, jogo, aro 14,
gol GTS, orbital. Tr: 9131-2157.

RODAS - vende-se, futura. Tr:
9131�2157.

ANEL - vende-se, 7 fios, ouro
18, novo. Tr: 9992-7935 cj
Tere.

BALCÓES - vende-se, pj
padaria. Tr: 375-2290.

BARRACA-vende-se: Falcon 3
Nautika. R$100,00. Tr: 9117-

6404-ou 370-1516 após
18:30.

BERÇO - vende-se, marfim, cj
gaveteiro, colchão e protetor.
R$150,00. Tr: 371-6454.

BICICLETA - vende-se, Monark,
18 marchas, semi-nova, perf.
estado, feminina. Tr: 276-3850.

CABRAS - vende-se. Tr: 275-
2385.

CACHORRO - vende-se, filhote
de poodle. Tr: 372-1566 cj
Paulo ou Ana Lúcia.

CACHORRO - aceita-se doação
de poodle adulta. Tr: 9993-

1751.

CACHORRO - vende-se, Ilhais.
Tr: 373-3787 ou 9118-7594.

CACHORRO - vende-se, filhote
de poodle. Tr: 373-3787 ou

9118-7594.

CACHORRO - doa-se, fêmea,
preta. Ir: 373-3787 ou 9118-
.7594.

SOM - vende-se, cd, Aiwa,CI);
-2070, um parde autO-falantes
69, 300w, H[nor. R$550,QQ,
Tr: 376-3155 cj Nelson.

SOM - vende-se, cc pi carro
Kenwood. Tr: 9131-2157,

'

SOM - vende-se, aparelho de
cd, Pioneer, cj MP3, Cf
controle, novo, na caixa,
R$520,00. Tr: 376-2206 ou
9111-9968 cj Alexsandro.

VENDE-SE - quatro aros de liga
leve + 2 pneus, ótimo estado,
R$300,00. Tr: 371-6238.

REFORMAS

Estofados e

Cadeiras.

CACHORRO - doa-se, mistura de
boxer cj fila, cj 1 ano e 3

meses, de pref. ter terreno
cercado. Tr: 376-2369.

* corino *tecidos

CACHORRO - vende-se, filhote

Tratar: 273-1636

de pintcher. Tr: 373-3787 ou

9118-7594.

CACHORRO - vende-se, filhote
de micro toy, cinza e

champagne. R$130,OO. Tr: 372·
1813 .

CACHORRO - vende-se, filhote

de poodle toy. Valor à combinar,
Tr:37·0-1839 .

CACHORRO - vende-se, filhote

de Fila, cj 45 dias. R$150,OO,
Tr: 376-1483.

CACHORRO - vende·se,
Rotweiller, cj 8 meses,

R$150,00. Tr: 9143-3935,

CACHORRO - vende-se, filhotes

de American Staffordshire
Terrler, Poodle micro e toy,

Yorkshire, Shi-Tzu, Sharp�l,
Beagle, Schnauser, Lulu a

Pomeranea anão, labrador,
.

1- pitbUIl,boxer, buldogue Ing es,

todos cj pedigree ou contrato,
Tr: 370-856;3 ou 9103-3580,

CADEIRA - compra-se, pi
amamentar, de preferência da

cor azul. Tr: 371-2936.
.

, 'ca
CAFETEIRA - vende-se, eletn

'

Tr: 375-2290.
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� ICurso de I OOh/aula de Direito do Trabalho
I

rro,
e Processo do Trabalho

de �Sápado�! das 14hs30min às 1%5.
cf
'a, Venha nos conhecer e

. "iI,,. assistir a uma aula gratuitamente.,}
"

.
. ...

ou

'Endereço: R,ua Venân,e1o d
,FonelFi\Ili::' (Oxx47) 370�5000 );
www.nijup.com.br

'

tAIXA DE SOM - vende-se,
lIeteora, cl distorção. Tr: 376-
1166.

V60, cartão, nº 9902-0101.
R$500,00. Tr: 9987-1004.

Tr: 372-1119.

CHURRASQUEIRA - vende-se,
elétrica. R$1.000,00. Ti: 372-
1566 cl Paulo ou Ana Lúcia.

CELULAR - vende-se, Motorola
V8160, Vivo, pré-pago.
R$380,00 à vista. Tr: ,372'3157
cl Carlos após às 18:00. COLCHÃO - vende-se, casal,

semi-ortopédico, densidade 33,
Castor. R$120,00. Tr: 275-
3758.

tALCULADORA - vende-se,
�P12C. Tr: 376-1903 cl
referson.

tANOA-vende-se. R$350,00.
Ir: 273-0779.

CELULAR - vende-se, Nokia

1220, cl 6 meses de garantia.
R$150,00. Tr: 276-0347.

tASINHA - vende-se, de
ooneca. Tr: 9112-5143.

COMPUTADOR-vende-se, 166,
Pentium, cl windows 95'.

R$350,00. Aceita-se aparelho
de som ou dvd na troca. Tr:
9144-0752.

CELULAR - vende-se, pré-pago,
Tim, Nokia 2220, cl 8 meses

de uso. Tr: 371-8787 cl
Gabriela.

tELULAR -vende-se, Motorola.
!180,OO à vista ou à combinar.
11:9122-0131 cl Rosane.

CELULAR - vende-se, Tim,
pronto, Nokia 5120. R$130,00.

COMPUTADOR - vende-se,
semi-novo, completo.tELULAR - vende-se, Motorola

telefonia e segurança
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R$1.450,00. Tr: 9953-9082.

COMPUTADORES

PERIFÉRICOS E ACESSÓR

compl., pI montar açougue. Tr:
374-1116.

FREEZER - vende-se, ótimo
, estado. R$300,00. Tr: 273-
0779.COMPUTADOR - vende-se,

novo, na caixa,' Duron, 1.8.

R$1.350,00. Tr: 275-2684.
ESPREMEDOR - vende-se, de
laranja, industrial. R$110,00 ..

Tr: 370-3279.
COMPUTADOR - compra-se,
semi-novo. Tr: 9117-7814.

FREZADORA - vende-se,
cone KFF30, com morsa

giratória, jogo de presílias,
cabeçote frezador.

R$7.500,00 ou 10x

750,00. Tr: 9135-0394 cl
Moisés.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
semi-nova. R$350,00. Tr: 276-
2073.COMPUTADOR - compra-se,

usado. Tratar: 275-2400 ou

9962-8154 ESTEIRA - vende-se, elétrica,
Sonemak. Tr: 9992-7935 cl
Tere.CONTRA-B�IXO - vende-se

Golden, em ótimo estado, cor
madeira, com case e alça.
Tratar: 370-1801

GELADEIRA - vende-se, branca,
360L, nova. R$350,00. Tr:
371-6238.

FREEZER - vende-se, Consul,
420L, 2 portas, vertical, branco,
garantia de 6 meses.

R$1.100,00. Tr: 9909-2000.

MÁQUINA - vende-se, de lavar
,

louça, Enxuta. R$150,00. Tr:
9987-1004.EQUIPAMENTOS - vende-se,

"Nãotome''a�'"
"',,
decisões pe/'

'outros ..Não de
'" os outros tC)niare'm,

as, declsõ,e
Sãôsu

Fone: 371-7007
A melhor opção para sua empresa,

escritório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

Centrais telefônicas Intelbras

Klt Portão Eletrônico + Inferfone
KitMonitor 6" + Câmera (CFTV)

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pj centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas

Gravadores ele ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias p/ telefones

REDES DE INFORMÁTICA
- (Instalação e Assístência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAt 5€
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e lnterfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Calor)
Micro Câmeras (P/B 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

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, 104· Vila Lenz; - Jaraguá do Sul- se I ema;': maketel@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371.7007

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GUIA DE SERVI

Anuncie aqui!!!
371·1919

& Arquitetura
Topografia

- Medição de terra
- Desmembramento
- Regularização de medidas
- Projeto e execução
(residencial. comercial. etc.]
- Reformas em geral
- Paisagismo

370-7611/9113-1663
Wa�er Marquardt,744 Sl5

'AUTO PEÇAS

Papafiãio

3""7·····'1. '3""9'''3') . i .
; j l1')

�(!-'(" O)"i\

'RUA 25Df JULHO, 1650 -

VILA NOVA - Jf1uÁ DO SUL
E-mail: papagaiO@terra.com.br

Anuncie aqun!!
371·1919

....... " .. ,'v····" ·· •.. ·· •. ·v.· v.v v.v _

: :

,
Anuncie aqui!!!

371·1919

! Anuncie aqui!!!
371·1919

Fone (47)373-0703/ Fu, (47) 373-1138
Rua' Athanáslo Rosa. 11 S • GU.1l.tamlrlm· S(
e vm all : .teltagd@netuno com.br

GOFRérciO
Insta11'adora

Lilnge Ltda·
..

. '

..

� .

: �1H;i>:1N'�,_

tua Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schrocder - SC

(47) 276-�429
9975-5659

Rua: Exp, Gumercindo da Silva, 616 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

Anuncie aqui!!!
371·1919

* Forro
* Acabamentos de gesso
* Conserto�
* Orçamento sem compromisso

276·34171
l.u.�d,.,lIlIII,Sl5:VlII�IVI:Jalllluá ... lIII:sc,

lIe11.�CCIlIIIRS' B
, I.raç;e. "Rfura lf8 T.III.".,.
.

. !l1IIII1ZI II.Cair."''''
Impermeall_ão II. ""ras i ':31

! Tl'abalhamos onde voei preclsJi !
,

�Cldad8. praia. sitio, etcJ ". ]
i 1411310·1488/310·8810/9602-3135'
1 .. ��.a:.JoS;é,K��uS!".21�:.�ia ..���a:!.ar�L'á.�"sul:,sc!

Anuncie aqui!!!
371·1919

.

. "",:. . .:,-_ ,

!:Avenida Getúlio Vargas, 594 !
,

Centro - Jaraguá do Sul ,
Tel.: 370-3612 :

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

I Produto:
I
;

1
I
! Venha Conhecer a ,

'Moda que é um Doce]
i
Preços especiais"
de lnauquração
Modinha

tam. 01 a 16 Moda Adulto:

Fone: 371-5810
, Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 :

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

Tratar: 274·8456
9902·7575

; :

i Anuncie aqui!!!
371·1919

Acessórios em Geral
Cosméticos - Fantasias

Roupas íntimas
Brincadeiras - Artesanato

Endereço, atendimento e entrega
com total privacidade

Mensagens
276-3462

ATENÇÃO!
Novidade em Jaraguá do Sul

NOVO TELEMENSAGEM!
e solicite demonstração gratuita

TERRAPlANAGEM

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 cl Lajotas

� VIDRAÇARIA
u.J Arte VidroS
Vidros, Espelhos, Bísotê, Lapidação e polimento,

Jateamento. Plotter de R.eco�e. ACei,árias

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vendas de
Materiais
Elétricos
em Geral

INSTALADORA .

aterelli

CLASSI

A Casa do Instalador

,_,oqlO DA •IMAN4 .f Portões Eletrônicos
.f Cirquito Fechado de TV
.f Inlerfones �B_
.f Vídeo Porteiro

Financiamentos em até
p/materiais Elétrlços � PIaR, CORstruçar dat..,X:l

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Fone: 47 370 9933
1438· Sala 02· Jaraguâ do Sul 9103-3838 / 9967-0383

MÁQUINA -' vende-se, de

IOstura, cobertura, marca

�iruba,c/i ano de uso. Tr: 276-
ij335 c/ Beatriz.

MARCA-vende-se, cj nome de
ijettentos + person., cj reg. no
INPI, classe 25 mista, cj +j
iO criações, etiq. e

�andeirinhas bordadas. Tr:
)70-9674 ou 8802-236'2.

MESA - vende-se, 'cj 4

.cadeiras. R$90,OO. Tr: 9987-
1004.

MÓVEIS - vende-se, pj salão de
beleza. Valor à combinar. Tr:
373-1900.

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tr: 9979-0605.

PEDALEIRA - vende-se, GFX-
707. Tr: 376-3166.

PORTÃO - vende-se, de ferro,
3,30xl,10. R$100,OO. Tr: 276-

3084 cj Elisândra.

PRANCHA - vende-se, pz.cabelo,
profissional, marca Gama..
R$60,OO. Tr: 371-5270 ou 371-
5042.

PROCURA-SE - banda de punk
rock, que residam na Ilha da

Figueira ou proximidades. Tr:

370-5219 após 13:00.

RACK - vende-se, marfim.

R$100,OO. Tr: 9117-6404 ou

370-1516 após 18:30.

RELÓGIO - vende-se, de pulso,
Technos. R$50,OO. Tr: 9134-
3557.

TELEVISÃO - compra-se, cj 20",

\

CORREIO DO POVO 25

Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, papel Kraft, Bobina de

Papel HD, Plásticos, Sacolas
Plásticas, Pratos de Papel,
Bandejas, F!tas 3M, Suporte

de Papel, Etiquetas, Rede para
- frutas, Material de expediente,

e embalagens em geral
MÁQUINA - vende-se, de

wstura, overloque, Rimoldi. Tr:
)70-8599.

.

NOTEBOOK -:- vende-se, Pentium
MMX 223, 80ram, 2gb, cd rom

MÁQUINA - vende-se, de e maleta. R$1.600,OO. Tr:

estua, cobertura, Kansai 9131-2157.
fspecial. Tr: 370-8599.

Oferta

•

IC
Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada:
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

_

Operacionais, Soluções de Conflitos, Configurações e Substituições de Peças': etc.
J

'

" U m C I , C k e m '5 U a v i d a p e 5 5 o a I e p r o f i 5 5 i o n a I "

Computadores
Completos

'. -

•.••• >_ .• �

Impressoras &
Impressoras fiscais

Sistemas para
comércio e

Indústria: Pcp,
Exportação.
administrativo,
controles,
emissões fiscais,
cupom fiscal e
nota fiscal, etc; ..

Programas/
licenças do
windows

excel/word/lmuxl

MICRO a partir de:

R$ 1.387<,00
A vista ou' financiamos
em até 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 128 mb
de memória, Hard Disk 40GB, fax
modem S6k, cd rom LG S2x, Placa
mãe ECS, Placa de vídeo AGP 32 mb,
monitor IS" Samsung, drive disquete
1.44, teclado, mouse. gabinete atx

300w, .caixas de som amplificada,
180w, placa de som e rede integrada

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



26 CORREIO DO POVO CLASSI

iços da região
te.com.br

cf contr. Remoto. Paga-se à
vista. Tr: 371-8772 ou 9101-
3494.

TELEVISÃO - vende-se, cores,
semi-nova. R$300,OO. Aceita-se
celular de cartão até R$150,OO,
o restante em dinhe-iro. Tr: 376-
4413 cf Celso.

TELEVISÃO - vende-se, Philips,
14". R$80,OO. ·rr: 275-1631

após 15:00.

TORNO MECÂNICO - vende-se,
Grasioli, 1m de barramento, cf
placa de 4 castanhas e luneta.
R$4.000,OO ou 8x de

R$500,OO. Tr: 9135�0394.

�]
.
\_ .

ffãce rJorpo
e ,Distribuidora de Cosméticos:

�(}na.7,;{Le, :P<()"�(I,1;! .. ,"* (Santa.na...

Fone: 371-6110
9905-2653

fone: 275-1450
A«, ;\1. •. D.·.,dor<.> da l�()ns.,ca, 491
sala 01 - Ccnlt·��.- J;'ra.;ruá ,lo Sul

Manipu/a,Jo de fórmulas médicas
Fisloterjpicos e

Cosméticos manipulados
, Fone: 371-8298

Rua 000 Pícolli I 10 - Centro

r��;�I!DMAr· age nos libros mUlwlolel
'

(·ElASTASE· ofivo sintese de elal�no e mlógeno I
PElHACARE . efeilo tensor robre os marcol de exprellõo!
AHA· elimina mandms e locililo penelroção iie olii'OI �
FUCOGEl· duplo hidratação

VAPORETTO - vende-se,
praticamente novo, cf pouco
uso. R$350,OO. Tr: 372-1566
cf Paulo ou Ana Lúcia.

VENDE-SE - aparelho de

ginástica, Athletic. R$950,OO.
Tr: 376-1699.

VENDE-SE - porta jóia antigo,
cf 80 anos, prata e bronze, todo
em alto relevo. Valor à
combinar. Tr: 9902-2879.

VENDE�SE - aparelhagem
musical nova, caixa

amplificada, mesa de som 6

canais, câmara de eco digital
multi-effect, microfones,
pedestal, cabos e

conectores. R$1.300,OO. Tr:
9973-9572.

VENDE-SE - peças de cristal e

louças em geral, por motivo de

mudança. Tr: 9902-2879.

VENDE-SE - cédf,llas antigas,
intactas, pf colecionadores. Tr:
9902-2879.

VENDE-SE - peças de ouro 18

quilates (anéis, correntes e

pulseiras). Peças cf brilhantes.
Negocia-se. Tr: 371*8772 ou

9101-3494.
VENDE-SE - Vinis Beatles,
edição de raridades, 26 vinis

···················21l��····�;�
�AWE®

Saúde e Beleza

SÁBADO{ 28 de fevereiro de 2004

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

/ Recepcionista
/ Serviços de Limpesa e Conservação
SEGURANÇA.I;LETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E. TRANQUILIDADE
AIfÜ4..te� a.�� s� ties� Ú<Ut4� lJ4

íf?�. eHfJr,e eM��_� Ú Se<J� 4 JI�
. .

Rua :roão : atur\scheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

1 .

,

. ;
.;

originais. R$260,OO. Tr: 9962-
2826.

VENDE-SE - aparelhos de

fisioterapia, semi-novos. Tr:

275-3758.
VENDE-SE - kit turbo, cornpl.,
pf motores AP 1.6, 1.8 ou 2.0 e

outros acessórios na garantia.
Tr: 275-1294 ou 9103-1611 cf
Ricardo.

VESTIDO - vende-se, dois, de
prenda, um verde e um bordô.
Tr: 371-5270 noite ou 371-
5042 comI.

VENDE-SE - vende-se, carta de

crédito, contemplada de

R$17.600,OO. Valor

R$7.900,OO entro + 42x

R$346,OO. Tr: 9983-3841.

VESTIDO - vende-se, de noiva;
único uso. R$250,OO. Tr: 370-
5336 cf Anderson.

VIDEOGAME - vende-se, Super
Nintendo, ótimo estado, cf
várias fitas. R$140,OO. Tr: 375-
1786 ou 375-2376.

VENDE-SE - 16 mesas cf 64
cadeiras de madeira, cf toalhas
de seda. R$1.600,OO. Tr: 370-
3279. VIDEOGAME - vende-se, mega

SAUDE Bc INFORMA AO

Distúrbios do Apetite
A anorexia nervosa e a bulimia são distúrbios

caracterizados por um comportamento alimentar
bizarro. Ocorrem com muito mais freqüência no sexo

_feminino do que no masculino e acometem pessoas que
têm uma preocupação excessiva com a aparência e a

forma do corpo.
A anorexia nervosa está presente em apro

ximadamente 1% das adolescentes ou jovens adultas,
enquanto a incidência da bulimia é de aproximadamente
5%. A principal característica da anorexia nervosa é
uma visão distorcida da imagem corporal. Existe um

medo mórbido de ganhar peso ou tornar-se obesa. Já a

bulimia nervosa caracteriza-se por uma compulsão em

alimentar-se.
O indivíduo acometido chega a ingerir 2000 a 3000

cal em uma única refeição, parando de comer apenas
quando acontece algo que o interrompa, como por

exemplo, o término da comida, a interferência de outra

pessoa ou quando começa a passar mal. Nesses

momentos, ele costuma ter uma terrível sensação de

perda de controle. Aí{ para compensar, ele provoca
vômitos, ingere quantidades excessivas de

anorexlqenos, laxativos ou diuréticos ou exercita-se
excessivamente: 1

Esses distúrbios da alimentação acompanham-se de
morbidade e mortalidade significativas. A anorexia
nervosa provoca todos os distúrbios associados à

desnutrição e em casos extremos a morte. Já a bul imia
nervosa associa-se mais freqüentemente a distúrbios
hidroeletrol íticose aos efeitos físicos dos vômitos. A.
taxa de mortalidade infelizmente não é desprezível, gira
em torno de 15%. A causa mortis, além daquela
provocada pela desnutrição pode ser arritmia cardíaca,
hemorragia diqestiva, suicídio, etc.

O tratamento baseia-se predominantemente em

psicoterapia, não raro necessitando do uso de me

dicamentos, como antidepressivos, que serãoindlcados
pelo psiqulatra, conforme julgue necessário.

Freqüentemente recorre-se- também ao auxílio de um

endocrinologista QU clínico para controlar os distúrbios.
metaból icos associados. . /J'�

O diagnóstico às vezes é difícil, porque os pacientes
tendem a esconder a situação. Na anorexia nervosa o

paciente emagrece multo, a mulher para de menstruar e
fica edemaciada. O diagnóstico diferencial inclui, além
de vários distúrbios pslquiátrtcos, o abuso de drogas,
doenças como AIDS, hlpertireoldisrno, câncer, diabetes
e a própria desnutrição. No caso da bulimia nervosa, o

diagnóstico diferencial inclui outros distúrbios
.

psiquiátricos e as patqloqias associadas a vômitos.
Enflm, pessoas portadoras desses distúrbios podem

beneficiar-se muito das várias modalidades terapêuticas
disponíveis e não devem envergonhar-se de procurar

ajuda.

1

driver, cf 1 contr. e 6 jogos,
semi-novo. Tr: 370-7995.

VIDEOGAMÉ - vende-se, SUPIlr
Nintendo. Valor à combinar.!r:
91,12-2319 cf Letícia.

VIDEOCASSETE - vendese
Semp. R$200,OO. Tr: 376,
3974.

VIDEOC,ASSETE - vende-se.t
cabeças, semi-novo, Philips.
R$333,OO. Tr: 371-4400.

VIDEOCASSETE - vende-se.!r:
371-8437.

VIDEOGAME - vende-se,

, Shampoos, cosméticos,
: sucos naturais de Babosa'
i (Aloe vera)

•.. ,_•..•..(." .••.•
' ••.• ",,: .•• '.:::.:::'. -0-1

�iJ1§lJ",,"-����+-�.

- GINECOLOGIA-

vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rifa: GuiIJlC'nlW �Ve('ge, 50 - SI. 4116

Fone:, ,370�1705
});o)ttaftlf!inet.ullQ.tom,bt�lllmg!lti do 5111
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PLANETGAME
* VENDAS *lOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

'Fone: 376-2206

Nintendo 64, cj 1 contr. + 2

fitas. R$100,00. Tr: 9975-
0045.

• PLAVSTATION 2

'XSOX
'PLAYSTATION ONE

'OREAMCAST
'NINTENDO 64

'GAME BOY COLOR

'GAME BOY AOVANCE

'NINTENDO GAME CUBe

VIDEOGAME - vende-se,
Play Station, cj controle,
memory card, cj cd's.

R$400;00, Tr: 376-2369 cj
Iris ou Diego.

VIDEOGAME - compra-se, Atari,

PREVINA·SE
Use Camisinha

Anuncie aqui!
371-1919

Se o seu marido sál paraJogar bola ou

beber com os amlgos�ygue para mim
(Bruno), loiro, olhos verdes, 1.78 de altura,

75kg. corpo molbàdo (só para elas).

Tratar: 9975-6450.

PREVINA-SE
Use Camisinha

, para eles,
1 elas e casais
i MORENO CLARO

11,83,1t.,75kg. 25 ANOS,

��-�:.�.'L�
I���.��.�.-;;

V INA.S E I lo'", 19 '''0', .,,,r.t. do .".1,
i tudo jJ.Qt't tJteiat «IUI d�f05:·

Camisinha I' Alo.d", ti.., [I" • e...Js,

MfJlij"tl,...(lIp.í�

L .!CO"'1oeo124-boHiJ'''. dItj>cIt27S..(J052
.......................

I
Anuncie aqui! PREVINA-SE

371-1919 Use Camisinha

PREVINA-SE
Use Camisinha Jaraguá do Sul

9117·0497

r��tsi !��-l
Iniciante. somente para i iAnuncie aquíl i

mulheres

19143-76781 371-1�19 I

L!�_��_j'!� L _j
, I�====================�
l j
i i
, I

PREVINA-SE IAnuncie aqui! I Anuncie aqui!
Use Camisinha

.

371-1919 I

m I t.

371-1
m

919
m ,

funcionando. Tr: 9962-2826. Station One, cj 2 controles,
memory card, 1 transformador,
2 jogos, cj 6 meses de

garantia. R$350,00. Tratar:

376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Super
Nintendo, ótimo estado.

R$150,00. Tr: 370-7315.

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, cj 2 contr. e 3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

destravado, cj 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-
2206.VIDEOGAME - vende-se, Play

Anuncie aqui!
371-1919

PREVINA·SE
'Use Camisinha

9112-948�
Atendemos Motéis, a domfd1tn e temns local
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Devido ao grande sucesso,
e atendendo à inúmeros

pedidos, de volta ...

RECEPCIONANDO
COM QUALIDADE
(Curso voltado a Recepcionistas e Atendentes,

com 12 horas de duração)

Objetivo
A recepção são os "olhos e a boca" da empresa, com ela você ganha clientes
ou perde antes mesmo de poder atendê-los. Sem contar. os que já são
clientes da empresa e que desistem de sé-lo por causa da desorganização e

mal atendimento da recepcionista ou telefonista.
Este curso tem por objetivo proporcionar aos participantes motivação, visão
corporativa empresarial, gerenciamento de lígações e noções de
atendimento telefônico e telemarketing. Tudo o que uma recepcionista deve
saber para recepcionar bem os clientes de uma empresa.

PúblicoAlvo

Recepcionistas, Telefonistas, Secretárias e toda e qualquer funcionária que
busque aprimorar ainda mais as técnicas de atendimento através da

recepção. .

.

Empresas que já enviaram seus funcionários em

treinamentos anteriores:

Malwee, Duas Rodas, Bretzke, Proserv, Seara, Microcamp International

(Portugal), ACI Curitibanos, ACIJS dentre outras.

Conteúdo Programático
- CONCEITO DE ATENDIMENTO EM RECEPÇÃO e TELEFONIA
• REDAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA EM E-MAIL'S.e MEMORANDOS
- CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO
- OS CUIDADOS COMA COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL
- PASSOS SIMPLES PARA UMA RECEPÇÃO DE QUALIDADE
- CUIDADOS COM A APARÊNCIA, ETIQUETA, E POSTURA (Visita Convidada
Surpresa)
- CONHECENDO E APLICANDO OS "55" NA RECEPÇÃO
- PRÁTICAS DIÁRIAS DA AUTO-MOTIVAÇÃO PESSOAL E COLETIVA

Carga Horária: 4 dias -12hs

Instrutor

Elias José de Santana - Consultor e diretor da Mk3 Brasil, atuante em

associações comerciais em todo estado de Santa

Catarina, Paraná, São Paulo e Portugal. Ministra treinamentos há mais de 10
anos para empresa nacionais e internacionais.

Data: 01/03/2004 -local: Sede da Mk3 - Av. Getúlio Vargas, 827
.

- Centro - 2.oAndar - Sala 06 Jaraguá do Sul/SC

Horário: Das 19hs15 às 22hs

Investimentos: R$ 75,00 Antecipado
R$ 110,00 Na hora

Inclui: Apostila, Cofie Break, e Certificado.

Obs: "Na Hora", Significa inscrever-se no dia do evento após 10hs da
manhã, correndo o risco ainda de não haver vagas disponíveis. Portanto,
antecipe suas inscrições o quanto antes e aproveite as fadlidades da Mk3.

Informações: (47) 276-1529 ou 273-0381 cf Vivian

'..Ja .

".��.;J
.

ssessenn Empresori

ALUGUEL DE TRAJES

ir 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

AULAS PARTICULARES

Dá-se aulas particulares
de la a sa série.

Todas as matérias .

Tratar: 9117-8051

PROCURA-SE
Procura-se moças para dividir

apartamento mobiliado
.

na VILA NOVA.

Tratar: 9902-1178 e

275-2012 com Cláudia.

Rua EJCp. Cabo Harry Hadlich. 831 - Centro

(pfÓX. Supermercado Ange/oni)
Fone: (47) 275-6464 - Joraguá do Sul- se

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabeliã
Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na formada Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

ANA MARIA BADURA - RUA GUILHERME HERING 70 - NESTA;
ANTONIO AMARO DA SILVA - RUA GIARDINI LUIZ LENZI 96 - NESTA;
ARNO SCHIMITZ - RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 208 - NESTA;
ARTHAI COM DE PECAS ACESSORIOS - RUA NEREU RAMOS 190-
NESTA;
ARTHAI COM DE PECAS ACESSORIOS - RUA NEREU RAMOS 190-

NESTA;
ARTHAI COM DE PECAS ACESSORIOS - RUA NEREU RAMOS 190-

NESTA;
ARTHAI COM DE PECAS ACESSORIOS - RUA NEREU RAMOS 190-

NESTA;
ARTHAI COM DE PECAS ACESSORIOS - RUA NEREU RAMOS 190-

NESTA;
COMERCIAL DE CALCADOS M T LTOA - AV GETULIO VARGAS 75-

NESTA;
COMERCIAL DE CALCADOS M T LTOA - AV GETULIO VARGAS 75-

NESTA;
-COML DE CALCADOS MT LTOA - AV GETULIO VARGAS 75 SL 01-

'NESTA;
CONFECCOES BUMERANGUE LTOA - RUA AUGUSTO GUNZ, 548-

NESTA;
CRYOVAC BRASIL LTOA - RUA JOAQUIM FRANCISCO PAULA 4850
- NESTA;
DARCIO GILMAR KREUTZFELD / ANA LUCIA DE SOUZA - RUA

ANGELO RUBINI 820 APTO 01 - NESTA;
ELI ANTUNES GIACOMITTI - ORESTES TEClLA,239 - NESTA;
ESTAMPARIA AMERICA LTOA - RUA MANOEL F DA COSTA 1255-

NESTA; .

FABIO GUENZE - RUA NEREU VAZEL 35 - NESTA;
FEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTOA - RUA HORACIO RUBINI

223 - NESTA;
FERNANDO ARIEL ROSANO CARBONEL - RUA FIDELlS STINGERN,

6 AP 03 - NESTA;
FRANCINE ROSANE PASSIG - EPITACIO PESSOA 111- NESTA;

HECTOR OSVALDO PONCE - BERNARDO BRESSAN 162 - NESTA;

JAIR CIPRIANI- MARTIM $THAL S/NR - NESTA;
JUSSEMARA DE MELLO ME - AV MAL DEODORO DA FONSECA
1082 - NESTA; .

JUVENI DOS SANTOS BAECHTOLD CORREA - RUA FRITZ BARTEL -

NESTA; .

LAURO CHAVES - RUA EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA - NESTA;
LEANDRO F MANNES & CIA LTOA - RUA DR JOAO COLlN 2950-

NESTA;
MINI SHOPPING BAADER LTOA ME - RUA CARLOS EGGERT 490-

NESTA;
MINI SHOPPNG - RUA CARLOS EGGERT 490 - NESTA;
PAULlNO DUARTE - AV MAL FLORIANO PEIXOTO 35 - NESTA;

PETRY E MOTIA LTOA ME - RUA CARLOS OESCHLER S/N - NESTA;
POSTO DE MEDCS. TERE LTOA - R. LUIZ SARTL 1782 - NESTA;
RAFAEL HACKBARTH - ALBANO PICOLLI S/N - NESTA;
RETRATUS COM DE CONFECCOES LTO - R WALTER MARQUARDT,
1133 RIO MOLHA - NESTA;

10ROZZACO COEMERCIO DE PNEUS LTOA - RUA BARAO DO R

BRANCO 125 - NESTA;
60RSA PLANEJAMENTO CONSTRUCAO LTOA - RE'INOLDO BARTEL

SALA 208 - NESTA;
.

OlSINARA ADRIANA LEMOS LEAO. - RUA EDMUNDO ARN

EMMENDORFER 65 - NESTA;
LERTEREZINHA AP ANTUNES RODRIGUES - RUA GUILHERME KOEG

84 APTO 02 VIEIRAS - NESTA;
TA'VANDERLEI MORETII ME - RUA HORACIO RUBINI 223 - NES ,

E, como os ditos devedores não foram encontradoS?U
se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por In

termédio do presente Edital, para que os mesmos
,

.

R Arthur Muller,compareçam neste Tabelionato na ua
.

nº 78 no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito,
,

_. - a de
ou então dar razao por que nao o faz, sob a pen,

. etc.
serem os referidos protestados na forma da Lei,

Jaraguá do Sul, fevereiro de 2004
IIton Hoffmann

TabeliãoSubstituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ragrama de Capacitação à

'stânciainiciahojenaUnerj
de escolas, e todos pro
fessores da Rede Estadual
de Ensino. Entre os ob

jetivos centrais do Pro

gestão, está a avaliação,
através dos indicadores

educacionais, das fragilida
des da escola com a fina

lidade de sanar suas de

ficiências e promover uma

educação de mais quali
dade. Segundo a secretária
de Estado do Desenvol
vimento Regional, Niura
Sandra Demarchi dos

Santos, o Progestão é fun

damental para preparar um
futuro de mais qualidade
para o ensino público.
"Temos que qualificar
nossos profissionais, ainda
mais, para que estes pos
sam levar um clima fa

vorável e uma educação de

qualidade para nossas

crianças e jovens", ressalta
sua maioria diretores a secretária.

]ARAGUÁ DO SUL - Inicia

jepela manhã na Unerj
Centro Universitário de

aguá do Sul - as aulas

[a educadores do Pro"

ma de Capacitação a

'colares, o Progestão, que
repara os educadores,
rincipalmente diretores

t escolas, para plane
ento das estratégias de

Imbate aos índices de

r!são e repetência, o

ompanhamento e de

penho do aluno e o

dhoramento do relacio-

ento humano, finan
ro e jurídico da unidade

olar, Com carga horária
(270 horas, o Progestão

.

até dezembro, quando
ntece a avaliação dos

Na região do Vale do

f
Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul •

One (47)372-3475' E-mail: fellows@netuno.co.m.br

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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IQUARESMA: CAMPANHA QUER SENSIBILIZAR POPULAÇÃO PARA O VALOR DA ÁGUA

Campanha da fraternidade tem
como tema água, fonte de vida

]ARAGUÁ DO SUL - o

lema da Campanha da

Fraternidade deste ano

lançada esta semana pela
Confederação dos Bispos
do Brasil (CNBB) é "Água,
fonte de vida". A quaresma
deste ano - período de 40

dias que antecede a maior

celebração cristã, a Páscoa
- vem com o tema "Fra

ternidade e vida". A Igreja
Católica pretende sensi
bilizar os fiéis para a

questão da água, fonte da
vida e deve envolver o tra

balho de todos. O vigário
paroquial da Igreja São

,Sebastião, padre Valdir

Vicentini, explica que este

é um problema ecológico
que afeta a todos. "Muitos

exploram esse bem que é

comum de todos e se

aproveitam querendo
obter lucros. Temos que ter
cuidado pois em 2025,
cerca de 40% da popula
ção terá problemas de
abastecimento de água. O
Brasil ainda detém 12% da

água no mundo, somos

privilegiados, embora não

saibamos cuidar", avalia.
Padre Vicentini celebrou as

três missas da Quarta-feira
de Cinzas, sendo que a

primeira celebração, às

Alexandre Boga
Padre Vicentini: ênfase na água, tema da Campanha da Fraternidade deste ano

8h30, contou com a pre
sença de cerca de 1,6 mii

pessoas. As outras duas
missas ocorreram às 15h30
e às 19 horas. De acordo
com Vicentini o tema tem

uma abrangência muito
maior que a questão
ecológica. �'A falta de água
para nosso irmão também
nos afeta", declara, enfati
zando a contaminação e ao

desperdício, que pode
levar ao racionamento e até

à falta dos recursos

hídricos. O padre lembra

que. há 40 anos as cam

panhas da fraternidade
realizadas semp�e traba
lhammotivos sociais e esta

não será diferente. "Ano

passado trabalhamos a

valorização do idoso e ano

que vem voltaremos a falar

de paz", informou o

vigário.
Padre Valdir explica

que na Quaresma os cris
tãos devem "intensificar as

orações, com penitência e

boas intenções para com o

próximo, na busca do bem

comum, de forma justa e

solidária". Os grupos de

estudos irão debater o

tema, além deste estar

presente durante os cantos

.nas missas e nas orações.
A paróquia São Sebastião
também congrega as co

munidades São Luís, Rai
nha da Paz, São Benedito,
Perpétuo Socorro e São
Cristóvão. Também estão

engajadas na Campanha
da Fraternidade as demais

paróquias, SãoJudas e Nos
sa Senhora das Graças. (CG)

Senai divulga tendências do vestuário para outono-inverno
]ARAGUÁ DO SUL - O

Senai de Jaraguá do Sul em

parceria como Sebrae e o

Senai/RS promovem, no
dia 3 de março, a partir das
18h30 na sede da institui

ção, o workshop "Confir
mação Tendências do Ves
tuário para outono-inver
no". A palestrante Lenir
Ribeiro é consultora de
moda no sistema da Fe

deração das Indústrias do
Estado do Rio Grande do
Sul e estará abordando as

tendências em vestuário,
acessórios, materiais e te

cidos que serão utilizados na

próxima estação. Estes
materiais foram pesquisa-

dos pela equipe do Núcleo
de Inovação ao Design do

Vestuário, do Senai do Rio

Grande do Sul. O

workshop é destinado a

empresários e profissionais
da área de desenvol
vimento do produto das
indústrias do setor. So
men'te em Jaraguá do Sul
estão registradas 86 in

dústrias de confecção e 124

facções formais e outro

sem número de informais.
As inscrições para o wor

kshop são gratuitas e se

encerram na segunda-feira
e podem ser feitas na

secretariado Senai. As vagas
são limitadas. Cada empresa

participante receberá, gra
tuitamente, um CD-Roam
e um caderno de tendências.

De acordo com a

coordenadora do curso de

tecnologia em estilismo,
Arlete Ehlert de Souza, o
objetivo deste workshop é

o de fornecer aos mi

croempresários e alunos de
moda informações sobre as

tendências de mercado.
"Muita coisa m�da de uma

estação para outra, seja nas

cores, nos acessórios ou no
material utilizado. E este

workshop vem justamente
para divulgar a pesquisa
realizada durante 12 a 29 de
setembro do ano passado

pela equipe em Milão,
Roma, Londres, Paris, que
são considerados berços da

moda", declara Arlete.
CURSOS - O Senai de

Jaraguá do Sul possui dois
cursos técnicos dirigidos a

I

este setor: o de Vestuário e

Estilismo da Confecção
Industrial, este último

dirigido aos alunos que
realizam ensino médio
articulado com a educação
profissional. A unidade
também realiza cursos de

qualificação profissional,
como a formação de
modelistas e desenhistas,
que continuam com as

inscrições abertas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IENVOLVIMENTO: PROJETO LARGADA 2000 ACONTECE PELO TERCEIRA VEZ EM JARAGUÁ DO SUL

Alunos da Victor Meirelles

patrocinados pela Duas Rodas
]ARAGuA DO SUL - Os

alunos da Escola de En
sino Fundamental Victor
Meirelles participam, pelo
terceiro ano consecutivo,
do projeto Largada 2000,
patrocinado pela empresa
Duas Rodas e criado pelo
Instituto Aiton Senna com

parceria do Sesi. O obje
tivo principal é estimular os
adolescentes com idade
entre 14 a 19 anos a in
terferirem na solução dos

problemas detectados na

comunidade onde residem
ou mesmo na escola onde
estudam.

Na Escola Victor Mei

relles, localizada no bairro
Três Rios do Norte, os

alunos já desenvolveram
uma série de projetos. De
acordo com a professora
de Português da escola,
Marlene Aparecida Mar

tins, que também coordena
o projeto de "Incentivo á

Leitura", os resultados têm
sido excelentes. "Obser
vamos uma melhora no

relacionamento. entre pro-

Alunos passam a interferir na solução dos problemas da comunidade

fessores e alunos. Além
disso, através da aplicação.
dos projetos, muitos pro
blemas foram resolvidos",
assinala a professora, que

cita como exemplo o pro
jeto para diminuir o des

perdício da merenda es

colar e economia de ener

gia elétrica. Marlene tam-

bém cita os trabalhos de
senvolvidos em prol do
meio ambiente, higiene bu
cal, teatro e dança. "A co

munidade aqui é.muito

cooperativa", resume a

professora.
De acordo com o as

sessor de Relações Hu

manas da Duas Rodas, An
tônio Rossi, o patrocínio
ao Largada 2000 faz parte
dos projetos sociais da

empresa. Rossi informa

que a Duas Rodas, desde
o ano de 2002, está enga
jada nesse projeto, sendo
pioneira emJaraguá do Sul.
"A Duas Rodas está

patrocinando duas escolas:
a Victor Meirelles e a Lílian

Ayroso, no bairro Ilha da

Figueira, num total de 400

alunos, sendo 200 em cada

escola", especifica o as

sessor. "Escolhemos uma

unidade de ensino próxi
ma à empresa, que é a

Lílian Ayroso e uma dis

tante, que é aVictorMeirel-

. lesoEstamos satisfeitos com os

resultados", afirma Rossi.

FamíliaSchürmann é destaque na convenção daDuasRodas
]ARAGuA DO SUL -

"Estamos todos no-mes

mo barco" foi o tema da

palestra que a família
Schürmann ministrou no

encerramento da Con

venção de Vendas da Duas

Rodas, que iniciou no dia
25 e encerrou ontem, na

sede da empresa. A pa
lestra, dirigida a apro
ximadamente 40 repre
sentantes comerciais re

presentando as regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste,
reforçou a filosofia de tra

balho da Duas Rodas, que
prioriza o trabalho em

equipe como estratégia
para se chegar a bons re

sultados.
De acordo com o dir

etor comercial da Duas

Rodas, Hilton Leonetti, a

convenção de vendas é um

excelente momento para

revisar objetivos, avaliar
resultados e alinha o pla
nejamento. "É um período
de chamar a atenção para
os movimentos do mer

cado e despertar a mo

tivação para alcançar I

objetivos", define o diretor.
A Duas Rodas, ainda

segundo o diretor co

mercial, faturou, em 2003,
R$ 260 milhões e planeja
crescer no quadriênio 2003
a 2006, 95% com o plano
denominado DR Super 4.
Entre os resultados apre
sentados, planos e inves
timentos da empresa e

debates, foram dois dias de

agenda diversificada en

cerrados com a palestra da
família Schürmann, que
falou sobre temas. como

planejamento, superação,
trabalho em equipe, entre
outros;

Renaldo Junkes/Angular Foto e Vídeo

FamiliaSchürmann fezpalestra na convençãode vendasdaDuasRodas

A Escola e a Família
caminhando juntas

o Colégio Marista São Luís reinicia as atividades
escolares 'promovendo momentos de reflexão acerca
do desenvolvimento da criança e do adolescente. No
dia 01 de março, o encontro será com Pais e

Professores da Educação Infantil e Ensino
Fundamental I (1

a
a 4a série) e contará com a presença

da Prof' Julianne Fischer, Psicopedagoga e Doutora
em Educação, que abordará o tema "O
desenvolvimento sócio-afetivo da criança de 3 a 10
anos". No dia 02 de março, a Família Marista recebe
o Prof. Marcos Méier, Assessor Pedagógico da
Província Marista do Brasil Centro-Sul, que

apresentará a temática "O desenvolvimento do
adolescente" aos Pais e Professores do Ensino
Fundamental II (5a a 8' série) e Ensino Médio. Desta

forma, o Marista va-i de encontro a sua Missão
Educativa e ao princípio de que, "para educar é

preciso ser presença junto às crianças e adolescentes,
demonstrando-lhes que nos pr�ocupamos com eles

e estamos atentos às suas necessidades". Certamente,
o maior objetivo destes momentos é o de promover
uma cultura de parceria entre Família e Escola, para
que ambas caminhem na mesma direção conttibuindo
na formação de pessoas conscientes e solidárias.

Na oportunidade a Direção, Equipe Pedagógica
e Corpo Docente estarão a disposição para esclarecer

dúvidas e orientar as famílias em relação às atividades

que serão desenvolvidas durante este ano.

SESC
JARAGUÁ DO SUL

www.sesc-sc.com.b

Seleciona Profissional para atuar em

JARAGUÁ DO SUL na Área:

ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO
Atendimento ao Público

Requisitos:

- Segundo Grau Completo preferencialmente em

Técnico de Oontabilidade e/ou Administração;
- Experiência comprovada em compras, contas a

pagar e receber,
bem como rotinas administrativa e financeira

(mínimo de 01 ano);
- Domínio de Informática;
-Iniciativa, dinamismo, senso de organização e

espírito de equipe;
- Ótimo Relacionamento Interpessoal.

Disponibilidade para contratação imediata.

(Carga Horária 44 h/semanais)
,

A Instituição oferece Salário compatível
com a função e Benefícios.

Os interessados deverão ENVIAR "Curriculum Vitae"
com foto à Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - cent�O
- Cep.: 89.251-100 - Jaraguá do Sul/SC , até o dia

03/03/2004, para análise

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



bsídio de transporte escolar
á aumento diferenciado

� ADO, 28 de fevereiro de 2004

MRIANÓPOLIS - A

etaria de Educação e

��o está realizando um
o para avaliar a viabi

:oe de conceder um

�te diferenciado supe
a 50% para prefeituras
tranSportamunicamente

osdarede estadual e que
uma grande área

'torial. De acordo com

. Anderle, o reajuste
há chegar a 100% para
ms municípios onde há

'ces distâncias entre as

Ias e o local de resi-

'ta-feira, entre o secre

io e o presidente da

ração Catarinense dos

ápios (Fecam)Antônio
'[ão David, com o

,tivode dar continuidade

insuficiente a proposta de

aumento de 50% nos re

passes do governo do Es

tado para o convênio. Até

o início da próxima semana

aDiretoria deAssistência ao

Estudante' da Secretaria
deverá concluir um levan

tamento do número de alu

nos por município, a partir
de consulta às Gerências

Regionais de Educação e

Inovação. "Com uma esti

mativa mais real seremos

capazes de conceder rea

juste maior aos municípios
que se enquadram nos

critérios de distância".

Dados atuais indicam que
114 mil alunos de ensino

'

fundamental da rede

pública do Estado, resi
dentes a uma distância su

perior a seis quilômetros da
escola (ida e volta) são

transportados pelas pre
feituras.

'''' Material didático
'

específico para crianças;

F'- Turmas para todas �s Idades
a partir de 8 anos;

r Turmas fechadas para empresas
com vocabulário direcionado;

" Curso de Viagem, Curso Vip
e Aulas Business;

,-� Livro_? didáticos super conceituados
INGLES - NEW INTERCHANGE - CAMBRIDGE
ESPANHOL - CUMBRE

•

F
Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul •

one (47)372-3475' E-mail: fellows@netuno.com.br

redacao@jornaicorreiodopovo.com.br
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RECURSOS: BESC CLUS REALIZA DOAÇÃO DE OITO MIL REAIS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

DIVULGAÇAo

Apae de Jaraguá do Sul recebe

R$ 8mil doados pelo Besc Club

<D

A entrega aconteceu nas dependências da Apae

A APAE de Jaraguá
hoje, garante a indepen
dência, auto-realização, o
desenvolvimento pleno das

potencialidades do portador
de necessidades especiais, a
felicidade, a sua plena par

ticipação na família e na

comunidade.

Pensando no bem estar

da entidade e dos alunos que

freqüentam a escola, o Besc
Club realizou a entrega de

um cheque no valor de R$
8 mil, que será usado na

manutenção e compra de

equi-pamentos que se fazem

necessários para o desen

volvimento das atividades
especiais, Segundo Mônica

Menegotti Schünke, "a

viabilização dessa verba foi

graças ao esforço do de

putado Dionei Walter da

Silva".

_A proposta da APAE

]ARAGUÁ DO SUL - A

educação especial é parte
integrante do sistema edu

cacional de Jaraguá do Sul,
constituindo-se como uma

modalidade de atendimento

que se destina às neces

sidades de pessoas porta
doras de deficiência. Hoje a

Apae de Jaraguá do Sul

conta com 250 alunos que

precisam receber atendi

mento nas áreas de educa

ção, da saúde, da assistência
e do lazer, buscando-se a

integração permanente en

tre os setores responsáveis
por tais iniciativas.

Os adultos deficientes

precisam ser preparados
para o mundo do trabalho,
ter acesso a ele, perceber
uma renda digna e participar
ativamente na vida social.

Como idosos, necessitam
ter as suas necessidades bá

sicas garantidas, sendo que
esta constitui preocupação
de muitos pais que, ficando
idosos, não conseguem vi

sualizar como garantir uma
vida para os seus filhos

quando eles vierem a faltar.

como educadora destina

se ao atendimento edu

cacional de crianças, joveris
e adultos portadores de

deficiênciamental múltipla
e severa, associadas com o

envolvimento de suas

famílias, em uma perspec
tiva que contempla: a es

colarização e os princípios
da inclusão social em sua

plenitude.
(FÁBIO CLAUDINO)

Estação de tratamento de água recebe novos filtros
CORUPÁ -No mês de

janeiro 'foi dado inicio aos

trabalhos de melhorias nos

equipamentos utilizados

para a realização da, fil
tragem e tratamento da água
consumida pelo município
de Corupá. Serão instalados
novos filtros com capacida
de de tratar 25 litros por

segundo, um investimento

de R$ 200mil realizado pela
Casan. Desde a implantação
da estação de tratamento,de
água, no ano de 1982, que a

mesma não recebe ne

nhuma melhoria nas suas

instalações e equipamentos.
Os atuais filtros estão

totalmente sucatiados em

uma situação lastimável, a

vinda dos novos filtros é

uma reivindicação de cinco

anos. Para o melhor fun

cionamento desses filtros é
necessário também mais

AlpANDRE BaGO

O investimento na compra dos filtros foi orçado em R$ 200 mil

um reservatório, que deveria
ser construído emwn plano
mais elevado para atender

melhor os bairros Bomplant,
Vila Isabel e Loteamento do

Quentin, que sofrem mais

com abastecimento. Outras

reivindicações já foram feitas

na aquisição de novos

equipamentos, como um

rotâmetro de dosagem, um
regulador de vácuo e um

regulador de dosagem,
além de três bombas Bo

oster para atender os mo

radores de pontos mais

altos do município para um
melhor funcionamento dos
filtros. Com todas essas

melhorias sendo realizadas a

capa-cidade de produção de
água filtrada será prati
camente dobrada, dando

,

melhores condições para os
moradores de Corupá.
(FÁBIO CLAUDINO)
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IINSCRIÇÕES: INTERESSADOS PODEM ACESSAR O SITE WWW.AVRTONSENNARACINGDAV.COM.BR Torneio de vôlei de arei I

Maratona em SP homenageia
piloto tricampeão mundial

o Departamento Mu

nicipal de Esportes de

Massaranduba abriu as

inscrições para o Torneio

Aberto de Vôlei de Areia,
que podem ser efetuadas

na sede da entidade, ou

por telefone (379-1203) até
dia 11 de março. A com

petição será realizada nos

dias 14 e 21 do próximo
mês, a partir das 8h30, na

quadra de areia da Praça
Guesser, localizada no

centro da cidade. O con-

gresso técnico está agen '

dado para acontecer n

dia 14, pouco antes doiní
cio dos jogos. O términ
da rodada dependerá d
número de inscritos.

As pessoas interessa
podem se inscrever na

categorias dupla, idad
aberta, no masculino

feminino, no valor de R a

20,00 (R$ 10,00 por arleta) v

A premiação ser

medalhas para os trê

primeiros colocados.

SÃO PAULO - O Ins

tituto Ayrton Senna, em

parceria com a Latin

Sports, criou o "Ayrton
Senna Racing Day" como
forma de homenagem ao

tricampeão mundial. Trata
se de uma maratona de

revezamento programada
para o dia IOde agosto, às
9h (horário de Brasília), no
autódromo de Interlagos.
O evento faz parte do

"Ano Ayrton Senna do
Brasil".

Parte do valor arreca-

dado com as inscrições se- zamento têm atraído

rão destinadados a proje- inúmeros praticantes nos

tos sociais apoiados pelo últimos anos. "Nossa

já estão abertas e pros

seguem até o dia 17 de

julho. Os interessados

devem confirmar presença

pelo site oficial,
�crm)x
A taxa de inscrição é de R$
40,00 por atleta, sendo que
o valor das equipes vai

depender do número de

inscritos.

A idade mínima para

participação é 15 anos,

sendo que o responsável
pelo menor deve assinar a

ficha de inscrição.

InstitutoAyrton Senna. "O

Ayrton começou a correr

como parte de sua pre

paração física para a F-I e

aí se tornou um apaixo
nado também pelas pistas
onde corria a pé. Esse

evento é uma ótima opor
tunidade de comemorar a

vida e osideais que ele nos

deixou", afirma Viviane

Senna, presidente do IAS.

As maratonas de reve-

expectativa é muito po
sitiva para este ano. Que
remos realizar uma ma

ratona de alto nível e que

possa atender aos compe
tidores, bem como prestar
uma homenagem a um dos

maiores ídolos do esporte
brasileiro de todos os tem

pos", destaca Carlos Gal

vão, diretor da Latin Sports,
organizadora da prova.

As inscrições, limitadas,

EDITAL DE CONVOCAÇAO
A ARSEPUM - Associaçào Recreativa dos Servidores

Públicos Municipais, pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ 83.784.652/0001-91, localizada à rua Arthur

Guenther 350, no bairro Amizade, Jaraguá do Sul,
vem através deste convocar todos os associados para

a Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia

seis de março de 2004 com primeira chamada às
li:

15h e segunda chamada às 15h15mim, na sede da
!

Recreativa, com apreciação da seguinte pauta:
apresentação do Relatório Final da Sindicáncia 01/
2003 do Conselho Fiscal. Esta convocação substitui

a Assembléia Geral Extraordinária que havia sido

marcada para ocorrer no último dia vinte e oito de

fevereiro, cancelada por motivos de força maior.

Abertas as inscrições para o Torneio de Futsal
nico está agendado para o

dia 12, a partir das 20 horas,
na sala de reunião doDME,
no Ginásio Poliesportivo
Alfredo]acobowski.

A premiação será

efetuada em dinheiro,
troféus e medalhas, sendo

março, sexta-feira. As
rodadas serão realizadas
durante a semana. As fixas
de iliscrições devem ser

entregues no departamento
de esportes, até o dia 10. o
valor é de R$ 150,00 por
equipe. O congresso téc-

que o primeiro lugar irá
receber R$ 800,00; R$
400,00 para o segundo
colocado; R$ 200,00 para o

terceiro e R$ 100,00 para o

quarto lugar. Mais infor

mações pelo telefone 379-

1203, com Miriani.

MASSARANDUBA - A
Prefeitura de Massaran

duba, através do Departa
mento Municipal de Es

portes vai promover o

primeiro Torneio Aberto de

Futsal Adulto, com início

previsto para o dia 19 de

Travessia de Enseada será realizada amanhã
ENSEADA - A segunda

'Travessia de Enseada será

realizada amanhã, com
percurso de 1,5 mil metros.

Hoje, das 18 às 21 horas

será realizada a entrega de

kits no Restaurante Turis

mar, localizado no início da

Avenida Atlântica no

extremo sul da Praia da
Enseada. O restaurante

estará servindo La Minuta

(Prato Feito) R$ 5,00 e

Buffet com sobremesa R$
8,00, também servirá
outros pratos, sob reserva.

pelo site:

W\W.ZI.'eStU.Jrteturismat:rornbt:

Os organizadores do
evento estão agradando
aproximadamente 230

participantes. As inscrições
podem ser efetuadas no

valor de R$ 22,00 para os

500 primeiros; R$ 25,00
acima de 500 e R$ 30,00 na

semana do evento.

Eleições da Associação de Tenistas de JS
Foi realizada na quinta

feira, durante Assembléia

Geral Ordinária, a eleição
da nova diretoria e

Conselho Fiscal da AT]
(Associação de Tenistas de

]araguá do Sul), para o

serão cinco etapas fina

lizando com o Master no

mês de novembro, reu
nindo os oito melhores de
cada categoria.Para mais

informações, o site daAT]
é www.atj.org.br

período 2004-2006. A
entidade esportiva está
iniciando a programação
do Circuito AT] de Tênis
de Campo de 2004 e a

primeira etapa será de 24
a 28 de março. No total,

FALECIMENTOS
Faleceu às 07:00 horas de 24/02 o Senhor NelsonSiberino
'da Silva com idade de 42 anos, deixando enlutados seu pai,
irmãos, cunhados, sobrinhos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 25/02 às 10:00 horas, saindo
o féretro da sua residência na Barra do rio Cerro seguindo
para o Cemitério Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 13:00 horas de 26/02 o Senhor Heinz Ender
com idade de 72 anos, deixando enlutados 2 irmãs,
cunhados, cunhada, sobrinhos e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em 27/02 às 15:00 horas,
saindo o féretro da sua residência em Schroeder seguindo
para o Cemitério Bom Jesus.

Faleceu às 09:30 horas de 26/02 o Senhor Mario dos
Santos com idade de 57 anos, deixando enlutados a esposa,
filhos, genros, noras, netos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 27/02 às 09:00, saindo o

féretro da Igreja de São Benedito no Morro da Boa Vista

seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 14:0.0 horas de 27/02 a Senhora Francisca
Moreira da Silva com idade de 60 anos, deixando
enlutados o esposo, filhos, genros, noras, netos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 28/
02 às 16:00 horas, saindo o féretro da Capela Mortuária
da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.

SECRETARIA DE ESTADO DA .

SEGURANÇA PÚBLICA E DEfESA DO CIDADÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM SÃO JOSÉ

Cooerno do Eslado

SANTA CATARINA
www.sc.gov.br
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[esporte divulga suas

�n struturas e políticas
iní FLORIANÓPOLIS -

ln maparticipação de três

'retários estaduais, ge
tes regionais da Or

'zação do Lazer, inte

na dores desportivos e de

nicos da Fesporte, co-
o çou quinta-feira pela
R anhã o processo de

:ta) 'vulgação da nova es

er tuta administrativa e

portiva de Santa Ca

�na. Na primeira etapa
, envolvida pela manhã,
secretários da Orga-
'açã0 do Lazer, Gilmar
esel eJacó Andérle, dá

�eram breves explana
ies sobre o envolvi

nto de suas secretarias

mo esporte catarinense.
\mando Hess de Souza,
.lcretátio do Planejamen
leGestão, falou sobre a

Nrutura administrativa do
li�do e a descentraliza

� implantada pelo Go

mador Luiz Henrique da
Iveira.
O diretor geral da

�sporte, João Ghizoni,
,ssou aos gerentes e in

�adores as informações

que dizem respeito às

novas diretrizes esportivas
aprovadas pelo Conselho
Estadual de Desportos e

que serão implantadas já a

partir deste ano. Ghizoni

destacou, em primeiro
lugar, as razões para as

mudanças, como, a nova

divisão esportiva do' Es

tado em 12 regiões, abran
gendo as 29 Secretarias de

Desenvolvimento Re

gional.
Além desta nova divisão

regional a Fesporte também

passa a execução dos even
tos em sua fase classifi

catória para os integrado
res e gerentes regionais co
mo parte também do

projeto de descentralização.
De acordo com a nova

estrutura implantada os

eventos de rendimento são

a Olimpíada Estudantil de
Santa Catarina (Olesc),
Joguinhos Abertos e Jogos
Abertos. Na área educa

cional ficam os Jogos
,Escolares, Moleque Bom

. d� Bola, Prêmio Recriar,
Festival de Dança, Cata
rininha e Maratoninha.

Convite para Concerto
de Órgão de Tubos

o Músico Organista e Regente Werner

Grieshammer, da Paróquia Marcos, da

cidade de Hannover, Alemanha, estará
se apresentando na Paróquia Evangélica

! Luterana Apóstolo Pedro - Jaraguá do

SUl, em Culto-Concerto neste domingo,
dia 29 de Fevereiro, às 9:00h. O

Concerto também será transmitido pela
Rádio Jaraguá - AM. Repertório é Sacro
e Clássico, com participação do canto
da comunidade. Entrada Franca.

ESPORTE
esporte@Jornalcorreiodopovõ�Com.br
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IFEBRE: CADA VEZ MAIS ADOLESCENTES E ADULTOS TÊM LOTADO AS LAN HOUSES DO MUNicípIO

Clans BR vai organizar o 2°

campeonato em .laraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL -

Salas cheias de computa
dores e pessoas olhando

fixamente para suas telas.

Pode parecer um ambiente

de trabalho, mas a ilumi

nação pouco convencional
e música ambiente, assim
como a presença de crian

ças, elimina essa teoria.

Trata-se de uma nova mo

da de mercado, as Lan

Houses, locais onde as

pessoas se reúnem e se di

vertem com jogos em re

de. Em vez de criar plani
lhas e relatórios, os aficio
nados estão entrando na ,

pele de aliens, soldados da

Segunda Guerra e pilotos
de Fórmula 1. Em Jaraguá
do Sul, este tipo de estabe

lecimento tem atraído

novos adeptos, a partir dos
12 anos de idade.

Diferentemente dos

tradicionais títulos como

"Super Mario" e "Pac

Man", os objetivos desses

jogos exigem trabalho em

equipe emuita competição
entre dois times de joga
dores humanos. Para o es

tudante João Ercy Ludu

vichack, 17 anos, a Lan

house é uma alternativa de

lazer que requer concen

tração e dedicação. "Eu
estudo pela manhã e à

Alexandre Boçc

Estudantes dizem que é um lazer que requer concentração

tarde venho pra cá. Pelo
menos meus pais sabem

onde me encontram e

sabem que estou longe da

rua e de problemas como

as drogas", destaca.
Em Jaraguá do Sul,

existem três equipes com
petitivas (Ovo, Click e

Mute) que jogam CS

(Counter Strike), e dispu
tam em campeonatos pelo
Estado de Santa Catarina.
Eles contam com apoio da
Clans BR, que têm li lojas
em Santa Catarina. "Os

estabelecimentos liberam a

estrutura para que os

competidores possam

masculino e 16 anos no fe

minino. O custo das inscri

ções varia de acordo com

a categoria de cada dupla:
R$ 4,00 na mini (só no

masculino); R$ 6,00 e R$

treinar", .explica outro

adepto destes jogos, Rafael
Horst Verch, 17 anos.

O proprietário da rede

Clans BR, Renan Gontijo,
informa que no próximo
mês será realizado o se

gundo Campeonato Clans

BR, no Município. A ex

pectativa é reunir aproxi
madamente 32 equipes,
cada uma com no má

ximo seis integrantes.
.

O valor da inscrição é

R$ 75,00 por grupo. In

teressados podem entrar

em contato pelo telefone

371-8209.

(FABIANE RIBAS)

Como iniciou a onda

das Lan Houses
O embrião das LAN Houses foram as LAN Parties,

uma prática iniciada em 1995 nos EUA, principalmente
nos estados da Califórnia e Texas. LAN é a sigla pata
LocalArea Network, ou Rede Local- uma ligação em

série de computadores para trocar informações (só que
em vez de enviar saldos bancários e arquivos de texto, os

fios trocam informações sobre munição e movimentos

dos personagens de games). As LAN Parties são eventos

nos quais muitos jogadores alugam um espaço e trazem

seus computadores para longos campeonatos ininterruptos
"

de jogos.Já aLAN House é um estabelecimento comercial

que contacom os próprios computadores configurados e

com seus gàmes instalados�o consumidor chega quando
quiser e-paga pela hora de jogo. (FR)·

Cada atleta inscrito

recebe dos organizadores
uma camiseta alusiva ao

evento no primeiro dia da

competição, prevista para
ser realizada em 6 e 7 de

.

8,00 para mirim e infanto, , março, no pátio do ginásio
em ambos os naipes. de esp�)ttes ArthurMüller.

Inscrições ao Street BaTI encerram em 3 de março
A premiação de cada ca

tegoria será troféu à dupla
campeã e medalhas a quem
ficar na segunda e terceira

colocações. O 80 Wizard

Stree Ball conta com o

apoio d� Fundação Mu-

nicipal de Esportes.
'

As inscrições para o 80

Wizard Street Ball estão

abertas até o dia 3 de mar

ço, em horário de atendi

mento da escola de idio
'mas promotora do evento,

que é destinado a atletas
com idade até 15 an6� no

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICOMPETIÇÃO: MAIS DE 20 ENXADRISTAS DE JARAGUÁ DO SUL VÃO PARTICIPAR DE DISPUTA EM BLUMENAU

Xadrez jaraguaense precisa
de apoio da iniciativa privada

]ARAGuA DO SUL - A

redução de professores
concursados dedicados ao

ensino da modalidade de
xadrez causou uma dimi

nuição significativa no nú
mero de estudantes que
treinam nos pólos es

portivos do Município.
Antes do concurso público,
sete técnicos atendiam

aproximadamente 1,5 mil

crianças. Este ano, 900

estudantes estão envolvidos
nos pólos, distribuídos nas

escolas Ana Towe Nagel,
Cristina Marcatto, Renato
Pradi e Divina Providência.

.

Apesar de ser uma ativi
dade que proporciona be
nefícios aos praticant�s,
principalmente na questão
de concentração e

disciplina, o projeto de

implantar o xadrez na
'

grade curricular das

instituições de ensino

permanece arquivado na

Secretaria de Educação.
"Depende unicamente de
vontade política", salienta
o técnico Renan Levy da
Costa. Na opinião dele, esta
modalidade deve�ia fazer

Renan Costa menciona os benefícios de praticar xadrez nas escolas

parte do ensino. oferecido
pelas escolas, pois considera o
xadrezuma atividade saudável,
que desenvolve o intelecto e

aguça o raciocínio. '''Para que
estzmodalidade cresça mais é

preciso conscientizar as

empresas de seu importante
papel e da boa imagem que a

mesma passará ao 'público
inves-tindo no futuro da
cidade. Nós precisamos do

ápoio da iniciativa privada
para termos condições de
custear as despesas em

Fase final da taça Brasil
já tem tabela definida

SÃO PAULO - A tabela
da fase final da 31 º Taça
Brasil de Clubes de Futsal

já está definida. Dez equipes
entram em quadra a partir
de segunda-feira em busca
do título da competição. A
fase final será realizada no

Ginásio Rio Vermelho, em
Goiânia, e seguirá até o dia
7 de março. Alguns jogos
terão transmissão ao vivo

pelo Sportv.
Os times que brigarão

pelo ouro estão divididos
em dois grupos de cinco. O

Grupo E conta com Pal
meiras EC. (GO), Carlos Bar

bosa (RS), Intelli / Penalty
(SP), Ananindeua (PA), e

Petrópolis (RJ). Já a chave F

é formada por Malwee / Ja
raguá (SC), Camocim (CE),
Paulo Afonso (BA), Anjo

Química (SC), e Casc1avel
(PR). As equipes do Pal
meiras e da Malweej/ Jara
guá foram as únicas que não

disputaràm as eliminatórias
da competição por serem

time sede e atual campeão,
respectivamente. As demais
equipes garantiram suas

vagas nas eliminatórias de

Fortaleza, Carlos Barbosa,
Orlândia e Cascavel.

N a primeira fase da

competição, os times en

frentarão os adversários de
seus próprios grupos, em

turno único. Os dois mais
bem classificados de cada

chave seguirão para as se

mifinais, que serão dispu
tadas no sábado em cruza

mento olímpico. Os ven

cedores jogam a grande final
no domingo.

competições", diz.
Este final de semana, o

técnico vai acompanhar
mais. de 20 enxadristas que
treina pela equipe compe
titiva da cidade numa dis

puta organizada pelo Hiper
mercado Big, em Blume
nau. "Como os jogos serão

apenas em um dia, vamos
levar os jogadores. Mas em

campeonatos estaduais ou

brasileiros, que requer via

gens e permanência das ci

dades, se não contarmos

com apoio não temos como
inscrevê-los. E a participação
em provas' é muito impor
tante para o aprimora
mento", avalia.

Com relação a treina

mento, Costa informa que
as pessoas que têm interesse
em praticar xadrez, aprender
esta modalidade, gra
tuitamente, podem compa
recer no Colégio Divina

Providência, no período da

tarde, das 13h30 até às 17

horas. (FABIANE RIBAS)

Tabela de Jogos
Segunda-feira - 1/03

.

15h30 - Cascavel x Paulo Afonso
17hOO'- Camocim x Malwee / Jaraçuá
19hOO - Carlos Barbosa x InteUi / Penalty - Sportv
21hOO - Ananindeua x Palmeiras

Terça-feira - 2/03
16hOO - Camocim x Cascavel
17h30 - Paulo Afonso x Anjo Química
19hOO. - Intelli / Penalty x Palmeiras
21.hOO - Petrópolis x Carlos Barbosa - Sportv

Quarta-fei ra - 3/03
16hOO - Ananindeua x Carlos Barbosa
17h30 - Intelli / Penalty x Petrópolis
19hOO - Paulo Afonso x Camocim

21hOO - Malwee / Jaraquá x Anjo Química - Sportv

Quinta-feira - 4/03
16hOO - Anjo Química x Camocim
17h30 - Intelli /-Penalty x Ananindeua
19h30,- Malwee / Jaraçuá x Casçavel- Sportv
21hOO - Palmeiras x Petrópolis

Sexta-feira - 5/03
16hOO - Anjo Química x Cascavel

'

17h30 - Petrópolis x Ananindeua
19hOO - Malwee / Jaraquá x Paulo Afonso
21hOO - Carlos Barbosa x Palmeiras - Sportv

Sábado - 06/03
13hOO - 1 ° colocado E x 2° colocado' F - Sportv
14h:30 - P colocado F x 2° colocado E - Sportv

Domingo - 07/03
llh30 - Final- Sportv

Abertas as inscrições para
Escolinha_de Vôlei de Are

]ARAGuA DO SUL - A

Amivôlei (Associação dos

Amigos do Vôlei)/
Sociedade Desportiva
Acaraí está com as

inscrições abertas para os

interessados em ingressar na
Escolinha de Vôlei de Praia.
Os interessados podem
comparecer à sede do
Acaraí munidos de docu
mentos pessoais, duas fotos
3 x 4 e xerox da identidade.

As aulas acontecerão terças
e quintas-feiras, das 15h30
às 16h30, nas categorias 10

a 13 anos e 14 anos em

diante, no masculino e

feminino. O valor das

mensalidades para sócios

d� Acaraí e Amivôlei é R$
3,00 e, não sócios, pagam
R$ 6,00. O coordenador
Cezar Augusto Carneiro de

Oliveira comunica que o

início das atividades está

previsto para o dia 2 de

março.

Oliveira diz que 1

saciação conta com a

ximadamente cem ati
atuando no vôlei de qu
e que a expectativ
envolver 40 jogador
quadras de an

"Dependendo do nú
de pessoas que

procurar, pensaremos

possibilidade de aI
outros horários", des
Ele enfatiza que a ide
montar uma equ

competitiva para disp
torneios pela regiã�
formar duplas para

campeonatos da LigaN
Catarinense de Vôlei.

Entre os projetos II

cionados pelo 'Coordena
há uma parceria com a

.

na .realização do ca

peonato de vôlei de ar

em oito etapas, sendo

no primeiro semestre d

ano e cinco no segun
(FABIANE RIBAS))

Eleições da Associação d

Tenistas de Jaraguá do Su
Foi realizada na quinta

feira, durante Assembléia
Geral Ordinária, a eleição
da nova diretoria e Con

selho Fiscal da ATJ (As
sociação de Tenistas de

Jaraguá do Sul), para o

período 2004-2006. A

entidade esportiva está

iniciando a programação

i

doCircuito ATJ de Têns

Campo de 2004 e a prim'
etapa será de 24 a 28

março. No total, serãoci,
etapas finalizando com

Master no mês de nos

bro, reunindo os oito melho
de cada categoria.

Para mais inforrnaçÕ<l,
site daAlJ é www.a�.OI,&br

.1

Inscreva-se J
275.186
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