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César Junkes

O Lavrador Leocir de Jesus do
Nascimento de Guaramirim
procura pelo filho Altamir, 21 anos,
desaparecido em Ilhota desde o

início de março _
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Malwee inicia
treinamentos para a

disputa da Liga Nacional

PÁGINA 12

Samuel Lopes disputa
campeonato brasileiro de
tiro Olímpico

Diretor: EUGÊNIO
VICTOR' S CH MÓCKEL

PÁGINA 11

Reforma em escola é

comemorada em solenidade
cívica

PÁGINA 8

Comissão provisória
do PMDB será definida
no dia 22 deste mês

PÁGINA 3

Venda de gás natural veicular
temaumentoexpressivoem 8Ç,"""".

Em Jaraguá do Sul, a disponibilidade de pontos de abastecimento foi responsável por um aumento de quase
100% nas vendas. A economia - gerada pelo preço e consumo baixos - atrai os motoristas. PAGINA 9

I

Casan deGuaramirim fará
mais obras na área central
DRêSfRV
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Casan recebeu tubos para fazer ampliação da rede de abastecimento de água em Schroeder em Guaramirim.
Mas prefeitura reclama de obras inacabadas que prejudicam pedestres e motoristas. PAGINA 6
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Em- todo meiC? social do qual você fizer parte:

-

familiar,
acadêmico ou

-

profissional, a comunicação só será efetiva
se a sua linguagem for clara, correta e adequada para
transmitir a mensagem desejada sem correr o risco da

má interptetação por parte do interlocutor.

Partiremos do conceito de Roberto Shinyashiki,
"Sucesso é a conclusão eficiente de um percurso". Levando
em consideração" que todos os indivíduos sã� diferentes
nas suas características, capacidade de raciocínio e"

personalidade, chegamos à conclusão de que o nível da

comunicação em seus detalhes, informações e valores
-

será

também diferente. A comunicação deve ser modulada
conforme a carga genética, sentimental, as crenças, os

valores e conceitos que o indivíduo traz "de

berço". Experiências vividas criam definições e "préconceitos"
que passam a ser verdade para as pessoas que Os
defenderão. O conflito de

_

idéias começa quando setenta

provar a inverdade dos "pré-conceitos". Ml�itas grandes
verdades caíram por terra ao longo da história e estar sempre
preparado para rever conceitos e definições, bem como

mudar ações, é algo difícil para muitos. "

Quando nos expressamos, três _ tipos de veiculações
podem estar acontecendo na mente do receptor: A imagem
da sua casa, quando se fala em residência, o conceito de

residência ou moradia e, ainda, a sensação
agradável de estar em seu lar são exemplos de tais

veiculações. A boa comunicação é aquela que consegue
unir ao menos duas destas veiculações. Imagem, Conceito
ou Sentimento. Para isto precisamos de informações claras,
objetivas, imparciais e sem acontecimentos que possam
levar a outras interpretações. Quando alguém lhe solicita
uma taref�, mas não lhe diz a forma correta de execução e

não lhe dá as informações necessárias, você executará

conforme seu julgamento e "pré-conceitos". Pode este

alguém lhe cobrar ou julgar errada a sua forma de execução?
Muitos grandes negócios, antigas parcerias profissionais e

até mesmo empregos já ruíram em decorrência" de uma

mácomunicaçào. No âmbito pessoal o estrago pode ser o

mesmo. A capacidade de fornecer, absorver e interpretar
informações para gerar resultados compatíveis com �osso
julgamento é a chave para a mudança. Necessitamos de

informações completas, objetivas e imparciais para que
possamos alcançar o sucesso, pois comunicação não é o

que lhe dizem, nem o que você entende, mas o resultado
das duas coisas juntas.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro, ou pelo e-mail:
redacao@jomalcol'reiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito

d:� sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e 9tCJT'aticais recessárias.

ERRATA
Na publicação do dia 11 de marçoerramos o nome do presidente do
VOLTS - Voluntári�s de Schroeder. Osnildo Konell é presidente da

entidade, enquanto Harildo Konell é Secretário de Educação Cultur�
Turismo Esporte e Lazer do município de Schroeder.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.

Esta semana, os jaragua
enses foram surpreendidos
com a notícia da suspensão
das atividades da empresa
Cartão J allaguá, que tem a

con-cessão do serviço público
de estacionamento rotativo.

Em-bora a sentença da juíza
Quitéria Peres indique a sus

pensão do serviço até que
sejam providenciadas
algumas· adequações, a

cobrança da zona azul

continua, pois a decisão final

cabe ao Tribunal de Justiça.
Tanto a adminis-tração
municipal quanto a em-presa
vão entrar com um re-curso

para a manutenção do

serviço, mas, certamente,
mui-tas mudanças devem advir

dessa novidade. InstituIda em

- 1996, a área azul de Jaraguá
do Sul, ao longo desses anos,

tem causado todos os tipos de

senti-mentos entre os motoristas.

Alguns mais àlterados chega
ram, inclusive a agredirmoni
toras. O caso mais polêmico
envolvendo a área azul foi

protagonizado por um juiz,
que inclusive mandou levar

para a delegacia uma moni�ora.

Medida justa
r
Diante de tantas

reclamações em
relação ao serviço

prestadopelo Cartão _

Jaraguá, a Justiça
fez a suaparte

_J

CEI (Comissão Especial de

Inquérito) realizada ano pa�
sado pela Câmara de Vereado

res de Jaraguá do Sul. Diante

de tantas reclamações em It

laçâo ao serviço prestado pelo
Cartão jaraguá, aJustiça fm

sua parte, tomando as inicia

tivas cabíveis com a situaça
Agora, resta esperar o pro
nunciamento definitivo do

Tribunal deJustiça e, também,

que a empresa e a administra

ção municipal providenciea
com a máxima urgência, aI

adequações apontadas pela jUÍ7�
em sua sentença. Infelizmente,

os mais de 50 funcionários da

empresa estão enfrentando
um período de muita inse

gurança, porque não sabem

por quanto tempo ainda terão

emprego garantido. A questão
social é relevan te e deve sef

analisada com atenção pela
Justiça. Independente do pro·
blema social, a intervenção da

Justiça em relação a atuação da

empresa Cartão J araguá é uma

resposta para a comunidade
local, que há muito vinha

reclamando do sistema adotado
peIa Cartão Jaraguá.

A seqüência de reclama

ções e a declarada insatisfacão

da comunidade, de um modo

geral, com as normas estabe

lecidas pela empresa acabou

colocando frente a frente

motoristas e monitoras, que,
na ânsia de cumprir com a

obrigação que exige a função,
passaram a ter uma imagem
negativa junto à população.

Os problemas, ou pelo
menos alguns, foram minimi

zados através de �lgumas mu
danças favoráveis aos usuá

rios. Mesmo assim, a Promo
toria Pública de Jaraguá do

Sul entrou com ação civil

pública contra a empresa cm

virtude de ilegalidades e irre

gularidades, situações tam

bém apontadas no relatório da
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A Câmara Municipal de Jaraguá do Sul realizará no

próximo dia 25 demarço, quinta-feira, apartir das 19h1 5,
sessão solene em comemoração aos 70 anos de

emancipação político-administrativa do município. Na

oportunidade o diretor-presidente do jornal Correio do

Povo, Eugênio Schmockel receberá o titulo de cidadão

honorário,

AUMENTO NO REPASSE DE VERBAS

A administração petista aumentou o repasse de recursos

federais para oMunicípio.O levantamento realizado pelo
mandado do deputado Dionei Walter da Silva (PT)
apurou que o governo Lula destinou em média 25% a

mais de recursos para Jaraguá do Sul. Dados do

Ministério daSaúde comprovam que a cidade jaraguaense
recebeu em 2003, R$ 9 milhões para a saúde. Em 2002,
quando o PSDB liderava o País, foram repassados R$
6,8 milhões. Isso significa que no primeiro ano de

administração petista 'houve um acréscimo de 32,2%.
Outro índice alvo e boataria é o FPM (Fundo de

Participação dosMunicípios), que aumentou 4% no ano

passado, o que significou R$ 347 mil a mais no caixa dá

prefeitura. O fundef aumentou 18,39% e os recursos

para aquisição de merendá escolar, 9,52%.

DEPUTADO PRESTA CONTAS ,

Dando continuidade às reuniões de prestação de contas

do mandato, o deputado estadual Dionei Walter dá Silva

(P1) vai detalhar suas ações no legislativo catarinense
durante a reunião da Acijs (Associação Comercial e
Industrial deJaraguá do Sul), nesta segundá-feira. Ontem
ele esteve no Bairro Rio da Luz, reunido com os

moradores daquela localidade. Além de esclarecer a

população sobre as atividades desenvolvidas no primeiro
ano demandato, as reuniões também têm o objetivo de
incentivar a participação dapopulação nas ações políticas.
Junto com ele, também prestam contas os vereadores
do PT, Zé Padre e Marcos Scarpatto,

ApOSENTADORIA PARA DONAS DE CASA
A líder do PT no Senado, ldeli Salvatti (PT),
participou quarta-feira da passeata das donas de
casa de 22 Estados em Brasília, As lideranças
entregaram aos presidentes da Câmara.joão Paulo,
e do Senado, José Sarney, um milhão de assinaturas
de apoio à Proposta de,Emenda Constitucional

(pEC) n? 385, de autoria da deputada federal Luci
eh '

olnacki (PT /SC). A proposta garante
aposentadoria às don�s de casa, independente de

contribuição ao INSS. No Plenário do Senado, Ideli
destacou a iJ;nportância social do trabalho realizado
por milhões de donas de casa.

didato a prefeito, concor
rendo com Geraldo

Werninghaus. "O julga
mento aconteceu nas vés

peras de uma eleição,
num período de muita

pressão dos adversários,
que só queriam me ver,

inelegível. O problema é

que depois desse mo

mento, meu advogado
não mais acompanhou
esse caso, que ficou dor

mindo por aproxima
damente seis anos, então

acabei não apresentando
defesa em, tempo. A ação
tramitou injulgada"; salienta.

O ex-deputado a

guarda nova sessão da

Câmara de Direito PÚ

blico, que avaliará esta

questão. "Se eles forem

contra a reversão, vou
entrar com recurso para
recuperar os direitos

políticos", enfatiza. (FR)

I NEGADO: TRIBUNAL DE JUSTiÇA MANTÉM A CONDENAÇÃO DE PERDA DE DIREITOS POLíTICOS

Ivo Konell aguarda resultados
da Câmara de Direito Público

jARAGuA DO SUL - O

ex-deputado estadual Ivo

Konell (PMDB) obteve

quarta-feira a negativa do

Tribunal de Justiça em re

verter a decisão de con

siderálo inelegível. No jul
gamento da ação resci

sória, a maioria dos rela

tores mostrou-se opostos
à possibilidade do peeme-,
debista voltar a ter direitos

políticos. A condenação
aconteceu em virtude de
Konell ter rejeitado o re

passe do duodeno devido
à Câmara de Vereadores, na
época que foi prefeito de

Jaraguá do Sul (1992).
Por desobedecer à jus

tiça, recebeu ordem de

prisão e teve de pagar
fiança no valor de dez sa

láriosmínimos. "Para não ser

preso, a dívida foi paga pelo
secretário de finanças daquela
época, Antenor GaIvão,

jARAGuA DO �UL - O

vice-governador do Estado
de Santa Catarina e presi
dente do PMDB, Eduardo
Pinho Moreira, virá ao

Município no dia 22 deste

mês para tratar a questão da

formação da comissão pro
visória do partido. O en

contro, que ainda não tem

local estipulado, será deter

minante para a nomeação
das pessoas que integrarão o
grupo responsável pela
definição de quem fará par
te do diretório municipal do
PMDB.

O vereador Pedro Gar

cia destaca que, por serem

os únicos a contar com car-

,

•
César Junkes

Konell salienta que pretende recorrer ao Supremo
cOltll cheque de sua conta

parricular e acabei sendo
acusado também de

improbidade administra
tiva porque me acusaram

,
'

de liquidar o que devia

com dinheiro, público.
Apresentei documentos
que provam que o cheque
utilizado não era �a pre-

go eletivo, os três represen
tantes do PMDB no. poder
legislativo' - Ivo Petras

Konell, Lorita Zanotti

Karsten e Pedro Garcia -

devem fazer parte da

comissão. Outros dois

nomes cotados são Siné-sia

Vanson e Amário Ximenes

Júnior. "Mas isso será

definido pela executiva

estadual", destaca.
Na 'opinião do ex

deputado estadual Ivo
Konell (PMDB), para ter

mais representatividade, os
integrantes da comissão

deveriam ser apontados
por cada segmento do

partido - uma indicação

feitura, mas mesmo assim a

condenação persistiu", explica.
Em 1993, o procurador

da prefeitura daquela época,
Irineu Bianchi elaborou uma '

petição requerendo a aber

turade ação civil contra Ko-.
nell, que foi julgada à pri
meira instancia em 1996,
quando o político era can-

do PMDB Mulher, Jovem,
dos vereadores, dos ex

'presidentes e ex-secretários.

"O ,problema de manter os

três vereadores é .o fato de

eles terem interesses próprios,
que podem interferir na

formação do diretório. Por

estemotivo, seria melhor que
cada segmento apontasse um

candidato", considera.

Depois de constituída, a

comissão tem 90 dias para
realizar a convenção e discutir

a formação do diretório

municipal, onde os 45 ti�ares
e 15 suplentes permanecem

por dois, anos. "Por desen
tendimentos pessoais, o

partido foi bastante pre-

PMDB aguardaPinhoMoreirapara formar comissão
judicado em termos de

desarticulação, pois neste

período sem diretório

houve muitas desfiliações.
As pessoas estão des

contentes com esta situação.
E enquanto não defi

nirmos essa questão, as

conversações com outros

partidos seguem infor

mais", salienta Konell.

(FABIANE RIBAS)

mr·igs@terra.com.br ;
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A cozinha oficial
da Casa do BBB4
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Herlim
Valorizando seu estilo de vida.

Alhanáslo Rosa, 1457· Cenbo .Guaramlrl� 373;,0377
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I AUMENTO: DISPONIBILIDADE DE PONTOS DE VENDA FAZ CRESCER NÚMERO DE CARROS CONVERTIDOS

:1 Venda de gás natural veicular
aumenta em .laraguá do Sul

III ]ARAGuA DO SUL - A

instalação de dois postos de
abastecimento de gás natural
veicular no município tem

sido responsável por um
aumento significativo de
veículos convertidos. Em
bora não se tenha dado exa
to sobre o número de mo
toristas que investiram na

conversão, sabe-se que a

comercialização de gás
natural veicular aumentou
de 40.744 metros cúbicos

por dia em 2002 para
84.439 metros cúbicos por
dia em 2003, um volume

significativo considerando
se que em Jaraguá existem

apenas dois postos de venda
de gás natural veicular. O
primeiro posto de venda de
gás natural veicular de

Jaraguá do Sul foi inaugu
rado em 2002 e o segundo,
no ano passado.

A sócia-proprietária de
uma empresa que faz a con

versão, Eronildes Krug
afirma que, desde 2001,
quando começou. com o

processo, o número de veí
culos modificados passou
de cerca de 90 até 2002 para
145 no ano passado, carac
terizando um aumento de

50%. "Para este ano a ten

dência é que este número

aumento muito mais por
que omercado do gás natu
ral veicular teve boa aceita

ção, especialmente entre as

empresas", estima Eronildes
Além da crescente ins

talação de postos de gás
natural em todo o Estado,
a Companhia de Gás de
Santa Catarina atribui o. au

mento da frota ao preço do
novo combustível, que está

sendo comercializado a R$
1,19 nos postos jaraguaenses.
Segundo o consultor de

GNVde uma das empresas
convertedoras do mu

nicípio, Reginaldo Panstein,
o veículo roda, em média,
15 quilômetros com um

litro de gás natural. "Catros
mil <;=ilindradas chegam a

fazer 22 quilômetros por
litro", comenta.

11�

,
CÉSAR JUNKES

Em fevereiro, 18 veículos foram convertidos na Caraguá. Motorista Sívio Zoz (no detalhe)
garante que o investimento tem valido a pena. A economia, segundo ele, é de 50%.

PROCEDIMENTOS: Panstein explica que
leva cerca de um dia e {peio para fazer a

conversão do veículo e o custo médio é de

R$ 3 mil. "Mas, para valer a pena, o retomo
do investimento deve vir em um ano",
avisa. A SCGÁS recomenda que a instalação
deve ser feita em um estabelecimento que
tenha o registro no Inmetro. Jaraguá do Sul
é um dos sete municípios catarinenses a

contar com postos de abastecimento de
GNV. Panstein ressalta que o motorista
interessado em fazer a conversão deve

primeiro verificar as condições do carro,
evitando assim problemas posteriores.
Outro cuidado é com a inspeção, que era

feita pelo Detran, mas agora está sob

responsabilidade da Inmetro. A inspeção é '

feito apenas em Blumenau e Joinville.
Somente no mês passado, 18 veículos
foram convertidos na Caraguá. O

proprietário de um veículo Gol, Sílvio

José Zoz, afirma que fez a conversão há

oito meses e não está arrependido. ''A
economia é de 50%", assegura o

representante comercial.
De acordo com a assessoria de

comunicação da SCGÁS, o Inmetro

terceiriza a inspeção técnica. A estimativa,
no entanto, é de que 40% dos veículos

çonvertidos não passaram pelo vistoria e

estão sujeitos a multas .e apreensão. Os
veículos vistoriados recebem um selo e

um documento, que comprovam a

realização da vistoria ..

SITUAÇÃO No.ESTADO - Até dezembro

de 2003 foi registrado pelo Detran/SC
(Departamento Estadual de Trânsito) um
total de 6 mil veículos cbnvertidos para
consumo de gás natural. O volume é

127% superior ao de dezembro de 2002,
quando o Detran contava com um

cadastro de 2.670 veículos convertidos.
Para o presidente da SCGÁS, Otair

Becker, o significativo aumento na frota
é resultado da economia proporcionada
bem como pela confiança dos proprie
tários de veículos nesse moderno com

bustível. "Ressaltou que os "benefícios

para quem faz a conversão vão desde

ganhos ambientais a maior longevidade
do motor, além da economia.

Santa Catarina conta hoje ,com 16

postos de abastecimento de GNV

espalhados por sete municípios
(Blumenau, Brusque, Joinville, Indaial,
São Bento do Sul, Criciúma e Jaraguá
do Sul) enquanto que em 2002 contava

com apenas nove, representando. um
aumento de 80%. Becker espera
encerrar 2004 com mais de 30 postos
de GNV em Santa Catarina.

Em 2003 o volume de vendas de

gás natural foi de 66 milmetros cúbicos/
dia, representando um crescimento de

108% em relação ao ano anterior,
quando o volume de vendas foi de
31.700 metros ,cúbicos/dia. A

expectativa da diretoria da SCGÁS é

elevar esse volume para 175 mil metros

cúbicos/dia neste ano.

INFORME p

IPTU

Os coordenadores das etapas regionais e estadual do
Prêmio CNI/FIESC realizaram, no início do mês,ajprimeira reunião para discutir a realização do evento
deste ano. No encontro, foram discutidos o

regulamento e o cronograma do Prêmio, quê classifica
os vencedores para a etapa nacional do Prêmio CNI I

,

nas categorias Qualidade e Produtividade, Ecolo�a
e Design.

EMPRÉSTIMOS
O crédito em consignação (empréstimo Com

desconto em folhade pagamento) no Banco do
Estado de Santa Catarina cresceu 84,39% em saldo

aplicado, entre fevereiro de 2003 e fevereiro de 2004,
O saldo do banco era de R$ 33.058.000,00 e passou I

para R$ 60.956.000,00. O número de contratos

evoluiu 59,07%, passando de 17289 para 27.502, O

desempenho da carteira revela o empenho do

presidente do Besc e dos funcionários na luta pela
viabilidade do Besc. A consignação é feita para várias

prefeituras, além dos servidores do Estado, e

empresas parceiras como a União dos Previdenciários

e Clube de Empregados da Petrobras, no Rio de

Janeiro. As taxas de empréstimos são as menores do

mercado e variam de 1,72% a 3%. No mês de,

fevereiro, o crédito em consignação 'teve um

acréscimo de 12;79% em relação a janeiro, em saldo

aplicado. A carteira saiu de R$ 54.045.000,00 para
I

R$ 60.956.000,00. O número de contratos evoluiu

9,43%, saltando de 25.132 para 27.502. Desde o dia

10 deste mês o Besc colocou à disposição dos clientes

a linha de crédito para os empréstimos com prazo
até 180 dias. O banco antecipará até 70% do valara

ser restituÍdo.

I

Encerrou ontem o prazo para o. pagamento com

desconto de 20% da primeira parcela do IPTU

(Imposto Predial e Territorial Urbano) de Schroedrt
De acordo com o prefeito Osvaldo Jurk, até quinta
feira, 90% dos 3.650 carnês haviam sido entregues'
na casa dos contribuintes. O pagamento do imposto
pode ser feito em todas as agências bancárias e nas

lotéricas quando o valor não ultrapassar a quantia de

R$ 115,00. �
Quem não quitou o car�ê à vista, aindà poderá se

beneficiar de um desconto de 10% se o pagamento
for feito até o dia 12 de abril. Para os contribuintes

que desejarem quitar o carnê até o dia 12 de maio, a

administração municipal concede desconto de 5%

Outra modalidade de pagamento é o parcelamento
em até três vezes de igual valor. ,

De acordo com o prefeito Osvaldo Jurk, o IPTU e

importante para que o rrÍunicípio consiga incrementar
as obras de infra-estrutura. Ele cita como exemplo
os investime�tos que a administração municipal deve
fazer na área da Saúde, com a construção de duas

unidades sanitárias uma delas nas proximidades da

Marisol e a outra no Bairro Tomazelli.

Cotação de ontem
Compra
2,9055
2,9200
2,8200

Venda
2,9063
3,0000
2,9800

COMERCIAL
PARALELO

TURISMO
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TAS
EXPOSiÇÃO
No final de semana em que se inicia a temporada 2004

. da Fórmula 1, com o Grande Prêmio da Austrália, a

Petrobras 'Transporte S.A. (Tr:mspetro) expõe, em São

Francisco do Sul pela segunda vez, o carro de Fórmula

1 da equipe BMW Williams, idêntico ao utilizado pelo
piloto colÇ>mbiano Juan Pablo Montoya. O público
poderá conhecer o carro de Fórmula 1 no Museu

Nacional doMar, no Centro Histórico de São Francisco

do Sul, das 9.às 19 horas. O veículo ficará exposto no

Museu até dia 15.

FITAS

Marketing e Vendas do Século XXI, Liderança em

Vendas, O Cliente Encantado, Vendendo com Bom

Humor, O Poder do Entusiasmo, Conscientização sobre
aQualidade e Aprendendo a Falar em Público são alguns
dos temas de fitas de vídeo que a AssociaçãodasMicro
e Pequenas Empresas do Vale do ltapocu dispõe para
aluguel. Direcionadas para empresários e colaboradores

de empresas, as fitas abordam�desde atendimento,
motivação e empreendedorismo atémarketing e vendas.

As fitas estão disponíveis na sede daApevi, das 7h30min
às llh45min e das 13h30min às 17h15min. O valor do

aluguel para associados é de R$ 5,00. Demais interessados
investem R$10,00 e têm um período de três dias para
utilizar a fita. Outras informações podem ser obtidas
com Andreza, através do telefone 275-7024 ou via e

mail auxadministrativo@apevi.com.br

CETEJ
O diretor geral do Centro de Educação Tecnológica de

]araguá do Sul, professor Jece Pedro da Silva, informa
aos empresários e demais interessados que a entidade

disponibiliza, no primeiro momento, duas graduações
na área de tecnologia: Gestão Financeira eMarketing no
Varejo, ambas com dois anos de duração. Outros cursos
estão previstos para o segundo semestre. O diretor do

CETE] disse que os cursos têm foco no negócio, sendo
específicos para atender o mercado, nos setores onde

apresentam maior carência de profissionais qualificados.
O empreendimento localiza-se na Vila Lalau,
proximidades da Sociedade

REUNIOES:

_�II-
4" Feira - 19h30 - ENSINO

M_taJOIlRiómD1''I:ID
PARTICIPE!

"Ele dá generosamente
aos pobres, e a Sua
bondade dura
para sempre." Rua: Max Wilhelm, 289'

Baependi / Jaraguá do Sul - se
Fone: (47) 370-6180

www.casadeoracao.com
2 Coríntios 9:9

q�,
porque nõo estôo lhe

?:,' uem sabe estão lhe

�o ve você e é isso que
ndo? Verifique seus

ariano, às vezes você passa
ue nem vê certos detalhes
s de você mesmo. Pois é,

Touro _ Se voe:sá�io refazer o trajeto.
oE(!

ce nco se pronunciar, vão
m cima de você. De

cê ache (ou tenho
rôo os coisas bem-feitos

e:�, que tentem, que façam ao

e;.:b çol.. Depois você orga'niza
s� retoques, faz o controle de
enquanto, apenas descanse.

lnicno, convide o tal
idéio. Talvez s6 estejam

ente existem seres com

'aO'seu} sé'não ninguém sequer teria

inventado o rodo.
Câncer- Sem dúvida, o outro ser sempre será
uma incógnito, um mistério e um desafio, mas

Transparente, você? Que
s águas, tão variadas as

arés. E, ainda assim,
nda ... Se seu foco ficar

complicação que você

GERAL,
redacao@jornaicorreiodopovo.com.br
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/

Area de lazer será construída

]ARAGuA DO SUL - A

Sociedade Cultura Artís

tica de Jaraguá do Sul

(SCAR) está dando opor
tunidade às pessoas que

gostam de cantar e gos
tariam de fazer parte do
coral da entidade. Até o

dia 31 de março, homens
e mulheres com idade

acima de 18 anos, pode
rão participar de testes

vocais que serão feitos

em mutirão pelos moradores

César Junkes

"Esta era uma antiga de ruas. No que Sé: refere o saneamento básico, que
re�indicação dos mora- a construção de uma deve acontecer ainda este

dores da Corticeira que creche, Tanke informa ano e também o patro-
agora vai se tornar reali- que essa reivindicação lamento de ruas em más

dade", salienta Tanke. não será atendida este condições de conser-

Entre as necessida- ano. "O prefeito nos ga- vação. O presidente da

des do Bairro Corti-. rantiu que ano que vem, Associação informa que
ceira, o presidente da caso ele se reeleja, a no início de abril a Pre-

Associação de Mora- creche será construída", feitura vai realizar esse
I

dores salienta a falta de acredita o líder comu- serviço durante três dias.

creche e saneamento nitário. Outra boa notícia, "Finalmente estamos re-

básico, além de conser- ainda segundo Tanke, é cebendo a atenção me-

vação e pavimentação a instalação de tubos para recida", resume. (MHM)

pelos coordenadores do

Coral da SCAR. Os testes

são realizados nas quartas-.
feiras, às 20h às 22 horas,
durante os ensaios do

grupo, na sala do Coral,
no Centro Cultural. O

cbral conta com a

regência do maestro Luiz

Fernando Melara.

Atualmente contando
com 36 integrantes, o

Coral comemora 30 anos

GUARAMIRIM - Os

moradores do Bairro

Corticeira poderão usu

fruir de uma área de

lazer a partir do próximo
mês. A informação é do
presidente da Associ

ação de Moradores da

Corticeira, Ademir Má
rio Tanke. Segundo ele,
em audiência com o pre
feito Mário Sérgio Pe

ixer, ocorrida na manhã

de 5" feira, ficou acer

tado que a Prefeitura vai Sebastião de Sousa mostra o local onde será construída a área de lazer

doar o material e a As

sociação se encarrega da

mão de obra. "O pre
feito nos garantiu que,
no máximo até terça
feira da semana que
vem, o material será en

tregue. A mão de obra

fica por nossa conta",
assegura Ademir. A

intenção é entregar a á

rea de lazer para a co

munidade ainda em abril.

Coral da Sociedade Cultura Artística seleciona cantores

o pra brincar, nado com que
s? Tire-os da sua frente e
-

o tão grandes. Do que
e é realmente importante?
um pouquinho, sabe que às
cises que não tem nodo a,

ver, só para cO%��;IPr penscndo que está no
comando ...

Virgem. Chega de se enrolar com as minhocas
do quilo tudo que vem

há um tempão. Ah,
stá cansado de

es probabilidades de que você
o em vão. Quando o dia
tudo, até 16 muita coisa pode
.ê .�em sobe co";'o mudam as

usênte do momento,

abreWÜl,qd?'p_��periên�a do agora. Até a rotina

resere%�acWôntiRiRient6s inéditos, é 56 ter olhos de
ver.

Escorpiôo- Estão pedindo a sua interferência,
alô, o seu ovalou até mesmo
seu gelo, escorpiano, isso é

güentar. Se você quer despertar
ez tenha que sermais direto,

vo via quanto pensa e nem todos
tê lu ,�de�ue você.
Custa ajudar? "'��i;1JI'-

de existência em 2004.

As atividades deste ano

começaram no dia 11 de

fevereiro, mas uma apre
sentação especial está
sendo preparada para o

. dia 5 de junho, no Grande
Teatro. Outros dois

corais convidados tam

bém vão participar desta
apresentação.

O presidente do Coral,
Luiz Lanznaster, informa

que Jaraguá do Sul vai

sediar no dia 6 de

novembro a 49" edição do
Encontro da LigaCultura
Artística Alto Uruguai,
que integra 180 corais de

Santa Catarina, Paraná e

Rio Grande do Sul. As

inscrições para "novos
coralistas são gratuitas e

podem ser feitas na

secretaria da SCAR,
telefone (47) 275-2477.

Scqttório . Seró que você não está

comPlicondO'QS'CO.i.�as
para si mesmo? Tire

alguns pen;�dmêntos o caminho e ouça o que
o entes interiores, sinta suo

; is curtas e mais simples,
que vbi ojodé-lo o se achar. Às
da melhor do que fechar todos

einiciar o computador.
Ccpricórnio . Talvez fosse preferível evitar
certos assuntos, mas há coisas que não podem

estão e que só você pode
não estão percebendo o que

ois indicações que
u o momento de ser

Aquário - Muito movimento pelo frente,

c0rn.g�I\'?k��� cl, não deixe sua

ca��1111OP�stlr q:mamenla, Ira ler
zê-lo ficar estressado

cê preciso resolver

aqui e agora .. Os olhinhos fechados de seu

amor esperando aquele beijo, por exemplo.
Pelxes . Se olhar no espelho antes de sair, só

ão, você não está
ntrório. A questão é out�a.
ora si ultimamente?
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IOBRAS:TRABALHOS FEITOS PELA CASAN ABORRECEM PREFEITURA DE GUARAMIRIM POR CAUSA DOS BURACOS DEIXADOS NAS RUAS

Casan investirá em Guaramirim e Schroeder
SCHROEDER/

GUARAMIRIM - A Casan

deverá iniciar nos pró
ximos dias a implan
tação de uma rede de

2,2 mil metros de

tubulação nos municípios
de Schroeder e Gua

ramirim. Em Schroeder

serão investidos cerca

de R$ 12 mil para traba
lhos nas ruas Brasília,
Fortaleza, Maceió e

Osvaldo Lenzi e em

Guaramirim na Estrada

Bananal, que receberá

cerca de quatro mil

metros de tubos de 100

milímetros de diâmetro,
num valor aproximado
de R$ 80 mil.

De acordo com o

gerente da Casan de

Guaramirim, Irvando
Zomer, estes investi

mentos deverão ser

, \ Divulgação
Secretário adjunto da SDR Nilson Bylaardt observa material que será entregue à Casan

ampliados ainda para as

ruas Erich Frahner, em
Schroeder, além do

Guaramirim, num inves

timento aproximado de

R$ 70 mil. Estes recur-

Estado do Desenvol
vimento Regional e da

gerência regional da

empresa, em Joinville.
Foram entregues

Prefeitura critica obras realizadas pela Casan
GUARAMIRIM '- A

prefeitura de Guara

mirim, no entanto, re
clama dos danos que as

obras realizadas pela
Casan vem ocasionando
nas vias de Guaramirim.
De acordo com o se

cretário de obras, Lauro
Frô hlich, os rompi
mentos constantes na

rede de distribuição, de
água arrebentam tre

chos da pavimentação
asfáltica e calçadas da
cidade."A empresa rea

liza as obras de melho
rias na rede mas danifi
ca a pavimentação e

deixa a comunidade

lesada", diz Frôhlich,

Segundo o prefeito Mario
Peixer quem tem sana

do os problemas dos
buracos é a prefeitura.
"De nada tem adiantado
os apelos da adminis

tração municipal em
favor do patrimônio
público, a cada dia um

Distrito Industrial e Rua sos provêm do Estado,
Guilherme Tomelin, em através da Secretaria de

( Divulgação
Ruas danificadas depois de obras realizadas pela Casan

novo buraco aparece",
reclama o prefeito.' ''A
empresa não tem de-

,

monstrado o menor in

teresse em resolver o

problema", cita o secre

tário. As ruas Cláudio

Tomaselli, .Ezidio Carlos

Peixer, Olímpio José
, Borges,WaldirMarcelino e

Luís Balestieri estão

entre as mais danifica
das.
A prefeitura calcula

que para fazer a

recuperação asfáltica

dos trechos danificados
o custo será de mais de

R$ 6 mil. Peixer escla
rece ainda que muitas
vezes a população acre

dita que estes buracos
são conseqüência de
trabalhos mal feitos de

pavimentação. "Quere
mos deixar bem claro

que nosso serviço está
sendo feito de maneira
correta e eficiente, o

problema é que a Casan
está acabando com nosso

trabalho", critica.O se-

cretário informou que a

maior parte dois danos
está concentrada no

anel viário central. O
convênio realizado com

a Casan, data de 1976 e

segundo o gerente da

empresa, Irvando Zo
mer um novo contrato

deveria ser feito com

base em novas regras,
como a divisão de
re s p on s abilidades.

"Hoje, a prefeitura é

responsável pelo servi

ço, mas tentaremos

ajudar,' porque nem a

prefeitura, nem a Casan
são responsáveis por
esses buracos existentes.
Acontecem os rompi
mentos e arrumamos",
declara, O gerente expli
ca que não há nenhuma
emprcrsa para realizar os

reparos, mas como há
uma nova licitação,
solicitará atenção ao

município de Guara
mirim. (CG)

para a Casan de Gua

ramirim, quatro mil

metros de tubos, para
ampliação da rede nos

dois municípios. Além
disso, o escritório local

- recebeu esta semana,

um veículo GM Mon

tana, que servirá para

agilizar as operações nos
municípios de Guara

mirim, Schroeder, Coru
pá e Massaranduba.

Segundo o secretário

adjunto da SDR, Nilson

Bylaardt, este investi

mento é fundamental

para melhorar o aten

dimento da estatal na

região. ''A Casan é uma

empresa eficiente, que

passou por maus mo

mentos, mas que agora
está sendo novamente

bem administrada, com

agilidade e qualidade",

ressalta Bylaardt
Hoj� 90% da pop,

lação de Guaramiril11
conta com água tratad!

(são 4.777 ligaçõcl
domiciliares) .

A estação de tra.

tamento de água (ETA),
localizada no limite
entre Guaramirim e

Jaraguá do Sul, produz
70 litros de água pOI

segundo.
Segundo o gerente o

abastecimento de Gua,

ramirim é tranqüilo e

não ocorre mais falta de

água. "Salvo algum
casos isolados", asse

gura Zomer que lemln

ainda que os bairro

Jacu-Açu, Tibagi, Pu,

tanga, Serenata, Brüder·
thal e parte do Rio

Branco ainda não

recebem água da Casan

Congresso Sul-Brasileiro
discute a profissão docente

JOINVIll.E - Professores e profissionais da educação
em diferentes áreas estarão lado a lado discutindo aO

profissão docente durante oX Congresso Sul-Brasileiro
da Qualidade na Educação, que acontece de 10 a 3 &

abril, no Centreventos Cau Hansen, em Joinvilk
O tema central do evento - "Profissão: Professor-
Debates e Perspectivas" - pretende avaliar a trajetóri!
da profissão docente, proporcionado ao professor um!
reflexão sobrediversos temas que norteiam os debateí
e as perspectivas da atividade. Integrados aO

Congresso também serão realizados eventos paralelol
como o I Encontro de Gestores Educacionais e a X

Feira de Produtos e Serviços Educacionais, que este

ano também traz uma novidade: a Feira do Livro de �
Joinville. Entre outras autoridades, na abertura do

Congresso, no dia 1 ''', é aguardada a presença do

ministro da Educação Tarso Genro, que profere
palestra às 9h:30. A previsão é de reunir cerca de 3000

participantes vindos de todo o Brasil. O X CongreSSO
Sul-Brasileiro de Qualidade na Educação é u�a
realização da Associação do Congresso da Ed�caç�
que reúne 10 instituições ligadas à área de enslDO,

evento tem o patrocínio do Senai, Senac e Sisteflli
Federação das Indústrias 'doEstado de Santa Catalin�

,

I
' enrocom apoio do Banco Regional do Desenvo V1fD

do Extremo Sul e do Sindicado das Escolas Particulares
de Santa Catarina. Informações e inscrições podediJIf

. . o
ser eitas atraves 'I
www.congressodaeducacao.com.br. pelo e-01a�

@ b traves
congresso congressodaeducacao.com. r ou a

do telefone (47) 432-3978.
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;;Il �VO�DES'TA UES 2003
• CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, SÁBADO, 13 de março de 2004

Fundada no dia IOde julho de 1997 pela
farmacêutica Alessandra Klein da Silva Costa e

pelo administrador Alessandro Giuseppe L. da

Costa, a Farmácia de Manipulação Receituário
inaugurou suas instalações na rua Domingos da

Nova, 145, no centro de Jaraguá do Sul. Na

época, contava com uma farmacêutica e uma

auxiliar, que desenvolviam os produtos e

realizavam os atendimentos.
O profissionalismo despendido com muito

trabalho e dedlcaçáo resultou na confiança dos
clientes em adquirir os produtos da Receituário,
gerando também o reconhecimento da empresa
pelos profissionais da saúde.

Com o crescente aumento da procura,
percebeu-se a necessidade de ampliar as

instalações da farmácia para dispor de uma

estrutura mais adequada. Assim, em 2000

passou a atender na rua Reinoldo Rau, 263, sala
,

2, numa área de 200 metros quadrados.
No ano seguinte, com a participação no

Controle de Qualidade da Anfarmag
(Associação'dos Farmacêuticos Magistraisl, foi
instalado na empresa o laboratório de Controle
de Qualidadé, para assegurar ainda mais a

qualidade dos produtos desenvolvidos. Quando
necessário, o serviço também é terceirizado pelo
lCQPq (laboratório de Controle de Qualidade e

Pesquisa), explica Alessandra.
Hoje, a Receituário conta com 27

colaboradores, dos quais quatro são
farmacêuticos que atuam nos setores de controle
de qual idade, processo produtivo e assistência
farmacêutica ao cliente. "O número de
funcionáriós é em vi rtude das exigências em

nível de legislação", comenta Alessandra.
Além disso, a empresa é associada ao Sap

(Serviço de Assessoria Permanentel, que
promove o intercâmbio de conhecimentos entre
profissionais da saúde, potencializando esta

relação na busca de tratamentos mais
adequados aos pacientes.

"Nós queremos' passar a imagem do
dinamismo para atingir uma maior excelência
em nível de mercado", afi rma a proprietária.

Para identificar melhor a loja e aumentar o laço de amizade e carinho com os

clientes, foi criada a Receitinha, a mascote da Receituário.
A Receitinha mostra-se interessada em transmitir assuntos atuais, relacionados
à área da saúde, bem como dicas e idéias.
Você encontrará a Receitinha nos lugares mais
diversos, como dentro da própria Farmácia
de Manipulação Receituário, circulando

pelas ruas, nos eventos ou no site
www.receituario.com.br.

MASCOTE

"
�

leio/fax: 275-0764
WWw.receituario.com.br Farmácia de Manipulação

prêmio Podhium na categoria
Farmácia de Manipulação, a Farmácia de

Manipulação Receituário é contemplada pela
quinta vez como a melhor empresa do ramo de

Jaraguá do Sul.
O reconhecimento adquirido nestes últimos anos é
reflexo da' visão empreendedora dos sócios

proprietários e de uma constante preocupação com

a qualidade no' atendimento e nos produtos
oferecidos.

PRODUTOS
Além do desenvolvimento de medicamentos

específicos para cada cliente, a Receituário também

dispõe em sua loja de inúmeras linhas diferenciadas,
tais como:
• antialérgica: capas de travesseiro, colchão,
xampu, condicionador, repelente de' insetos,
cosméti cos;
• odontológica: escovas de dentes especiais para

aparelhos ortodônticos, limpadores de língua,
escovas interdentais, .escovas para limpeza de

prótese:
• aromaterapia: difusores para ambientes,
difusores para carros, difusores para armários,
velas aromáticas, pot-pourri, bichinhos e bonecas
aromáticas com efeitos terapêuticos;
• cosmética: cremes nutritivos faciais, esfoliantes
corporais e faciais, tônicos adristingentes e cremes

para proteção solar;
• chás variados.

CAMPANHAS
Com o objetivo de ajudar a construir uma

sociedade mais informada em relação à saúde, a

Farmácia de Manipulação Receituário realiza

periodicamente eventos voltados aos clientes e à
comunidade em geral.

Na Campanha Amigos da Vida 2003,
Alessandra Klein da S. Costa, Ângela Porto, Ora.
Luciane Grilo, Dr. Fábio Monteiro, Dr. Antônio

Scaramelo, Dr. Dalisbor W. Silva e Dr. Cláudio Luiz

dos Santos apresentaram quatro palestras,
prestigiadas por mais de mil pessoas interessadas
em obter informações sobre educação em saúde.

Além disso, os alimentos adquiridos em

ingressos foram revertidos em doações para
entidades assistenciais como a Ama e Associação
Amigosem Ação.

Este ano a Campanha terá continuidade e

iniciará com a palestra "Perca peso e ganhe saúde",
ministrada pelo Dr. Dalisbor W. Silva. O evento

acontecerá dia 25 de março, às 19 horas, no Celas
(Centro Empresarial deJaraguádo Sul).
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Soluções em Segurança é na Back

Eleita novamente pela Podhium Pesquisas como

a melhor empresa de locação de roupas, a Doce Mel é
uma loja especializada em trajes masculinos,
femininos e infantis para festas e eventos diversos.

Fundada há 15 anos por Maristela Demarchi
Wolf e Luiz Fernando Wolf, a Doce' Mel oferece
trajes para venda e aluquelpara festas de casamento,
primeira comunhão, bailes, formaturas, aniversário,
entre outras ocasiões especiais. A loja também

disponibiliza trajes típicos; gaúchos e fantasias, além
de atender empresas que realizam festas temáticas,
desfiles e eventos similares.

Luiz Fernando explica que a empresa atende,
além da rnicrorreqláo, os municípios da região de Rio

Neqrlnho, São Sento do Sul, Joinville e São
Francisco do Sul e atribui a todos esses cl ientes o

reconhecimento obtido pelo trabalho desenvolvido ao

longo dos anos.

Trajes parafestas e

casamentos é na DoceMel

No ano em que a Sack Serviços de Vigilância e

Segurança Ltda comemora seus 35 anos, em

2004, mais uma vez a unidade estratégica de

negócios de Jaraguá do Sul é agraciada como

Destaque Empresarial no segmento de Vigilância
e Segurança em pesquisa realizada pela Podhium

Pesquisas.
O gerente Jair Erthal destaca que este é o

reconhecimento da comunidade pelo trabalho
sério que vem sendo desenvolvido nos sete anos em

que a unidade de Jaraguá do Sul adotou o sentido

amplo das palavras SOLUÇÕES e SEG U RANÇA.
\IA Sack se destaca pois estes são-os principais

diferenciais da empresa no mercado, além, é

claro, da grande diversidade de serviços ofertados,
dos equipamentos de última, geração, das
criteriosas análises de caso e do tempo em que
atua no setor. Tudo isso para a busca da satisfação
contínua de nossos.clientes", declara Erthal.

Constantemente, a empresa faz investimentos
de melhoria e expansão na estrutura de

atendimento, com profissionais devidamente

capacitados para bem atender. Treinamentos
constantes também fazem parte do conjunto de

ações que estão sempre com o foco no cl iente.
A Back, que conta atualmente com 149

colaboradores para atender mais de 600 clientes
em Jaraguá do Sul, recentemente abriu mais um

posto de atendimentode alarme no município de
Guaramirim.

A Back parabeniza as demais empresas que
também receberam o prêmio destaque
empresarial em seus respectivos segmentos.

Jaraguá do Sul na pesquisa de opinião pública
realizada em 2003 pela Podhium Pesquisas e

Publ icidade.
Instalada dentro do Shopping Center

Breithaupt, no centro da cidade, o Big Bowlling
é conhecido como a melhor casa da região pela
qualidade dos eventos que promove.

Com capacidade para três mil pessoas, o

perfil do .público freqüentador tem entre 16 e

35 anos, são de ambos os sexos e das classes A e

B, predominantemente.
Todos os shows nacionais- já realizados no _

Big Bowlling corresponderarn ou superaram
suas expectativas, destacando-se grupos e

artistas como Rita Lee, Titãs, Cidade Negra, LS
Jack, Engenheiros do Hawaii, Skank e Jota

Quest.

:: Vigilância e Segurança ::

:: Serviços Especializados ::

:: Vigilância Eletrônica::

Endereço: Rua Victor Gaulke, 10

Czerniewicz -

-

Jaraguá do $111
Telefone: 371-8075 - www.back.coll1.br
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Um deputado de fato
..:,_----�-

SÁBADO, 13 de março de 2004

o resultado da pesquisa re
alizada pela Phodium Pesqui
sas & Publicidade, que con

cedeu ao deputado Dionei

Walter da Silva (PT) o prê
mio Destaque Empresarial e
Profissional, não foi o primei
ro ato de �econhecimento pú
blico ao seu trabalho. Em de
zembro de 2003 ele foi con
siderado pela mídia estadual
um dos dez deputados mais
atuantes da Assembléia Le

gislativa (AL).

. "O orçamento é publico e de
todos os cidadãos". Baseado nes

sa premissa o deputado Dionei
trabalhou para que Santa Catari
na retomasse a construção do or

çamento regionalizado. O empe
nho do parlamentar garantiu a re

alização de 29 audiências públi
cas em todo o Estado, nas quais a

comunidade apontou as priorida
des de sua região ..

A comunidade jaraguaense in
dicou 19 prioridades, aprovadas
na audiência regional. A neces

sidade de um hospital regional,
a implantação de programas de

habitação popular e' a implanta-

Em seu primeiro ano de

mandato, cinco projetos de sua
autoria foram aprovados pela
Assembléia Legislativa. São

conquistas que beneficiam a

população e garantem maior

transparência à administração
pública. Mostram que Dionei
tem capacidade de articulação,
negocia e busca apoio para
atender aos interesses da co

munidade.
O seu deputado está fazendo

muito mais. Confira!

ção de ensino público superior
foram os principais pontos le

vantados. Todas as indicações da

região foram incluídas no Plano
Plurianual - PPA 2004.

Vigilante, Dionei agora está
trabalhando para que o governo
estadual cumpra as metas esta

belecidas.
Audiências - Em 2003, o man

dato realizou mais de uma dezena
de audiências públicas e seminári

os, na Capital e na região, para de

bater e encaminhar temas do inte
resse da comunidade - alimentos

transgênicos, segurança pública,
meio ambiente, crédito agrícola, etc.

DESTAQUE 2003

Dionei (dir.) recebe prêmio como deputado destaque

.Compromeso com as

prioridades locais
Dionei assumiu o compromisso

de 'brigar' pela duplicação da BR-

280, ação que considera fundamen
tal para o desenvolvimento do Vale
do Itapocu. O deputado está traba
lhando para que o projeto de dupli
cação (embargado pelo Tribunal de
Contas da União) seja retomado.
O parlamentar lembra que uma

grande vitória em relação à BR-

280 já foi obtida. A rodovia ti
nha sido abandonada pelo gover
no anterior. O empenho de Dio
nei garantiu a retomada de sua

manutenção.
Outras pautas em que o depu

tado se envolveu:
• Rodovias estaduais SC-413 e,

SC-416
• Início da obra da Rodovia do

Arroz
• Término da Rodovia Barra Ve

lha-Massaranduba "

• Base de distribuição da Petro-
bras em Guaramirim

• Agricultura local
• Cefet Jaraguá do Sul_
• Saúde e INSS.

Mais recursos para a região

AÇÕES LEGISLATIVAS

Projetos do mandato aprovados em 2.003
PROjETO CAÇA-NÍQUEIS ção Participativa., PROJETO QUE MODIFI

COU O ARTIGO 52 do regimento
interno e acabou com a existência
de gabinetes duplos na AL.

PROJETO SOFTWARE LI
VRE - Já sancionado pelo gover
no, estabelece a utilização de pro
gramas abertos de informática pela
administração pública, gerando
economia de recursos.

,

- Proíbe a exploração de caça-ní
queis em bares, lanchonetes e ou

tros estabelecimentos que não se

jam específicos.
-

PROJETO QUE RECONHE
CE GUARAMIRIM como a Capi
tal Catarinense da Palmeira Real.

PROJETO QUE CRIA a Co

missão Permanente de Legisla-

Outros projetos do mandato
tramitam na AL:

Projeto de Eleição Direta para
diretores de escolas.

Projeto de lei que institui o

Programa Estadual de Ações Afir
mativas, de Promoção da Igualda
de e Cotas de Inclusão Racial no
Estado.

Projeto em prol da Saúde do
Trabalhador.

Projeto Pró-Egresso. Profissi
onalização e assistência aos egres
sos do sistema prisional.

Projeto que altera a lei comple
mentar 253, que regulamenta a con

cessão de subvenções sociais às as

sociações de bombeirosvoluntários
e comunitários. Estabelece valor mí
nimo de subvenção e retira o teto.

FALE COM O DEPUTADO

Gabinete regional- Jaraguá do Sul

(47) 371-6549
gabjgua@dionei.com.br

Gabinete Florianópolis
(48) 221-2737

dionei@alesc.sc.gov.br

Conheça mais sobre o

mandato de Oionei:
Acesse www.dionei.com.br .

Cadastre-se e receba notícias online.

CORREIO DO POVO 3

Dionei preside Comissão
de Legislação
Participativa
o poder legislativo está mais

próximo da comunidade catarinen
se com a criação da Comissão de

Legislação Participativa - CLP. O

deputado Dionei, proponente do

projeto de lei que instituiu a nova

comissão, é o seu primeiro presi
dente.
Caberá à comissão transformar

em projetos de lei as propostas e

sugestões encaminhadas pela so

ciedade civil organizada. Esse ca
nal diminui a distância entre a co

munidade e o poder legislativo.
Deputado integra mais quatro

comissões:
• Comissão de Constituição e

Justiça - principal comissão da
AL

• Agricultura e PolíticaRural
• Ética e Decoro Parlamentar
• Direitos e Garantias Funda

mentais.

CPI da Casan tem
resultados concretos
A Comissão Parlamentar de In

quérito - CPI que investiga a ori

gem da dívida trabalhista da Ca

san, presidida pelo deputado Di

onei, é mídia no Estado como a

CPI que está recuperando a credi
bilidade do legislativo. O inquéri
to parlamentar já obteve resulta
dos concretos, apurando respon
sáveis pelo desvio de recursos da
estatal.

Inovadora, a CPI adotou a prá
tica de repassar a documentação
ao Ministério Público, à medida

que as investigações vão sendo

realizadas.para agilizar o proces
so. "Quanto antes as providênci
as forem tomadas, maiores as

chances de que os responsáveis
sejam punidos e o dinheiro recu

perado", explica" deputado Di
onei.
No último mês, a CPI encami

nhoú a promo,tores públicos dossi
ês que comprovam o desvio de mais
de R$ 600 mil por um advogado da
Casan. A comissão estima que so

mente esse funcionário pode ter des
viado mais de R$ 1 milhão.
A CPI·da Casan já comprovou:
• Falhas no sistema jurídico da

émpresa·
• Problemas administrativos gra

ves

• Desvio de recursos, dentre ou

trás irregularidades.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BOUTIQUE COMPLETA
Para seu animal de estimação

Profissionais especializados são a

marca registrada da Clínica Ser
A Clínica Ser (Serviços Especializados e de Reabilitação) iniciou suas

atividades há 21 anos na área de fisioterapia, passando a englobar também
serviços de fisioterapia e fisioterapia aquática, acupuntura, shiatsu
(massagem chinesa), drenagem linfática, psicologia, fonoaudiologia, terapia
ocupacional e reabilitação dos membros superiores.

De propriedade da fisioterapeuta Rita de Cássia Grubba, a Ser conta
com mais de 20 profissionais, todos com especialização, que atendem a

região do Vale do Itapocu, inclusive através de convênios com diversas
empresas.

Segundo Rita, são realizados cerca de três mil e 500 atendimentos
mensais e a intenção é aumentar ainda mais o número de consultas com a

instalação de duas novas unidades de atendimento nos próximos meses,
Atualmente a Clínica Ser disponibiliza uma estrutura de 800 metros

quadrados, contendo piscina aquecida e adaptada com as mais modernas
técnicas de tratamento que ganhará em breve uma ampliação de

aproximadamente 400 metros quadrados.
Com todos esses tratamentos especializados disponíveis, a eficácia dos

resultados são muito maiores. A clínica conta com estacionamento próprio e

salas climatizadas, realizando atendimentos de segunda a sexta-feira, d s 7
às 22 horas. A 1'0'

"Para nós é gratificante receber este prêmio,
que é o reconhecimento dos cl ientes pelo nosso

trabalho. Estamos colhendo o que a gente
plantou", declara o proprietário da Real
Agropecuária e Pet Shop, Raimundo
Martignago, que peta sexto ano consecutivo
recebe o prêmio da Podhium Pesquisas em seu

segmento.
Há onze anos sob a direção de Martignago, a
empresa oferece uma linha variada em ração,
medicamentos, brinquedos, roupas e abrigo
para animais de estimação, entre outros

produtos. A Real também comercializa em sua

loja filhotes de pequenos animais.
Além disso, há cinco anos a empresa possui
uma parceria com a médica veterinária Rosane
Bechtel que realiza, além de atendimento a

domicílio, consulta, vacina, banho e tosa no

Centro de Atendimento Veterinário, anexo a

Real Agropecuária e Pet Shop.
Para Martignago, que trabalha junto com a

esposa Vanilda Belli Martignago e mais quatro
funcionários, o atendimento é o aspecto
principal em um empreendimento, daí a
participação da equipe em treinamentos
periódicos.
A variedade e a qualidade dos produtos além do

respeito ao cliente, são fundamentais para o

empresário, que realiza promoções ao longo do
ano e está iniciando uma nova promoção hoje,
que sorteará um DVD e outros brindes na

compra da linha de produtos pedigree.

Rua Bernardo
Grubba, 62 - Centro

Jaraguá do Sul
T�lefone: 371-60�2 AGROPECUARIA E PET SHOP

Rua Reinoldo Rau, 380, centro - Jaraguá do
Sul - Telefones: 371-2888/275-3487

Tradição e qualidade é no Foto Loss
o Foto Loss é recebe pela primeira vez destaque na

categoria Laboratório Fotográfico e Filmagem de Eventos,
na pesquisa de opinião pública realizada pela empresa
Podhium Pesquisas e Publicidade.

Fundada pelo fotógrafo João Rudolfo Florêncio Loss, a

empresa iniciou suas atividades como Photo Atelier Loss em

1933.
No final da década de 60, a empresa passou a ser

administrada por Waldemar Behling, um dos primeiros
funcionários contratados e marido de Rosemary Behlinq,
fi lha do fundador.

Waldemar foi responsável por inúmeras inovações do
maior estúdio fotográfico de Jaraguá do Sul. O Foto Loss teve
reformas e ampliações estruturais, além da comercialização
de aparelhos de som e outras novidades que foram acrescidas

gradativamente.
Atualmente a empresa está distribuída em quatro setores

especializados: parte de fotografia que possui revelação de

filmes, reportagem (fotografia de eventos) e fotografia de

estúdio, este último com uma área exclusiva de 120 metros

quadrados para realização de fotografia industrial,
geralmente utilizada por empresas em folders e catálogos de
produtos.

Outro setor é o Centro de Cópias, responsável por
encadernações, plastificações, cópias coloridas e em preto e

branco, restauração de fotos antigas além da criação de
catálogos.

O Foto Loss também disponibiliza o departamento de
instrumentos musicais e o de telefonia celular, com

atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19 horas,
sem, fechar para almoço. No sábado, das 8h30 às 12h30.
CI ientes têm estacionamento gratuito no Shopping FalI.

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 302 - Centro Jaraguá do Sul- Telefone: 275-3555

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JaraguáAM:
a melhor no Segmento

Timda
JaraguáAM

Eleito melhor repórter de rádio AM
pela Podhium Pesquisas, Tim Francisco
iniciou suas atividades profissionais aos
19 anos, no interior de São Paulo, já
como repórter.

Em 1991, mudou-se para Jaraguá
do Sul, passando a trabalhar como

repórter e apresentador de programas
de outras emissoras.

Na Rádio Jaraguá, Tim iniciou em

1992 como repórter de campo
(transmissão de jogo) e na apresentação
de reportagem jornalística durante a

programação. Atualmente, o repórter
redige, edita e apresenta CJipriamen,te o

Jornal do Meio Dia, dasrz às 13;horas"
� o programa Shaw de Rádio, das 15 às
17 horas. Já aos sábados, apr�senta (J9-s :

12 às 13 horas o Falando trancal
mente, programa de grande ;audiênba :

trazido porTim de São Paulo. j
Com confiança e credib'llidarie

adquirida ao longo de qUijlseÍÍ2 anos na

Rádio Jaraguá, Tim destaca o apoio
recebido da emissora. "Costumo

sempre dizer: meu nome é Tim e meu

sobrenome é Rádio Jaraguá"8qis sou

conhecido como o Tim da Rádio
Jaraguá", comenta.

Única emissora AM de. Santa

Catarina a apresentar uma

programação ao vivo 24 horas por dia,
a jaraquá AM recebe novamente o

prêmio da Podhium, tornando-se

destaque no seu segmento em todas as

edições da pesquisa.
Fundada em quatro de setembro de

1948, tendo atualmente como sócio

gerente o industrial Wandér Weege, a
Jaraquá AM caracteriza-se por ser

uma, emissora que busca desenvolver
constantes trabalhos comunitários
através da prestação de serviços à
comunidade regional.

Com dez mil watts de potência e

abrangência no norte catarinense, a

emissora apresenta quatro programas
jornalísticos diários, inserindo
anualmente novidades em sua

programação.
Pioneira em transmissão on-line,

há seis anos a Jaraguá AM também

possui o site www.jaraguaam.com.br.
atualizado diariamente a cada dez

minutos, onde o internauta pode
acompanhar ao vivo a programação da

emissora, além de acessar links
interativos.

Endereço: Rua Max Wilhem, 373
Telefones: 371-1010/ 372-1010

Posicionada entre as dez maiores vídeo
locadoras de Santa Catarina, a Joa Vídeo
Locadora recebeu pela primeira vez o troféu da
Podhium Pesquisas como destaque no seu

segmento em 2003.

Administrada por Jorge Orlando Amódio e

sua esposa Soeli, a empresa iniciou suas

atividades em 11 de abril de 1991 numa sala de
28 metros quadrados. Após ter passado por três
reformas e ampliações, conta hoje com uma

área construída de 800 metros quadrados, dos
quais 400 são destinados a exposição das fitas e

OVOs.

Atualmente, o acervo da Joa está
distribuído em 13 mil fitas VHS e sete mil e 500

OVOs, com seis mil e 400 títulos e três mil

títulos, respectivamente.
Além de atender de domingo a domingo, das

10 horas às 20h30, a locadora disponibiliza a

seus associados o site www.joavideo.com.br. que
oferece uma qarna=variada de informações

.

sobre filmes, inclusive com envio de fotos e

sinopse dos lançamentos. O' site também é

interativo, pois permite' a participação dos
internautas com críticas e sugestões.

Sobre o prêmio da Podhium, Amódio atribui
a conquista ao acervo variado, com aquisição de
filmes cult, e a maior exposição dos produtos
com a ampliação da estrutura, além do
atendimento diário e de qualidade.

JOA Rua Presidente Epitácio Pessoa, 650 - Centro

Jaraguá do Sul - Fone/Fax: 371-8042ví D EO
LOCADORA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Stúdio FM em primeiro lugar
Fundada dia seis de dezembro de 1989, a Stúdio FM é a única

emissora, FM da microrregião do Vale do Itapocu.
De propriedade de Ariberto Léo Bartuscheck, Valdemir Luiz

Fraiberg e José Wodzinski, desde o início a rádio mantém

praticamente o mesmo perfil: uma programação 24 horas que
oferece músicas no estilo pop, além de diversos programas com

novidades em entretenimento, além dos tradicionais jornalísticos.
O coordenador Artístico Luciano Zerbinatti lembra que a

realização de promoções para os ouvintes também é freqüente,
especialmente em datas especiais como aniversário da emissora,
natal, páscoa, entre outros, além dos sorteios semanais de
brindes.

Com mais de 40 mil ouvintes só em Jaraguá do Sul, a

emissora abrange ainda outros 50 municípios catarinenses,
tornando-se uma referência em Santa Catarina.

i�.nt:l�r.�ço: Rua Domingos da Nova, 252 - Centro Jaraguá do Sul - Telefone: 371-0991

Albino Flores, o melhor
jornalista de

"O prêmio é um estímulo para eu continuar a

realizar meu trabalho da maneira que vem sendo
feito. Acredito que consegui conquistar as pessoas
deJaraguá do Sul e região". É desta maneira que
o jornalista de rádio Albino Flores agradece o

reconhecimento profissional obtido com a entrega
do troféu da Podhium Pesquisas.

Há mais de 20 anos atuando em rádio, Albino
iniciou sua carreira na Rádio Cultura de

.Marmeleiro Paraná, no interior do Estado do
Paraná. Com apenas 15 anos, era operador de
som da emissora e conseguiu realizar o sonho de
infância quando ganhou seu próprio programa, o

Informativo Regional.
Após atuar em diversas rádios do Paraná e

Santa Catarina, há quase 17 anos mudou-se para

Jaraguá do Sul. Neste município, trabalhou na

Rádio Brasil Novo e na rádio Stúdio FM, onde
permanece até hoje apresentando o programa'
jornalístico Stúdio Atualidades. :Albino foi um

dos primeiros funcionários contratados pela
Stúdio, e desde o começo produzia as notícias

divulgadas pela emissora, além de apresentar
programas. "A Stúdio é uma rádio onde estamos

sempre preocupados em evoluire inovar, acom
panhando as novas tecnologias", declara.

Além da rádio, o profissional dedica-se
a assessoria de imprensa da prefeitura de

Guaramirim, cargo que ocupa há três
anos.

Flash Stúdio inovando com menor preço
o laboratório e estúdio fotográfico Flash Stúdio Digital, instalado há pouco mais de seis meses em Jaraguá do Sul, já
conquistou a simpatia da comunidade jaraguaense, sendo agraciado com o troféu da Podhium Pesquisas por ser a melhor

empresa de 2003 no segmento estúdio fotográfico. "Para nós, este prêmio é uma amostra do resultado do trabalho que

desempenhamos. Um termômetro para medi r a satisfação dos nossos cl ientes", sal ienta o gerente Roberto Graciano

Machado.
Com experiência adquirida em mais de 30 anos nas duas lojas de Joinville, a Flash Stúdio Digital está com uma

promoção inédita na região por tempo indeterminado. A revelação digital para câmeras analógicas e digitais, com resolução
a laser, sai por R$ 0,68 a foto. Com 20 ou mais fotos reveladas, o cliente ainda leva para
casa um super pôster 25x38, produzido em estúdio digital.

A empresa também disponibiliza um estúdio digital, onde podem ser produzidos
books fotográficos para todas as idades, com a possibi I idade de escolher na hora

as fotos para ampliação na tela do computador.
Outro serviço diferenciado é a personalização de fotografias, que podem
ser acrescidas de mensagens, efeitos e cores, servindo como uma boa

opção para presentear.
A Flash Stúdio Digital oferece ainda o desenvolvimento de

mostruário com dados e imagens para auxiliar na organi'zação e

apresentação dos trabalhos de profissionais da área da saúde,
entre outros, através de uma diagramação personal iiada.

..

Endereço: Avenida

(final do calçadão)
Marechal Deodoro da Fonseca, 416

Telefone: 370-5055

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,A melhor opção em embdlage�s,
Sacos plásticos (Poli Etilel'iÕ'fêt"q;

\I: ""'Jj

Poli Propileno), bandejas de�,':
papelão e alumínio, guardanapos,

.

bobinas Rlásticas e de papel, sacos
.. r',_;n

de lix·o ede'papel, pratos plásticos e-H'

de pape lâo , sacolas, cop o s.

rnarrnitex de alumínio, fitas

adesivas, papéis para embrulho.
Estes são apenas alguns dos mil

e 200 produtos disponibilizados
pela Cia Embalagens, que já foi

destaque em outras pesquisas e pela
primeira vez recebeu o prêmio da
Podhium.

Há quase dez anos no mercado,
, a Cia Embalagens atende na mesma

estrutura da Megabrill, empresa de

produtos para limpeza, ambas
administradas por Douglas Boga.

Com vendas no atacado e varejo,
a Cia Embalagens conta também
com o serviço de vendas externas,
além de oferecer produtos à pronta
entrega no balcão de segunda a

.. sábado em horário comercial e

através do televendas 371-3400.

I Endereç(): Av.__Marechal

Líderem mármores e granitos

(IR�mBRLRGEnS

Fonseca, 1475 - Centro Jaraguá do Sul - Telefonei Fax:: 371-3400

Os 25 anos de atuação no ramo da marmoraria fazem da
Marmoraria Kraisch uma das empresas mais conceituadas de
Jaraguá do Sul e região.

, Fundada em l' de setembro de 1979, a empresa é por mais um

ano considerada a melhor empresa do seu segmento através da
Podhium Pesquisas.

Com sede própria situada no centro de Guaramirim, a Kraisch
conta com uma equipe de 15 funcionários e presta atendimento em

horário comercial de segunda a sábado para toda a região do Vale
do Itapocu e litoral norte catarinense.

Acompanhando as tendências de mercado, a empresa oferece as

novidades em produtos nacionais e importados, com qualidade
garantida pelos melhores fornecedores de mármores em granitos.

A produção de peças sob medida em mármores e granitos da
Marmoraria Kraisch destaca-se no setor de acabamentos de
banheiros, churrasqueiras, lareiras, tampos de mesas, cozinhas e

pisos decorativos, preocupando-se com a qualidade e a estética do
conjunto final.

No caso das cozinhas, os acabamentos são elaborados de acordo
com as especificações do fabricante, criando um estilo que combine
com o ambiente sem perder o destaque da cozinha. O mesmo

acontece no caso das churrasqueiras e lareiras, onde é necessária
uma avaliação detalhada do ambiente.

Endereço: Rua 28 de Agosto, 142 • Centro Guaramirim

Telefone: 373-4747 Fax: 373-0307

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UMA EMPRESA FAMLIAR
Maior produtor de marrecos, patos e coelhos do sil, a Frigorio

Frigorífico R ia Cerro Ltda recebeu este ano pela primeir ezo prêmio da

Podhium Pesquisas como destaque no segmentofrigorili '

Fundada dlal z de março de 1980, portanto há24a no mercado, a'
Frigorio iniciou suas atividades de.maneira modesta,n a estrutura de

100 metros quadrados e em molde familiar. Nocome\ o proprietário
Elmo Mathias criava, abatia e comercializa as a em pequena

quantidade com auxílio da mãe, Edla I<rüeger Mailii ,e da esposa

Iracema Rahn Mathias. I

O aumento da procu ra pelos produtos Mathias, co é conhecida a

marca, fez com que a empresa expandisse gradativam e o número de

funcionários. Os filhos de Elmo e Iracema, Vivia Carla, Maira

Cristiane, Dirlene Márcia e Erich Carlos tambémpas� ma trabalhar

na empresa.
Da mesma maneira, a estrutura foi ampliada doi ontacom 700

metros quadrados de área construída com várias cá S frigoríficas
túnel de congelamento e outros aparatos necessários�a riação, abate;
limpeza, acabamento, embalagem, armazenamento e tras etapas da

produção de-patos, marrecos e coelhos.

Deste trabal ho, resulta uma variada I inha de �r tos: Marreco
Recheado Temperado, Marreco com Miúdos, Pato Red do Temperado
Pato com Miúdos, Peito sem osso, Coxa e sobre coxa

Lingüicinha de Marreco e Foie-grás, este muito apreel
internacional.

Jaraguá do Sul, 13 de março de 2004

o� �
__

PRODUTOS'MATHIAS
ALCANÇAM NOVOS MERCADOS

Alén; dos 70 funcionários que possui atualmente, a Frigorio é

responsavel pela renda de 30 famílias jaraguaenses. Há 10 anos o

frigorífico tem uma parceria com esses integrados, que consiste em
terceirizar a criação das aves e coelhos por produtores locais que
estavam com espaço ocioso (galpões) em suas propriedades.

Atualmente 90' mil marrecos estão sendo criados pelos integrados
para atender a Frigorio, que abate cerca de dois mi] marrecos por dia.
"Mas a tendência é dobrar a produção", acrescenta o proprietário E Imo
Mathias.

Mathias explica que esse aumento é decorrente da entrada da

Friqorio no mercado externo, pois a empresa fechou parceria com a

maior empresa de distribuição do Japão. Outros países também estão

interessados na importação dos produtos Mathias, priméiro frigorífico
brasi lei ro a exportarmarrecos e patos. '

. Segundo o proprietário, como conseqüência das exportações, está
em andamento um projeto de ampliação da estrutura com a construção
de um novo e moderno frigorífico.

Hoje, 20% da produção é comercializada em Santa Catarina.e os

80% restantes são destinados a outros estados brasileiros.
"Gradativamente, esperamos que as exportações alcancem urna grande
fatia de nossa produção", declara Mathias.

.

,

I' 1
,
, ,

"" --

Produtos partindo para exportação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Correio do Povo terá novo projeto

desde

CORREIO DO POVO

plantado
A pesquisa de 'opinião pública realizad� em 2003 Rela Poaffiam--=:;,;;;;�==:::

Pesquisas e Publicidade elege por mais uni ano o jornal CORRErO
DOPOVO como destaque na categoria jornal regional.

A primeira edição do então semanário CORREIO DO POVO foi

publicada dia I O de maio de 1919, sob a'direção de Venâncio da
, Silva Porto, que administrou o veículo até 1922, �

Pesquisas confirmam a atuação de Arthur Müllercomogerente
,

, "O.��1d•desde a fundação do jornal, mas somente em 1923 'ele e Honorato

�' �,,�
l1lJ

Tomelin compraram a impressora e criaram a firma "Arthur Müller

�& Cia", Em 16 de novembro de 1943 a empresa passa a denominar-

;\)\)'
,

.' ..�"'.;' ,,,,,p,;p>.se "Editora Correio do Povo". v"

Com o falecimento de Arthur Müller, em 1957, Eugênio Victor

��
"....'!>" �

Schrnõckel assumiu a gerência da empresa, passando a administrá-
•

'S.J>.\,J..C1
Ia em 1959, cargo que ocupa até hoje. l'�' ,.", .. '

_rie'(:
•

Avocação para o jornalismo, uma verdadeira paixão na vida do ��'" _,"
." ',',

�'d.o.e
V��

�
diretor do Cp, permitiu e incentivou a transformação do veículo em

- 's::.,"\}.�"i:JlJ �.........

tri-semanário no ano 2000.
_ .' �'(;.�\,�\'\'\.'ô.e "N

• &�à,.e e�
,-

Reportagens sobre os mais variados temas de interesse social �",�,,'\)&'\t;;:,.,,�.\!,-�e"\!�referentes aos cinco rnunlclplos de abrangência do veículo (Corupá, '(,
Guaramirim, Jaraquá do Sul, Massaranduba e Schroederl fazem .""

parte das edições do, CORREIO DO POVÓ, que conta ainda com o

melhor Classificados da região.
'

O gerente administrativo, Francisco Alves, explica q� o jornal
surgiu de uma necessidade da própria comunidade, ávida em

,
conhecer os fatos locais, sendo inclusive responsável por levantar a

,
bandei ra da emancipação de Jaraquá do Sul.

Segundo ele, desde o início o veículo mantém o caráter

independente, mesmo com as dificuldades financeiras que passou ao

longo dos anos, "A falta de recursos, no entanto, é compensada pelo
esforço de toda equipe e o grande apoio da comunidade", ressalta,

A satisfação' dos leitores, assinantes e anunciantes pôde ser

constatada em uma pesquisa realizada por um órgão oficial
encomendada pelo veículo em 2003, sendo o estopim para a

execução de um novo projeto para o CORREIO DO POVO, a ser

implantado ainda este ano. "Temos uma visão global, mas com

ação regional. O projeto está voltado para isso, sem distinção,
privilegiando todas as classes e mU,nicípios onde irá atuar", declara.

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LESSMANN

Há 12 anos nosso centro de formação de condutores
vem buscando a excelência na qualidade de nossos serviços,
visando cada vez mais dar a máxima satisfação a todos os nossos

clientes amigos, como tem sido demonstrado nas pesquisas de

opinião pública por mais de 9 vezes consecutivas, e é através
destes prêmios que possuímos uma ampla necessidade em atender bem
a todos que aqui chegam solicitando os nossos serviços .

.::::::::::II..� I1::1::I:::II

/

RUA REINOlDO RAU, 500 SALA 02 E 03 - DEFRONTE SMURF'S lANCHES

FONE/FAX: (47) 371-5933 E FONE (47) 370-1215

E-MAIL: cfclessmann@uol.com.br
www.lessmann.bludata.net

1a HABILITAÇÃO RENOVAÇÃO MUDANÇA DE CATEGORIA ADiÇÃO DE CATEGORIA SEGUNDA VIA PRONTUÁRIOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Carisma de

lhe confere
Com experiência de 22 anos

em rádio, Valéria Gorges é

t considerado o melhor

locutor de rádio AM, com
50% de preferência segundo
a pesq�isa de opinião
realizada pela Podhium

Pesquisas e Publicidade em

2003.
Iniciou suas atividades

profissionais em 22 de junho
de 1982 como operador de
rádio na Jaraguá AM, onde
permanece até hoje. Atuou
em setores distintos da

emissora, entre eles

transmissão de futebol,
reportagem e programas.

Atualmente, é comunicador
do Shaw da Manhã,
programa popular com
notícias, músicas,
classificados, horóscopo e

denúncias, que apresenta há
18 anos de segunda a

sábado, das 7h45 às 10
horas. "Procuro sempre
atender bem as pessoas,
respeitando' os ouvintes, que
acabam retribuindo dessa

maneira", declara.

CORREIO DO POVO

Bianchi tem
trabalho
reconhecido

Pelo quarto ano' consecutivo, o

gastroenterologista Luiz Carlos Bianchi
é destaque da Podhium Pesquisas pelo
trabalho desenvolvido em sua área de

atuação. "Procuro fazer o trabalho de
forma ética e com respeito aos

pacientes", declara o profissional.
Formado em medicina pela U FS C

(Universidade Federal de Santa

Catarina), com curso de pós-graduação
em gastroenterologia pela USP
<Universidade do São Paulo), Bianchi
também tem título de especialista em

gastroenterologia conferido pela
Federação Brasileira de Gastroen

terologia.
Há 26 anos na profissão e natural de

Rio de Sul, Bianchi atua nos dois

Hospitais de Jaraguá do Sul e na Clínica
Rio Branco. Segundo ele, os casos mais

comuns .em suas consultas são doenças
do aparelho digestivo e, conse

quentemente, aquilo que se conhece
como azia, gastrite, dores abdominais
em geral e doenças do fígado. "Dentro
disso, procuramos esclarecer. o

problema e, apesar de muitos casos não
haver cura completa, passamos a

orientação adequada para ameniza-lo",
explica o especialista.

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 207 - Telefone: 371-9331

Delícias em ChocolatePediatraAbílio Machado
é destaque em 2003 Única casa especializada na comercialização de

chocolates da microrregião do Vale do ltapocu, a Casa
do Chocolate pela quarta vez obtém o reconbecimento
da comunidade como destaque em seu segmento.

Fundada em junho de 1999, a empresa oferece uma

gama variada em marcas, tipos e tamanhos de

chocolates, formas, papéis, embalagens, fitas,
etiquetas, cestas e tudo que é necessário para produzir
chocolate artesanalmente, além da linha presente, com
o produto pronto para consumo.

Há mais de três anos, também são disponibilizados
cursos de cul inária com várias abordagens, muitos deles

ministrados gratuitamente e com o material utilizado
fornecido pela Casa do Chocolate. Segundo a

proprietária, Giovana L. O. Hornburq, são realizados
cerca de oito cursos por mês, cada um com três horas de

duração. "O objetivo é, além de fazer novos clientes,
criar uma oportuniaade. para se aprender coisas
diferentes e possibi I itar um complemento na renda

familiar", explica.

o pediatra Dr. José Abílio Machado Filho
recebe pela primeira vez o troféu da Podhium
Pesquisas e Publicidade como destaque pelo
trabalho desenvolvido em 2003.

Formado em 1980 pela UFSC <Uni
versidade Federal de Santa Catarina) e com

especialização pelo Instituto de Medicina e

Cirurgia do Paraná, em Curitiba, Abflio
também já foi representante da Sociedade
Catarinense de Pediatria em Jaraquá do Sul.

Há mais de 20 anos no município, atende
no Centro de Atendimento Infantil, onde
chegou a realizar 60 consultas em um único
dia. O especial ista também atende. nos dois
hospitais e já foi di'retor do Hospital e

Maternidade Jaraguá.
.

Acompanhando o crescimento da criança
e detectando qualquer alteração no seu

d:senvolvimento normal, o pediatra tem atua
çao preventiva 'e educativa sendo conhecido
pela competência, humi Idade e carisma.

Em 2002 passou a atuar também na área
d� homeopatia, com o término da espe
cialização na Fundação Homeopática Benoit
Mure.

PEDIATRIA
Centro de Atendimento Infanti I
�ua: Dr. Waldemiro Mazurechen,67
elefone: 371-0280/371-0940
CON�ULTÓRIO DE HOMEOPATIA

�ua Angelo Schiochet 269elef�ne: 275-2116
' CASA DO CHOCOLATE Av. Pref. Waldemar Grubba, 3051 - Jaragua do Sul

Defronte Weg II - Telefone: (47) 371-4800

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Variedade e qualidade são

os diferenciais da Florisa
A Floricultura Florisa recebeu o

prêmio da Podhium Pesquisas como a

melhor empresa do seu segmento em

2003, obtendo por mais um ano o

reconhecimento da comunidade

jaraguaense.
Instalada em Jaraquá do Sul desde

1991, a empresa iniciou suas

atividades no município de Indaial,
cidade natal dos proprietários Isolina
eAdairto Nasato.

Com uma área de mais de dois mil
metros quadrados, além do depósito, a
Florisa comercializa flores, folhagens
diversas, arranjos, vasos, buquês,
coroas, terra preparada para plantio,
insumos, pedras, artigos para
jardinagem, além de mudas de árvores
frutíferas e ornamentais.

Um dos grandes diferenciais da

empresa é o serviço de teleentrega,
além dos bons preços, atendimento de

qual idade e variedade.de produtos.
Em breve, a Florisa também

disponibilizará o site
www.florestlortsa.corn.br,

Endereço: Rua Bernardo Dornbush, 2433 -

Vila lalau Jaraguá do Sul

Disque Flores: 371-0515 / Fax: 372-0479

Tele entrega

FLORISA371-0515

Brasfax tem qualidade
Satisfazer o cliente com atendimento de qualidade e

pontualidade nos serviços prestados. Esse é o objetivo da
Brasfax Comércio e Serviços, que já recebeu inúmeros

prêmios e pela primeira vez é destaque da Podhium no

ramo de antenas parabólicas no ano de 2003.
Sob a direção de Walter Geraldo Doubrawa e sua

esposa, Maria de Lourdes Heerdt Doubrawa, desde março
de 2002, a Brasfax atende Jaraguá do Sul e região
oferecendo uma linha variada em antenas parabólicas e

TVs por assinatura da S ky e Tec Sat.
Além disso, a empresa também faz a instalação das

antenas e presta toda a assistência necessária. \\0 que vale
é a qualidade do atendimento. Esse é nosso principal
foco", acrescenta Doubrawa.

Endereço: Rua Reinold Rau, 340 sala 3 - Centro
Jaraguã do Sul -

Fone/fax: 275-1496

Segurança em

primeiro lugar
Eleita destaque ernpre

sarial no .setor de portões ele
trônicos pelo sexto ano con

secutivo, a Portec Automa

tizações recebe em mais uma

edição o troféu da Podhium

Pesquisas.
Fundada em maio de

1995 e sob a direção de
'Alberto João Gasparetto, a

Portec comercial lza portões
eletrônicos, alarmes, centrais
de emergência, de incêndio, e
toda a linha em sistemas de

segurança para empresas e

particulares.
Com o objetivo de atender

melhor para atender sempre,
o proprietário Alberto João

Gasparetto destaca a qual ida
de nos produtos e serviços co

mo o diferencial do empre

endimento, que conta com

mais de três mi I e 500 cí ientes
em toda a região do Vale do

Itapocu.

AUTOMATIZAÇÕES
Vendas emanutenção

--

Ricardo Puffé mais
uma vez destaque

o otorrinolaringologista Ricardo Puff é homenageado pela Podhium Pesquisas como o

mel hor profissional de sua área pelo quinto ano consecutivo. \\ Este prêmio serve de estímulo
para atender cada vez melhor os pacientes que confiam emnossos serviços", declara.

Formado em medicina pela Puc de Pelotas (RS) e com especialização em

otorrinolaringologia pela Puc de Porto Alegre (RS), Puff também é membro efetivo da

Sociedade B raslleira de Cirurgia Estética de Face e da Academia Americana de Cirurgia de

Face.
Natural de Rio do Sul, o profissional atua em Jaraguá do Sul desde 1985, realizando

atendimentos na Policlínica Rio Branco e nos dois Hospitais do município.
Segundo Puff, cirurgia estética de nariz e de orelha, cirurgia de amígdala e de sinusite,

esta por vídeo, além das cirurgias a laser para retirar manchas de pele são alguns dos

procedimentos ci rúrgicos mais freqüentes.

Rua: Presidente E p i t á C i o Pessoa; 5 3 S. Tel: 3 7 2 -,.1662

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desde 1997 atuando em Jaraguá do Sul e região, a clínica

especializada em' ortodontia Ortoplus é referência quando se

fala em aparelhos dentários, ortodohtiae ortopedia facial.
Com uma visão de ortodontia moderna, a Ortoplus coloca à

disposição de seus clientes um espaço físico confortável e um

atendimento de excelente qualidade, proporclonado por uma

equipe de profissionais conceituada.
Além dos constantes investimentos em modernos 'sistemas

de gerenciamento de clínicas odontológicas, a Ortoplus também
conta com centros de atendimento em parceria com renomados

profissionais da região, facilitando a assistência aos municípios
vizinhos. ,

Solidifica no mercado, a Ortoplus recebeu pela primeira vez

o prêmio da Podhium Pesquisas como destaque no quesito
clínica odontológica "A excelência nos serviços prestados aos

nossos clientes, que buscam um sorriso saudável e bonito, tem
neste prêmio o seu reconhecimento", comenta o proprietário,
Dr. Cristiano Wulff.

DESTAQUE 2003 CORREIO DO POVO 13

Considerada a melhor empresa no

ramo de lingerie através da pesquisa de

opinião realizada pela Podhium Pesquisas,
a Só Íntima é pelo sexto ano consecutivo

destaque no seu segmento.
A Só íntima, situada no centro de

Jaraguá do Sul, comercializa lingeries,
camisolas, pijamas e complementos, com
produtos de diversas marcas na linha
infantil e adulto para homens e mulheres,

A variedade de preços e produtos é a

marca registrada da Só Íntima, que prima
pela qualidade no atendimento e atribui

mais essa conquista aos seus cl ientes. "O

reconhecimento de' nossos cl lentes pelo
trabalho desenvolvido nos proporcionou
sermos destaque em nosso setor", declara
a proprietária Rosecler B ruch.

�ó íntima
Um tributo a

sensualidade Feminina.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 532 - Centro Jaraguá do Sul - Telefones: 0800-543-1662 - 372-1662 Centro Jaraguá do Sul - Telefone: 275-1539

Os ores serviços em de
Situada na rua Antônio Gesser, 40, no

bairro Czerniewicz, a Imunizadora Jaraguá
conta com uma equipe de seis funcionários que
atuam nos serviços de dedetização, limpeza e

pintura de residênclas.
É especializada no combate a cupins,

traças, formigas, ratos, baratas e outros

insetos. Prestando serviços em toda a

microrregião, a empresa utiliza inseticida

aprovado pelo Conselho Regional de Química,
destacando-se na preservação do meio

ambiente. Também conta com uma engenheira
química responsável, Vanderléa Zancanella.

Fundada pelo empresária Te rcí I ia Voigt, a'
Imunizadora Jaraguá iniciou suas atividades

em 1976 prestando serviços à clientela local.

Atualmente, realiza cerca de 30 atendimentos

mensais a residências, indústrias e até prédios
públicos de todo o litoral, norte catarinense e

Paraná, além do Vale do Itapocu.
.

Pela quinta vez, il_ Imunizadora Jaraguá
recebe o troféu da Podhium Pesquisas como a

melhor empresa no ramo de dedetização, além
de já ter obtido outros prêmios, inclusive como

destaque na preservação ambiental.

Endereço: Rua Antônio Gesser, 40 - Czerniewicz

etiza

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dr. Elen éa
otorrino
mais lembrada

RECONHECIMENTO
do profissionalismo

Há 11 anos atuando em Jaraguá do Sul, o neurologista clínico Dr.

Maikel Antony Comazzetto é agraciado pela primeira vez com o prêmio
da Podhium Pesquisas.

Com graduação médica obtida no Hospital Evangélico e pós
graduado pelo Hospital Nossa Senhora das Graças, ambos de Curitiba,
Dr. Maikel atribui o reconhecimento da sociedade jaraguaense ao

trabalho desenvolvido ao longo dos anos. "Acredito que o prêmio reflete
meu constante aprimoramento para atender à população", afirma.'

O neurologista clínico realiza cerca de 400 atendimentos mensais,
geralmente casos de enxaqueca (cefaléia), distúrbios do humor, derrames
(AVCS) e epilepsia (ataques).

Atualmente Dr. Maikel atende seus pacientes no Pam (Pronto

Atendimento Médico) do Sus (Sistema Único de Saúde) e em seu

consultório, na RUll Barão do Rio Branco, 200, no centro de Jaraguá do

Sul.

Em mais uma edição, a
otorrinolaringologista e cirurgião de

cabeça e pescoço, Ora. Elen Carolina Davi

João de Mais, é destaque da Podhium

Pesquisas em sua área de atuação,
A profissional, que já recebeu outros

prêmios, entre eles o Melhores da
Medicina do Brasil, concedido por
Norberto Gauer Produções e Eventos em

2003, agradece o reconhecimento da
, população. "Espero que continue

retribuindo, aperfeiçoando-me na parte
cirúrgica e clínica", afirma.
Formada pela U FPR <Universidade
Federal do Paraná), com curso de

especialização em otorrinolaringologia
pela mesma instituição, Ora. Elen
também é membro da
Academia Americana de Plástica Facial.
Vive em Jaraguá do Sul há 14 anos,
atuando nos dois hospitais do município e

em seu consultório, onde realiza cerca de
400 atendimentos mensais.

Rua Barão do Rio Branco, 200 - Centro
Jaraguá do Sul - Telefone: 371-8446

Animação
,

,

Bruch é o contador mais lembrado
A experiência e credibilidade adquirida em

mais de 33 anos como contador em Jaraguá do Sul
e região conferiu a Ilário Bruch o título de melhor

profissional em sua área de atuação em 2003.

Natural de Pomerode e residente em Jaraguá
do Sul há 50 anos, Bruché graduado pela Univille e

atualmente está concluindo o mestrado em

contabilidade com convênio entre a Univille e a

PU C de São Paulo.
Atua na Bruch Contabilidade e Assessoria SC

Ltda, fundado por ele há dez anos, onde presta
serviços de contabilidade em geral e assessoria

financeira às empresas. Com uma equipe de dez

funcionários, o escritório atende na Rua João

Picolli, 270, no centro de Jaraguá do Sul, em

horário comercial.

Pelo segundo ano consecutivo, Adelar
Rodrigues Dias é destaque da Podhium

Pesquisas como melhormúsico da região.
Natural do Paraná, Adelar vive em

Jaraguá do Sul há cinco anos, onde se

tornou conhecido pelas apresentações com

o nome de Adelar Musical Show.
Com 16 anos de carreira e com ex

periência também em bandas, o músico

canta, toca teclado e acordeom em um

repertório bastante variado.
O Adelar Musical Show geralmente

apresenta-se nas sextas, sábados e

domingos, animando festas de aniversário,
festas de igreja, casamentos, bai les.
formaturas, além de bares e restaurantes.

O músico, que teve um CD lançado em

1999, prepara ainda para este ano o

lançamento do seu segundo CD.
Adelar está satisfeito pro-
fissionalmente e vê no prêmio da MUS +1Podhium reflexo de sua po-

pularidade. "É um sinal de _",""_

que estou ficando conhecido

na região, pois procuro

agradar o cliente fazendo um

bom trabalho", declara.

-I"· t

Rua João Picolli, 270 - 89251-590 JARAGUÁ DO SUL-Se
FONE/FAX (0**47) 371·7535 e-mail: bruchctb@netuno.com.br
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Hospitallaraguá e

Centro de Imagem
são referências

o Hospital e Maternidade Jara

guá e o Centro de Imagem são apon

tados como a melhor instituição de

saúde e a melhor clínica de radiologia

e ultra-sonografia do muni cípio.
Fundado há 37 anos, o Hospital

Jaraguá conta com 260 funcionários,

possui 137 leitos e realiza cerca de

cinco mil atendimentos por mês, entre
internamentos e procedimentos no

pronto atendimente.
'Com equipamentos de última

geração, a entidade também possui o

melhor Centro de Imagem da região,

que atende em dois locais distintos:

anexo ao hospital e na esquina entre

asruasJoão Picolli e Reinaldo Rau.

Inaugurado em 1994, os centros

de imagem 1 e 2 dispõem de serviços
de densitometria óssea, tomografia

computadorizada, ecografia doppler,
venosa e obstétrica, ultra-som e an

giografia venosa e cerebral, realizan
do em média sete mi I exames mensais.

Hospital
Telefone: 371-1300

Centro de Imagem I
Telefone: 371-9653

Centro de Imagem II

Telefone: 371-8776

Crescimento com qualidade
A Empório das Pedras Decorativas,

dirigida por Alceu Bublitz e a esposa

'Mirna, completou em fevereiro três de

atuação em Jaraguá do Sul. Apesar da

recente inauguração, a empresa já
conquistou a confiança da comunidade

jaraguaense e foi· agraciada pela
segunda vez consecutiva com o prêmio
da Podhium Pesquisas no segmento

Pedras Decorativas. "Quero dedicar

esse prêmio a Deus, em primeiro lugar,
e aos nossos cl ientes, que propor

cionaram essa conquista", declarou

Mirna.

A Empório iniciou suas atividades

em março de 2000 no município de

Massaranduba, mas transferiu-se para

Jaraguá do Sul um ano depois, a pedido
dos clientes.

Situada na Rua Walter Marquardt,

2829, na Barra do Rio Molha, a

empresa oferece uma linha variada em

�edras decorativas utilizadas em re

vestimentos de paredes, calçadas, pis
cinas, churrasqueira, lareira, jardim,
entre outros, com entrega gratuita.

E para disponibi I izar um àcesso

mais fácil e, rápido e um estacionamento

maior para seus clientes, a Empório
acaba de inaugurar uma nova loja na

Rua Olívio Domingos Brugnago, 555,
no bairro Vila Nova. "Nosso diferencial

é vender mercadoria com qualidade tipo
exportação, com preço acessível ao

cliente e um bom atendimento",
destaca M i rna.

Banco do Brasil, é a
, melhor agência do município

Rua Marechal Floriano Peixoto, 08 - Centro
- Jaraguá do Sul

Telefone: 371-3444 / Fax: 371-1121
www.bancodobrasit.com.br

o Banco do Brasil é mais uma vez destaque na

categoria Agência Bancária, na pesquisa de

opinião pública realizada pela empresa Podhium

Pesquisas e Publ icidade. "Estamos satisfeitos

com o trabalho desenvolvido em 2003 e já

traçamos várias estratégias para repeti r o feito no

presente ano, inclusive, melhorando os índices",
destaca o gerente da agência, Valcirio Rocha

Uliano.
Fundada dia dois de janeiro de 1959, portanto

implantada há, 45 anos, a agência tem se

destacado em inúmeros serviços, em especial nas

linhas de crédito disponibilizadas para pequenas e

médias empresas como o B B Giro, o Proger
Urbano Empresarial e o Cooperfat, todos com

taxas de juros reduzidas. Também oferece I inha de

crédito para pessoa física, financiando a compra

de material de construção e automóveis.

Situada na Rua Marechal Floriano Peixoto,
conta com uma área de dois mil e 85 metros

quadrados, onde atua uma equipe de 49

funcionários. A agência do Banco do Brasil de

Jaraguá do Sul possui, ainda 13 máquinas para

auto-atendimento em funcionamento das seis às

22 horas. Segundo Uliano, sete novas máquinas
serão instaladas nos próximos meses.

Além disso, o Banco do Brasil conta com sete

Pae (Posto de Atendimento Especial) e um Pab

(Posto deAtendimento Bancário), espalhados nos

pontos estratéqicos de Jaraquá do Sul e um no

município de Schroeder.

Rua: Olívio Domingos BrU9nàgo, 555,
".:

Vila Nova - Ao la,d�do_Bal' do Oca

Rua Walter Marquardt{2829 - Barra do Rio Molha'

Jaraguá do-Sul se - Telefone:?70-8849
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Tafae é destaque em 2003

DR. JOHN MA
recebe troféu R dhium

Endereço: Rua João Picolli, 94 - Centro

Jaraguá do Sul - Telefone: 371-4514
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CACA PAVANELLO
é O vereador mais lembrado

o vereador Carione Mess Pavanello foi pela primeira vez destaque em sua área de

atuação na pesquisa de opinião pública real izada pela Podhium Pesquisas em 2003.
Natural de Lages, Cartone vive em Jaraquá do S'ul desde os dez anos de idade. Foi

vereador em Jaraquá do Sul pelo PFL na gestão de 1996 a 2000 e pela segunda vez i
membro do poder legislativo pelo mesmo partido.

No ano de 2003, foi presidente da Câmara de Vereadores, onde se destacou pelaI
inovações no âmbito estrutural, tornando o

.
,

legislativo jaraguaense um dos. mais

modernos do país.
Caca também foi pivô na im

plantação da Cei (Comissão Es

pecial de Inquérito) do Esta- '

cionarrrento Rotativo de Ja

raguá do S\JI e na Cei dos

H ospitais, passos im

portantes para a me

lhoria da qual idade de

vida da população.
O vereador popu

larizou-se pela
atuação transparen
te, com indepen
dência e em parceria
com os demais ve

readores, atendendo à
comunidade sem

distinção.

1° LUGAR EM �
Corretora de Seguros r \'

Corretora de Seguros Garcia
obteve um crescimento

contínuo em seu segmento ao

longo de sua existência. Essa

trajetória de sucesso está
claramente refletida na

satisfação e confiança de
seus clientes. "Este prêmio
nos orgulha e nos incentiva a

intensificar ainda mais nosso
trabalho ético e profissional
no assessoramento contínuo
aos' nossos fiéis clientes",
declara ·0 diretor Airson
Garcia.

A Corretora de Seguros
Garcia Ltda., há 29 anos no

mercado, agradece mais uma

vez aos cl lentes, amigos e· a

con;unidade em geral pela
indicação como a melhor Cor
retora de Seguros da região, na
pesquisa de opinião pública
realizada pela Podhium Pes

quisas e Publicidade, outor

gando-lhes o prêmio de desta

que empresarial do ano., pelo
tercei ro ano consecutivo.

Com sua postura inovado
ra e qualidade em serviços, a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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:Os . segredos
]araguá do Sul - o ceramista RogérioHreczuck vai aproveitar a primeira

edição da Mostra Catarinense do Terceiro Setor e Meio Ambiente (que

vai acontecer de 1 a três de abril, na Scar) para mostrar o seu trabalho.

Para esta exposição, o artista escolheu trabalhos feitos já há algum tempo

e algumas obras novas. São séries de esculturas representando o ser

humano. Homens e mulheres em seus momentos íntimos, refletindo

desde a tristeza e a angústia, passando pelo sorriso de uma mulher grávida,

com seis e barriga à mostra. O que mais encanta no trabalho de Rogério

é a dimensão humana de sua obra, como na série de três esculturas

masculinas, uma refletindo a dor da perda pela morte, outra que mostra

o sofrimento causado pelo cansaço, o peso da vida e a terceira, refletindo

o desespero diante das injustiças. Apaixonado por cerâmica, Rogério

trabalha a argila com a naturalidade de quem conhece a técnica e. a

criatividade do artista nato que é. Apesar de também saber desenhar, o

artista afirma que prefere a cerâmica, sendo que produz esculturas em

cerâmica, cerâmica decorativa, esmaltadas e mosaicos. "Sou apaixonada'

por essa técnica", reforça Rogério. Segundo ele, o contato com a cerâmica

se deu em 1998, quando fez o curso "Pintura em Cerâmica", ministrado

porMarisa Piazera, promovido pelo Senac. "Fui até o Senai me matricular

em um curso de costura mas acabei assistindo a uma aula sobre cerâmica
'.

.

e me apaixonei. Gosto de trabalhar com as mãos", comenta. Como

.escultor, Rogério já atingiu um estágio do qual pode se orgulhar. Suas, CD

obras têm equilíbrio e dispensam o suporte. "É diflcil

conseguir esse equilíbrio. Estou trabalhando em uma série

de esculturas em que todas dispensam suporte para ficarem

em pé", destaca o artista. Apesar de ser reconhecido como

artista plástico especializado em cerâmica, Rogério

comenta que ainda não pode dizer que vive da sua própria

arte. A comercialização dos trabalhos é diflcil. "Arte, para

muitas pessoas, ainda é considerada uma coisa supérflua,

embora, na verdade, seja essencial ao ser humano", ensina.

Segundo Rogério, a matéria prima - no caso a argila -

importada é caríssima. A nacional é bem mais barata m�is
não oferece o mesmo resultado. "Busco argila em Apiúna",

informa Rogério. Para a montagem das peças, ele não usa o

torno. Prefere o método indígena, de fazer a peça com o

auxílio de elementos improvisados, dependendo da

necessidade e dó modelo da obra.

Rogério José Hreczuck tem 33 anos emora em Jaraguá do Sul há nove. Trabalha com cerâmica

há quatro anos. Entre os cursos realizados, destaque para o "Curso de Escultura em Barbotina

e Pedra Sabão", ministrado pelo escultor Dante Castelani, em Florianópolis, em 2001. No

mesmo ano participou de.workshop com o mesmo artista no atelier da Oficina de Artes da

Scar. Seus trabalhos já foram vendidos em Curtiba (PR), Florianópolis, Jaraguá do Sul e Timbó,

Tem participado de diversas exposições, coletivas e individuas, Entre elas, a 2 Noite Cultural

Duas Rodas; 1 Feira Regional de Artesanato; 28 Exposição Estadual de Orquídeas, em Timbó;

3 Noite Cultural da Duas Rodas; Formas, Cores e Expressões", no Sesc, em 2003 e a individual

Terra Viva II, na Unerj, também no ano passado.

Ag�:a, Rogério está oferecendo cursos de cerâmica em seu próprio
ateliê. Interessados podem ligar para o telefqne 372-07-23

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I CÂMERA OCULTA

Só de grife
Nicolas Travijar;to só tira as peças da Camisaria

Nacional para entrar nos ringues da novela das sete da

Globo, "Da Cor do Pecado". O ator está na pele e

músculos de Solano, o lutador que está dando trabafho
para os irmãos Sardinha. Além de amigo e cliente de

Marcelo Tadeu, proprietário da grife, o ator estrela o

catálogo da, coleção Outono-Inverno da marca.

Engano fatal
Darlene (Deborah Secco) está feliz da vida porque
está grávida de Caio (Théo Backer). Sob a

orientação de Yolanda (Nathalia Timberg) ela

consegue chamar a atenção da imprensa, mas terá
a maior surpresa quando o bebê nascer. A criança é

negra. 'É que Tadeu (Alexandre Morenno) ficou
muito nervoso na hora de roubar o sêmen congelado
de Caio e acaba trocando os frascos, dando o seu

próprio sêmen para Darlene. Assim, vem mais

confusão em "Celebridade".

Colírio
Em breve Nani Moreira posará nua para uma

famosa revista. Mas, por enquanto não foram

divulqados maiores detalhes. É esperar para ver.

"A Outra"
A trama mexicana que o S BT estréia na próxima
segunda-feira, às 20h40, foi escrita por Liliana Abud e

conta a história de Carlota e Cordélia, interpretadas
pela atriz Yadhira Carrillo. As duas personaqens são

idêntidas fisicamente, mas com personalidades
totalmente diferentes. Para variar; elas brigarão pelo
mesmo homem, Álvaro (Juan Soler), Vale lembrar que
o papel das sósias seria de Mel Lisboa, uma vez que o

SBT pretendia produzir uma versão nacional da novela.

)

I

Homenagem Olímpica
Daniela Sarahyba e Caco Ricci formaram um

casal pra lá de lindo e vão mostrar a coleção
Inverno 2004 da Datelli. Homenageando alguns
esportes olímpicos, Daniela e Caco posaram para
as lentes do über fotógrafo Sacha, em São Paulo.

Assim como a coleção Inverno 2004 da Date li i

faz referências às Olimpíadas 2004, na Grécia,
as fotos do novo catálogo seguiram com a mesma

inspiração. Em vários clicks é possível identificar
modalidades olímpicas como esgrima, ginástica
de solo, ginástica rítmica e outros. Agora é só

aguardar o resultado final!

JARAGUA DO SUL - RUA EMíLIO C. JOURDAN

SALA FILME/HORÁRIO

O UTIM.O SAMURAl
i4h45 - i7h45 - 20h45h A1

......

SENHOR DOS ANÉIS - O RETORNO DO REI
ci5hOO

•• , ••••• w •••• , ••••••••

""\2
XUXA ABRACADABRA
i6h45 - 20h30 c

3 MATRIX REVOLUTIONS
i5h30 - i8h15 - 2ihOO

A

elNE SHOPPING NEUMARKEf

SALA FILME/HORÁRIO GÊN�R

1 ENCONTRO E DESENCONTROS R
i4hOO - i6hOO - i8hOO - 20hOO - 22hOO

- _.

2 FÚRIA EM DUAS RODAS A
13h30 - i5h30 - i7h30 - i9h30 - 2ih30

3
PEIXE GRANDE D
i4hOO - i8h30 - i9hOO - 20h40

UM SHOW DE VERÃO C
13h30 - i5h50

4

PÂNICO NA FLORESTA
i7h50 - i9h50 - 2ih50

T

DIVISÃO DE HOMICÍDIOS
5 i4h15 - i6h30 - i8h45 - 2ihOO P

.

DOZE É DEMAIS
C

i4h15 - i7hOO

6
QUERO FICAR COM POLLY
i9h45 - 22hOO C

1 ENCONTROS E DESENCONTROS R
i4hOO - i9hOO - i8hOO - 20hOO - 22hOO

,

2
QUERO FICAR COM POLLY

C

13h45 - i5h45 - i7h45 - 19h45 - 21h45

O
COLO MOUNTAIN
i3h30 - i6h30

..

3 MESTRE DOS MARES
A

i9h30

PÂNICO NA FLORESTA T
22hOO
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DOLORES AVILLON

A Casa Em Primeiro

Lugar
Leve
Para que o bolo fique mais leve e com

textura fina, asse a massa imediatamente

após prepará-Ia. Use sempre forno

preaquecido. Fica muito melhor se for

assado bem no centro do forno.

Os recheios e os cremes

Antes de cortas bolos ou tortas com

recheios cremosos, mergulhe a faca num

recipiente com água quente. Limpe a faca

e molhe-a a cada corte. Assim os pedaços
não se quebram, ficando com melhor

aparência na hora de servir.

Forre com papel
Para evitar que as massas em geral grudem
na fôrma, forre-as com papel-manteiga.
Sea massa for muito consistente, polvilhe
a fôrma com farinha de trigo para que o

excesso de margarina da massa seja
absorvido.

Como forrar uma fôrma redonda
Dobre a folha de papel manteiga em

quatro e depois em oito para formar um

triângulo. Coloque o bico do triângulo no

centro da fôrma e corte o excesso do

papel. llnte a fôrma com 3 colheres de

sopa de manteiga derretida. Desdobre o

papel e forre a fôrma, pressionando-o ..
Unte o papel e as bordas. Se a receita

pedir; polvilhe com 3 colheres de sopa de
farinha de trigo, sacudindo a fôrma para
recobri-Ia totalmente.

Farinha no mel
Antes de dosar melou melado,' passe
farinha de trigo por dentro do copo, ou

xícara, que servirá de medida.

Use a casca
Se um pouco de gema cai r junto com a

clara do ovo, retire com um pedaço da
própria casca do ovo, usando como uma

concha. A casca atrai a gema como se
fosse um imã.

Adubo
Casca de ovo vira adubo. Seque-as bem e
bata no liqüdificador: serva para afiar as

�â�inas e, sendo rico em cálcio, o pó obtido
e otimo adubo para as plantas.

SObrou queijo
Aproveitas essas sobras. Experimente
Cortar o queijo duro, que também pode
ser provolone, ementhal, gouda ou

cheddar, em cubos de 2 centímetros. Passe
os na farinha de trigo no ovo batido na
farinha de rosca. Frite em óleo bem quenteaté que,fiquem douradinhos. Escorra em
papel absorvente. M antenha aquecido atéa hora de servi r.

Corno USar cada tipo de temperoFlores, talos e folhas devem ser

acrescent d .

.

a as aos pratos ao final do
cozlment '

A
o para que não percam o gosto.

servas secas podem ser colocadas cinco
a dez m'Inutos antes de finalizar o pratopara qu b 'e a sorvam os liquidas e liberem
sUas pro .

coi
pnedades. As sementes e raízes,

qu ocar. deSde o início do preparo parae cozinhem bem.

VARIEDADES/TV

I SUPER APETITE

INGREDIENTES:
.

Massa - 500 gramas de farinha de trigo; 20
gramas de fermento Fleischmann (ou similar); 100
gramas de manteiga; 100 gramas de açúcar; 100
mi de cerveja; 5 gemas; 3 colheres (sopa) de

chocolate em pó; 125 gramas de geléia de

laranja; 50 gramas de chocolate meio amargo

derretido; 1 pitada de sal; 1 colher (sopa) de

conhaque ou rum.

CORREIO DOPOVO 3E

GB EDiÇÕES POR AGNÊZ HASSE

Delícia Suiça
Preparo: Dissolva o fermento com a cerveja.
Adicione 125 gramas de farinha e deixe fermentar,
A seguir, coloque a manteiga derretida, o sal, as

gemas, o açúcar e o chocolate. Adicione o restante

da farinha de trigo. Amasse e deixe a massa

crescer por uma hora, Abra a massa bem fina, com

o rolo, e corte em discos. Recheie os discos com a

geléia e com o chocolate. Dobre em forma de meia

lua e aperte as bordas com um garfo para fechar
bem. Pincele com gema e leve ao forno quente.
Asse até ficarem dourados e assados,

Preparo: Misture 2 xícaras de farinha de

trigo e todos os outros ingredientes e

quando a mistura estiver bem ligada,
junte mais uma xícara de farinha. Abra

a massa com rolo. Corte discos, retirando
o centro, dando-lhes o formato de

argolas. Frite em óleo quente. Escorra

em papel aborvente e passe-os na

seguinte cobertura: Derreta 500 gramas

de chocolate ao leite em banho-maria e

banhe as rosquinhas. Se preferir, pode
usar chocolate branco ou meio-amargo.

INGREDIENTES:
100 gramas de manteiga; 3 xícaras de

farinha de trigo; 1 xícara de açúcar; 2

ovos; 1 colher (café) de noz moscada

ralada; 1 xícara de leite; 1 colher de

fermento em pó.

Rosquinhas Filomena

IDICAS DE BELEZA

Manchas escuras no rosto têm novo tratamento
Novidade apresentada no 62° Encontro Anual dâ

Academia Americana de Dermatologia, que aconteceu em

Washington, em fevereiro, destaca um novo tratamento

para o melasma, que já está sendo realizado em São

Paulo
Bastante comum durante a gravidez, o melasma é um

conjunto de manchas acastanhadas que surgem na face.
Muitas vezes ele acomete somente a bochecha, mas pode
estar em todo o rosto. O melasma pode atingir também
usuárias de pílulas anticoncepcionais e os homens.

U ma das novidades apresentadas durante o Encontro foi o
uso de gel para combater as manchas, o que facilita a

absorção e diminui o tempo de tratamento. O produto
chamado mequinol já está sendo manipulado pela
dermatologista Ana Lúcia Recio, de São Paulo, membro

da Academia e participante do Encontro.

A novidade é associada aos já utilizados clareadores e

renovadores cutâneos, cujas concentrações variam de acordo
com o tipo de pele e sensibilidade. "Não há tratamento
definitivo para melasma, mas tratá-Ia ajuda a suavizar' a cor e

manter uma aparência melhor", afirma Ana Lúcia Recio.
No consultório, podem ser feitas sessões de peelings químicos.
"Os peelings são ótima associação para o tratamento e a

vitamina C, usada diariamente sob o filtro solar, também tem

ação clareadora", completa a dermatologista que realiza
costumeiramente esse tipo de tratamento. Ana Lúcia ainda
ressalta a importância do uso constante do filtro solar; que
bloqueia a radiação UVA.

Serviço: Clínica Ana Lúcia Recio - Telefone: (ll) 3845-2056-
www.analuciarecio.com.br
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Nunca é o

Bastante
Harold Robbins, um dos mais

populares autores norte

americanos de todos os tempos,
está de vo Ita com "N � nca é o

Bastante", romance erótico que
narra a saga de David Shea, um
homem que desde cedo aprendeu
que todos os meios são válidos na

escalada pará o topo. David, um
banquei ro de investimentos, é o

protagonista de uma história

promíscua e indecente sobre
.'

negociações, tanto de ações
quanto de pareei ros sexuais. Um

jogo movimentado pelo suborno,
pelas armadilhas do capital e por
obscuras escaramuças legais.
Tudo começa quando ele troca na

reunião de velhos colegas de

colégio por um encontro tórrido
com sua terceira ex-esposa e namorada. Abdica, assim, de seu passado, uma
época que exerce forte influência em seu presente. Embora' s�as maquinações com

dinheiro e mulheres sejam sempre complexas, o banqueiro consegue manter-se
o

sempre um passo à frente de todos os demais. Até que um acontecimento

inesperado muda toda a sua vida, e põe em risco tudo o que, por décadas, David
não mediu esforços para conquistar. "Nunca é o Bastante" é um Harold Robbins
dos melhores. Um romance de ambigüidade moral, amor e traições com

conseqüências imprevisíveis. O livro é um lançamento da Editora Record e têm,
381 páginas.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os descendentes de italianos
maiores de dezesseis anos para a Assembléia Geral Ordinária de acol'do
com o Art. 141etra \\Atldo Estatuto, a realizar-seno dia 26 de março,às
18;00 horas em primeira convocação, na Sede Social do Círculo Italiano
de .Jaraquá do Sul, na Rua dos Imigrantes Italianos na 33, Bairro Vila
Nova, em Jaraguá do Sul (SC), para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM 'DO DIA

1.Prestação de contas do Exercício Social, encerrado em 31.12.2003;
2. Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal;
3.Assuntos Gerais

Nota 1- A Assembléia Geral será constituída e funcionará em primeira
Convocação, com a maioria absoluta dos sócios e em segunda
Convocação, 30 minutos após, com a presença de qualquer
número de sócios.

Jaraguá do Sul(SC, 01 de março de 2004.

Valdir José Bressan - Presidente

vida, também temos frustrações, fracassos,
crises, problemas financeiros. Assim, diante do "Tudo depende só de

você", vem as ilusões e sentimos um mundo inalcançável, perdido e sem

sentido.

Também para Jesus foi dito: \\ Desça da Cruz e salve-se a si

mesmo". (Marcos 15.30)

Jesus preferiu confiar. É a loucura da Cruz. O amor de Deus veio pela
Cruz. A nossa vida tem sofrimentos e pecados, sim! Como sair dessa?

Confiança em si mesmo? Não. Confiança em Deus.
Em 1.Coríntios 1.21 lemos: \\

... o mundo não o conheceu por' meio

da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que crêem por'
meio da loucura da pre qação ... nós, porém, pregamos a Cristo

crucificado". O qual é escândalo e loucura, porém a salvação, escreve
a sagrada escritura.

Isto sim que é otimismo! O amor de Deus por nós, pela cruz de

Cristo, pela ressurreição na Páscoa, sendo nós ainda pecadores. Que
esta graça de Deus, fortaleça a sua vida.

"Deusprova seupróprio amorpara conosco pelofato
de ter Cristo morridopor nós, sendo nós ainda

pecadores". Romanos 5.8

A LOUCURA DA CRUZ
Hoje a literatura que está em alta, trata dos

temas: Auto-Ajuda, Motivação, Otimismo,
Felicidade, Seja um Vitorioso, Tudo depende de

você ...

No entanto, no confronto com a realidade da
,

.
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Pastor Rol! Karl Jantsch

Paróquia Evangélica Luterana Barra do Rio Cerro

INFORMATIVO PAROQUIAL 13/14 de março

Missas NOSSA MENSAGEM

"Convertei-vos, porque o Reino ,está perto".SÁBADO
17h3 O-S, Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - São Benedito
19hOO .' Matriz

A Quaresma é o tempo da paciência de Deus, Em Jesus, o Pai sempre
nos dá uma chance para nos convertermos e produzirmos frutos de

justiça, solidariedade e amor Não adianta achar que já estamos salvos

,por pertencer ao grupo dos "eleitos'. Se escapamos das tragédias da

vida ou até da morte, não é porque somos melhores do que os outros,

"Quem julga estar de pé tome cuidado para não cair", adverte São Paulo.

Peçamos hoje a Cristo, o rochedo espiritual, que sacie nossa sede de

salvação, dando-nos a mesma bebida espiritual 'que acompanhou o Povo

de Deus no deserto.

DOMINGO
07hOO· Matriz
09hOO- Matriz
19hOO- Matriz
08h30· Molha

SEGUNDA FASE DA IMIGRAÇÃO - 1873 - 1891

I Em 1873 nos navios Terpsychore e Guttemberg através da companhia colonizadora de

I Hamburgo vieram ao Porto de São Francisco mais 64 famílias polonesas num total de 258 pessoas,
I Seu destino era a Colônia Dona Francisca. Informados pelo Pe. Boergenhausen de Joinville de que

, em Curitiba já tinham se estabelecido muitos conterrâneos seus e outra vez ajudados por Edmund
; Saporski, conseguiram autorização do então presidente do Paraná Dr Frederico Abranches para se

i estabelecerem a 6km de Curitiba, hoje bairro Abránches. Até 1876 já tinham se estabelecido nas

i várias colônias polonesas dos arredores de Curitiba em torno de 3850 pessoas. Santa Catanna
I recebeu seus primeiros imigrantes desta segunda fase num total de 84 pessoas as quais se

: estabeleceram na colônia de Moema próximo a Itaiópolis. Conforme escritos de I<azimierz I<aminskl,
I de São Bento do Sul, que relata a chegada dos já citados poloneses em São Francisco e os de

I Brusque, transferidos para Curitiba, não se tem muitos detalhes sobre a situação desses pri�elr�s; colonizadores. Porém o mesmo autor em outro momento fala dos primórdios da colonizaçao /
colônia de Rio Vermelho ( São Bento do Sul - SC) onde de 1881 até 1890 vieram poloneses a

Prússia e Gdansk num total aproximado de 800 pessoas,

Inácio Arendt
Presidente da Associação Polonesa

------------------------------------------------------------'
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MALHAÇÃO
- 17:3 O H

�Cadu confessa para Lúcia que pegou seu

S.EGU. ara alugar o srnoking. Vinicius leva Rafa e

dlnhel� �ara o hospital. Beatriz disfarça quando Gustavoca�ta se está tudo bem entre ela e �ar�e!o Henrique.pe� Lúcia avisam a Cadu que ele esta proibido de.andar

JOse� ..

e com o pessoal da Vagabanda, Cabeção e Rafa

CO�d
IVI

encontrar as meninas e tentar conquistá-las comdecl �m me Felipe conta para Murilo que vai fazer uma
seu c a� pa;a Letícia. Miyuki e Bel estranham ao ver que
surpres

támuito ansiosa para tirar boas notas. José teme

Aline.�� duro demais com Cadu, mas Lúcia garante que

��o�IFabríCiO tem uma lembrança da noite do acidente e

sai correndo, perturbado.

CHOCOLATE COM PIMENTA -18:00H

SEGUNDA· Ana Francisca afirma para Márcia que nada

dirá ao juiz, pois não quer que Tónico saiba que Ludovico

não era o seu pai. Terêncio aconselha Olga a exigir dez por
cento da fábrica para testemunhar a favor de Jezebel.

Margarido dá um depoimento que acaba sendo favorável
a Jezebel, Terêncio avisa a Sebastian que Olga deporá
contra Jezebel se não ganhar parte da fábrica, Jezebel
cede às exigências de Olga e Terêncio. Peixoto descobre
que o documento de doação é falso. Miguel afirma para
Ana Francisca que há algo importante que Ludovico lhe
deu e que ela precisa salvar caso perca tudo. Ana Francisca
se lembra da caixa misteriosa que Ludovico lhe deu antes
de morrer e pede que Miguel a encontre. Miguel e Tónico
procuram a caixinha. Danilo -se apresenta para
testemunhar, mas hesita em falar mal de Ana Francisca.

CELEBRIDADE - 20H50 POUCAS, POUCAS PULGAS-SBTl9H30 CANAVIAL DE PAIXÕES-SBT20H30

,

CORREIO DO POVO SE

SEGUNDA· Ernesto garante que cometeu um erro, sem

intenção. Maria Clara acuse-o de ter arruinado a empresa.
Na festa de inauguração do site de Caio Mendes, Darlene
dá entrevistas sobre sua gravidez, irritando Renato.
Eliete se surpreende ao saber que Nelito saiu de casa.

Ademar briga com Ernesto. Renato grita, na festa, que
Caio havia feito vasectomia e ofendeDarlene, Tadeu dá

, um soco em Renato e todos fotografam. Fernando pede
que Beatriz não tente seduzi-lo nunca mais, para que ele
não fique com pena dela. Hugo desconfia de Ana Paula,
que tenta escutar as conversas privadas de Maria Clara.
Vladimir, Inácio e Marcelo vão a uma festa. tv1aria Clara
acha o gravaclor que Ana Paula havia escondido para gravar
algum comentário sobre a má situação financeira da

produtora, mas pede a Hugo para não fazer nada porque
quer pegar a innã em flagrante. Hugo fica de vigia. Noêmia
se sente culpada pelo que está acontecendo com

Cristiano. Darlene vibra com o noticiário da briga e dá
entrevistas. Corina mostra a casa para Esteves. Zeca
chora ao saber que talvez tenha que morar com Renato.

Maria Clara garante a Ernesto que vai acabar com a

reputação dele. Maria Clara surpreende Ana Paula

entregando a fita gravada para Joel.

SEGUNOA - O Viúvo Negro diz aos seguranças que Julian,
Benito, Alex e Danilo fazem parte de sua equipe de trabalho.
Chouriço nega estar apaixonado pela Bibi, mas seu amigo
Presunto não se convence e diz que está na cara que ele

caiu direitinho nas garras da menina. O Viúvo Negro pede
a Julla, Benito, Alex e Danilo que participem de sua peça
teatral. O chefe dos seguranças vê as fotos de Julian,
Benito, Alex e Oanilo no jornal. Alex e Danilo tratam de

fugir dos seguranças, pois já sabem que foram
reconhecidos.

SEGUNDA - Clara desconfia que Raquel matou Fausto e

conta tudo o que sabe para Miguel. Agenor tenta convencer
Raquel a fugir com ele, Remédios fala que o grande pecado
de Raquel foi ter traído a própria irmã.Teresa vai a casa

de Raquel. Agenor agarra Teresa, mas ela consegue
escapar. Clara confirma com Hilda todos os passos de

Raquelrío dia da morte de Fausto,

TERçA,Cati8ta,iíà(i!rt"iâs dêF�tiif0°
alcançá-!o: Leticla pe[,ebe g�e �ab
cadémos: Cadu.t�abalha a contrág . ,.'

dinheiro de �úi;ia, Catracà, Gustavóé,Nâl\ls.
que fabricio tenha se len:lbrado iI,�rloitê �o _'.

Letícia 'fica preocupada po�,. Fabrlclo.e Q.�9.',�,â rnurt
alenção Quando Felipe lhe

..

dá florl's','deJxanqo-o,;:
dece�iOl.ladO.Cab�.e R�famarcarn !::,rry..�ÚlÇ�ntr6.:c9ni·��' c

LàunnhaeSandrinha, Catraca combina com G�St)wbque' ,

eles não podem 'deixar que Letl,,'
'", ,

Gust�_se oferece para deyotve
junlo com .Letí�ia fi finge que s�lJ·
pelCelJe Que a armáção.»

QUARTA· Gustavo garante a Letícia que não há armação
aJguma, Cabeção tenta descobrir como ficou o Giga depois
da refonna, mas Vilma não deixa. Felipe dá uma caixa de
bombons a Letícia e fica decepcionado quando ela diz que
vai dá-laa meninos carentes. Aline deixa de sair com seus

amigos para ficar estudando. Vilma manda Cabeção dizer
a todos que vai haver uma festa de reinauguração do Giga.
Rafa e csoeçâo não fazem o menor sucesso com as

meninas e ficam arrasados. Felipe leva Letícia parajantar,
mas ela não ficamuito entusiasmada. Bel começa a achar
Que Aline está zangada com ela e Miyuki. Gustavo faz um
cartaz, com uma foto de Letícia e o título de Miss Gari, e
prega no colégio.

QUARTA· Bernardo decide que não quer morar com
Jezebel. Ana Francisca chora, pois não sabe o que vai ser
dela e de Tonico. Cannem a consola e a aconselha a ser

forte. Danilo afirma para Guilherme que Ana Francisca
teve o Que merecia. Terêncio avisa a Peixoto que Olga
não se casará mais com ele, agora que é rica. Margot
permite que Sofia continue hospedada em seu hotel

apesardela ter ganhado o processo para Jezebel. MigueJ
entrega a caixa a Ana Francisca mas a aconselha a abri

la somente quando estiver mais calma. Jezebel tira Roseli
do cargo de diretora e a coloca para fazer a faxina da
fábrica. Margarido, Timóteo e Dália pedem demissão da

fábrica, mas ficam sem saber como vão se sustentar.

Sebastian afirma para Ana Francisca que nunca a esqueceu
e a pede em casamento.
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QUARTA - Corina consolaMaria CI?j8, que garante que

agora vai pensar somente no filho. Nelito se diverte no

jantar na casa de Eliete. Marcos conta a Laura, que
comemora com Beatriz o fechamento da Melo Diniz,
Beatriz empresta capital a Laura para ajudá-Ia no

crescimento de sua produtora. Peixoto pede que Mària
Clara decida se vai aceitar a proposta de Esteves para
comprar a casa. Maria Clara busca alternativas para
sustentar o orfanato. Corina procuraAna Paula para saber

quando ela pretende buscar os filhos. Nelito pede dinheiro
emprestado para Sandra. Ademar pede para continuar
trabalhando com Maria Clara, mas. ela não o aceita.

Noêmia acusa Renato de tê-Ia seduzido e também de ter

colocado o homem dentro da casa de Cristiano, e ele
manda que ela não o aborreça mais, senão será demitida.
Maria Clara aceita a oferta de compra da casa. Ana Paula

pega os filhos. Maria Clara entrega as chaves a Esteves,
mas Laura aparece em seguida, apresentando-se como

a nova dona da casa.

QUARTA - Alex, Danilo, Benito, Julian e o cão Tomás,
conseguem fugir da cidade das crianças. Afonso pede a

Miréia que não volte a procurá-to. já que se reconciliou
com a esposa. O Viúvo Negro informa aos policiais, que
Alex participoude sua peça de teatro e depois foi embora
com seus amigos. Lourenço comunica a Vitor, que Oanilo

fugiu com Alex e o Sr. Julian e este diz que é o melhor

momento para se livrar de todos eles.
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QUARTA - Depois da fuga, Agenor percebe a aproximação
da polícia. Denise decide estudar em São Paulo. Maria

perde Rosinha no mercado. Clara e Lourdes procuram

informaç�s sobre Raquel. João de Deus e Paulo procuram
por Agenor e Miguel. Lourdes entrega Rosinha aos pais.
Remédios fica tensa porque Mirela sai muito preocupada
com João de Deus.

QUINr;;::carícÍi.� ac;�ielh� P��19 a nã� de;i�tir de I�ar
R';'là gr2P.ria fi!liCidàd�,Clara peciepara o corpo de Raquel"
s,er,enterradO juntova.o fi!ho,del�: i\o1iguel aconselha João.
de p�us 'à'pe,n�arel�\P�uIO �O�.9 um' ir��?, �íg�e.I,�,

nteriam corpo de Raquel, Joãode Deus declara
.

,..' '(jiíi.ssé beijam, João de Deus
'fi2ar cóm Clara,,';." ,

.

,
.,

>,,'.

SEXTA- Todos ficam chocados. Vilma coloca uma música

�r� de moda para tocar. Cadu começa a conversar com

c�:�a fest�, sem Que Letíci� perceba. Vilma serve

.

as antiquadas e todos vao embora. Cadu decide

�Ir.da festa Com a Vagabanda, mas é impedido por Letícia.
feucla pergunta a Letícia como Cadu se comportou na

t
sta e ela garante que ele não fez nada de errado. Cabeçãoemeque o barde Vilma feche por,falta de clientela. Letícia

prseP:€OCupa, pois um dos'meninos carentes Que conhece
EClsadeumad �

. �

Ireqüent oaçaode sangue, Os amigos de Cabeçao

doarsan
am o barde VII�a por pena dele. Felipe decide

dias ante�ue pa�a. o menino, embora tenha doado poucos
. Fabnclo pergunta a Catraca por que ele mentiu.

SEXTA - Márcia leva suas jóias para o joalheiro. Ana
Francisca sente-se triste, pois não sabe como começar
seu negócio. O joalheiro afirma para Márcia que suas

jóias são falsas, deixando-a horrorizada. Márcia pede que
Margot olhe suas jóias e lhe diga se elas são verdadeiras.
Vivaldo, Terêncio e Klaus afirmam para Jezebel que estào
felizes por ela ter recuperado a fábrica. Jezebel expulsa
os três de sua casa e avisa que não vai se esquecer de
como eles a trataram, quando ela estava pobre. Márcia
chora muito ao saber que suas jóias são bijuterias. Márcia
vai pedir satisfações a Vivaldo e o flagra com Gigi. Bárbara
vai até a prefeitura e encontra Vivaldo discutindo com

Gigi e Márcia. As três atiram objetos em Vivaldo. Márcia
decide vender o salão e entrega o dinheiro aAna Francisca.

SEXTA·Maria Clara aluga uma sala para trabalhar. Noêmia
sente-se muito culpada e foge de um abraço de Cristiano.
Kleber convida Paulo César para ser DJ em uma festa.
Maria Clara e Eliete comemoram porque aparêceu uma

mulher muito rica que deseja financiar o orfanato.
Fernando garante a Beatriz que Cristiano é inocente.
Yolanda manda que Ana Paula saia de sua casa. Darlene

grita ao se ver na capa da revista Rna Estampa e distribui

autógrafos no ônibus. No Andarai todos comemoram o

sucesso de Darlene, menos Vladimir. Ubaldo diz a Salvador
que vai se mudar. Laura corta a intenção de Ubaldo morar
com ela e manda que ele vá para o apart·hotel. Marcos
ouve conversa de Maria Clara e Eliete sobre Fernando e
o filho que ela espera. Ana Paula entrega os filhos para
Nelito. Laura concorda que Ana Paula more na casa desde

que ocupe o quarto pequeno. Eliete oferece a sua casa

para Dudu e Guto. Fernando pressiona Renato em favor
de Cristiano. Ao saber que Maria Clara ainda é apaixonada
por Fernanao, Laura decide que irá conquistá·lo.

\
SEXTA· Guilherme diz a Leonora que o filho que Miréia

espera, não é dele nem de Afonso. Julian fala por telefone
com Vitor e pede a ele o dinheiro da venda dos quadros.
Afonso pede perdão a Renê por ter se envolvido com Miréia
e os dois decidem continuar juntos, até Que Alex apa�eça.
Tobias, Periquito e Tonho decidem trabalhar, para

conseguir o dinheiro necessário para procurar pelo Oanilo.
Vitor aconselha Julian a ir para bem longe com as crianças,
fX)is está sendo procurada por rapto de menores. O médico

diz a Genoveva que Bibi tem se comportado de maneira

estranha, por estar apaixonada.
f

SABADO, Í'od�sficalir�d{tJ'e SÁBADO, Reh�t�'I�rd93rive'�cei'B�ái;iZ a d�siitui;
(lê Marcj�:M�.rg�ridilpr, "Cris�ian?, Lau!a quve "atrás da.. I10,!atéo�versa'�Q
'reçeitaS e Migi"i(afi '. Ferl'landO e Qu�iràz' , Nelilpconsegue n

boris: Marieta a
'

patrocinador .Rara· """a deJaqúélin�, Vladimir
comprÓu o salãó d� bel�ta. TIm " proocupa com àsituação de MariaClàra� i,aJra entra no

.

mas eleaVjsa'que, Se.él. qúiser eI9., V<ji ter que' . EspaçoFamá, o'nde Feniando janta: acàba se sentandO'
proVar que o ama de verdade,:So a garal\tea Danilo que' .' "ameie: confessa ser afÍliga dliÍBeatriz e gar8nte que vai '

não houve nada deHégal na participaÇãO de Sebastian e' .interceder por Crisijarl():HUgo Chega feliz do show e canta
.

'Oiga no processo, Guilherme Pensa em àpelar da'decisãó para Maria Clara,'Ubaldo se refresca na piscina do apart,
dO juii, f1las decide não Comen�ilÍadá�omGraça, ,CeliÍla" ,

onde está morando, Láura manda Ana paula comprar
'consegue se'eSquivorqe Klaus mais uma noite:'Mocinha' .roupa com Hercíli,a, Nelito conta: a, ,Jaqueline que o

permite qúe Margarido durma com ela, mas ele.�e deita patrocinador querq�e Ó progràma seja'de Darlene, InáCio
'" demauJeito e fica com uma dor terríVel, Beniardo afirma se irrita cOm ámãe, que calerta contra as aprovéitador<iS,' ','

para Ana Fráncisca que viu Miguel roulÍando algo dela, •. Laurá pede Que Beairiz não mânde Cristiano. embora,

'-Vladimir, indiretamente;'conêegue um tra�?lhci para··a '

;produtora de Maria Cloia: 'proctuzir .um juali ria praia: .

Darlên� .�ibra 90(11, á pbSSibi!idad� de apres�ntár o
programa, Laurá procura Fernándo e;simpática, avisa
quê intflrcedeu por cri!iÍià'iÍo-a ques6 Pe,nsa em raier 9

':"bem:To.dos se prepara
. .

.

,Laurá abordá
REÍriató,"··

..
. .

SEXTA - Miguel entrega para Clara os papéis dos Canaviais
e as jóias de Débora. Paulo entrega aliança para Clara e
ambos falam do casamento. João de Deus ganha de Clara,
as terras que eram de Fausto. Márcio convida a nova

recepcionista para ir ao casamento com ele. Teresa dá
ordens para o decorador e acaba ofendendo Padre

Henrique. Miguel recebe de Carlota um terno para ir ao

casamento.

OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS
AMUDANÇAS EMRJI\ÇÃO DAEDIÇÃO DASNOVELAS
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21/02
Laura Frontório

22/02
Flavia de Vargas

23/02
Bruna Eduarda da Silva

24/02
Camile Epifânio

25/02
Pedro Henrique Berri

27/02
Matheus Fabian Kühne de Lima

29/02
Gabriela Franciny Ferreira
Lucas Gabriel Zermiani

01/03
Nicole Rosá
Vitor Koslopp
Juliann Felipe V61z
Ana Beatriz Schrauth

02/03
Pedro Henrique Itibio Tait

Jayane Roberto
Ana Paula de Lima

Luigi Draeger Cordeiro de Souza
Luzia Eing Flesch
Jean Klimkovsky

03/03
Luiza da Cruz
Alicia Cristina Farias
Vitor Aurélio Cordeiro da Rocha

Mayer
Vinicio Thaioren Pereira Maia
Gabriela da ConceiçãoBerão

04/03
Amábily Dhaynna Venceslau da
Silva
Duslan Zanella
Leonardo Luis Pereira Honnig

05/03
Maria Fernanda Cândido
Wanessa de Lima Maffezzoli
Matheus Eduardo Rodrigues
Tainara Monize dos Santos'
Arthur SoaresWittalzik
Gabrieli Hermann
DouglasSilveira Krás

06(03
Julia Mara sadzinski

Agatha Rebelatto da Silva

07/03
Eduardo Litz
Lucas de Jesus Backes

I 08/03

I' Felipe Dantas dos Santos
"I.

INFANTIL

•
Os pais Valdir e
Elisabete

desejam a sua

filha Elisama de
Souza muita
saúde e

felicidades pelo
seu 30 aninho

que completou
dia 05/03.

• Vuri Hercílio Rosa

completou 4 anos no dia
10/03. A mãe Janaína, a
vó Sandra e demais
familiares desejam muitas
felicidades.

• Airam Aliei Koepsel
completou 9 anos no dia
10/03. Sua mãe leila
deseja muitas felicidades.

• Completou o 10 aninho dia
11/03 Bruna Isabella

Bottaro, seus pais, avós e
tios desejam-lhe muitas
felicidades! Parabéns
Bruninha!

Nasceu dia 02/03 Sofia
Schuzze para alegria dos pais
Pablo e Rafaela de Corupá

•
Bryan Faustino de

Marlboro - USA para
comemorar seu 10

aninho com familiares
em Joinville - SC.

•
O simpático
Carlos
Eduardo
Protska
completa hoje
2 aninhos.
Parabéns!

SÁBADO, 13 de março de 200�
-

Completa 3 anos;
amanhã, dia 14/03 o

nosso pequeno
"Barichello" Gabriel
Stinghen de Souza.
Quem deseja muita
alegria e paz é o vovô

Stinghelingue e a vovó
Marli.

• A linda Tcharlata Fransoise Estinghen completou
7 anos no dia 06/03. Quem lhe deseja felicidades
é a sua família.

• Taline Rataela Schiochet vai
ser batizada amanhã dia
14/03. Os convidados
serão recepcionados na

Estância Ribeirão Grande.
Os pais estão muito felizes e

desejam muita saúde e

felicidade para ela.

•
A linda garotinha
Barbara Thaís Wudke
completa 3 anos hoje.
Felicidades da madrinha
e dos pais Patrícia e

Claudio.

• Kauana Correia Moraes
completou 1 aninho no

dia 11/03. Os pais
Virinice e Artur estão
muito felizes e desejam
muita paz e felicidade.

�

i! it

de estar na I1\oela
�

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

AGENDA GAÚCHA
Evento: RODEIO CRIOULO.

Entidade: CTG MALA DE GARUPA

Cidade: BRUSQUE
Data de Início: 12/03/2004

Data de Termino: 14/0312004

Evento: TORNEIO DE LACa.

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 : 02/04/2004
Data de Termino: 04/04/2004

Evento: FESTA CAMPElRA.
Entidade: CTG UNIDOS DA QUERENCIA
Cidade: S JOAO BATISTA
Data de Início: 09/04/2004
Data de Termino: 11/04/2004

TRADIÇÃO GA(JCHA CORREIO DOPOVO 7E

Academia Dança "Esteio da Tradição"
Aconteceu no último 06/03, na Sociedade João Pessoa, baile com o grupo Santo Chão, promovido ,Pela
academia de Dança Gaúcha "Esteio da Tradição".
O baile tava pra lá de animado, a cerveja tava geladinha, fazendo todos dançarem madrugada à fora.

Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a atenção prestada pelos organizadores do evento, Edson

e Eloi, que nos atendeu prestativamente e nos ajudou para a realização da matéria e fotos, aqui publicadas. ,

Abaixo, alguns momentos do baile ...

Bombas e !;t;",
Bicos 'n;erores

-;'
;.

DireçãoHidráulica

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

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

DIA 20/03/04
Valor dos Ingressos:
Antecipado: R$ 12,00
No Baile: R$ 15,00

312-0280

Postos de Venda de Ingressos:
Jaraguá do Sul

Demarchi Carnes - Casa Campeira
Gauchita - Posto Marechal

Smurfs Lanches - Posto Marcolla

'1,..'X.VP"ARNES�(l� () s
serVindo qualidade

.

DEMARCHI CARNES

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

Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
E OVELHA

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
"

"Venha ara o Dernarchl Carnes e sinta na carne a diferen a".
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COQUETEL
Aconteceu no final de fevereiro,
no restaurante do Saint Sebastian

Flat, um coquetel para a entrega
da Carta Constitutiva do Rotaract
Club de Jaraguá do Sul,
considerada como uma certidão
de nascimento do clube, que foi
instalado em 27/11/2003 no

município.

CURSO
'I O Foto Losspromove curso básico

de Fotografia. O objetivo é

proporcionar a leigos, melhor
utilização do seu equipamento
fotográfico, obtendo assim, fotos
de melhor qualidade. A

programação do curso:

Tipos de filme,
Cores frias e cores quentes,
Uso do flash,
Enquadramento, etc.

As inscrições 'são gratuitas, no

Calçadão, n? 302 ou pelo fone

(47)275-3555

PALESTRA TÊXTIL
O S ENAI de Jaraguá do Sul

promove a palestra:
Regulamento de.Etiquetaqern de

I Produtos Têxteis Aprovado pela
Resolução 2/2001
CO N METRO. É gratuita e

acontece no dia 18/03 as 16:30

no auditório do SE NAI de

Jaraguá do Sul. Maiores

informações pelo fone: (47)
372-9508 ou jaragua@senai-
sc.ind.br

CUMPRIMENTOS
Recebe os cumprimentos da

equipe do .Jornal Correio do
Povo e de seus familiares pelos
seus .90 anos de idade que
completará no dia 16, Dr. Luis
de Souza.

BIG BOWLLING
Casarão e Invasão promovem a

primeira grande balada do ano!
. Será neste sábado dia 13 a partir

, das 23 horas. No bar Banda
Estatura Mediana e Dj Robson

I

I (Café Cancun) / Hiphop, entre

outros Djs que animam a festa.

BAILE
A Socidade Esportiva Recreativa

Aliança de RloCerro II promove
neste sábado dia 13 grandioso
Baile com animação do Grupo
Safir�, início as 23 horas.

SÁBADO, 13 de março de 2004
Contato:
comereial@jornalcorreiodopovo.CQm.br
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258

Divulgação

� ;l

lo Publicitário Darlon Anacleto(E), que aniversariou ontem dia 12,
com os amigos Judite, Micheli, Ramon, Aline, Herton, Alessandro e

Beatriz.

I Marco Antônio Moreno de Lima (à esquerda) coordenador do Rotaract
Club de Jaraquá do Sul, Hélio Murara Garcia, presidente do Rotary,
Gisele Roslindo Kuhn, diretora de serviços internos do Rotaract,
Waldemar Behling, governador do distrito 4650 e Ivo Kannenberg,
coordenador distrital do Rotaract e Interact.

III Rosa Mística e o empresário Evânio José
Prestini comemoraram no dia 24/2 Bodas de
Prata

III Completa 85 anos de vida,
Natália Demarchi Satler.
"Nós filhos, noras, genros,
netos e bisnetos desejamos
a você muita paz, saúde e

alegria. Parabéns!"

• Comemorando juntinhos os aniversários: Elaine Cristina Gums dia
08/03 e seu noivo Anderson Vick dia 13/03. Parabéns em dose
dupla!

IIIA simpática Rita de Cássia pellis, filha

de Martha e Victorino Pellis, coloU

grau ontem,. 12/03, em Letras
Secretariado Executivo. Parabéns!

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

ESPECIALISTA EM
ORTODONTlA

E ORTOPEDIA FACIAL

275-2006 Si
R: João Picoll!, 153 • Centro· J uá do U

Villhoa cultiudot em famflia

Nos melhores restaurantes ou no

TELE-ENTREGA GRÁTIS
(47) 473-9273/9971-4284
OeZ'àfJ,he- Mínimo RS loo,oo- demarsEillevinJ.\OS@hrrn.com.br

Representante excíuslvc 113 regíãc
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SÁBADO, 13 de março de 2004.

Profissionalismo,
ConfiAbilidade,

Responsabilidade,
Credibilidade,
lEaldade, '

Respeito,
comprometImento,

agilidAde,

+

r

GIRASSOL IMOVEIS
IMOBILIARIA MENEGOTTI

,

IMOBILIARIA SECULOS
BARRA SUL IMOBILIARIA

LEIER IMOBILIARIA
- ,

VILSON CORRETOR DE IMOVEIS
MARIMAR IMÓVEIS

,

BERTA IMOVEIS
,

,RANCHO lMOVEIS
,

PIAZERA lMOVEIS
IMOBILIARIA A CHAVE

•

. .' .'

:D

»

s::
rn
z
m
o
o
-I
-I

SI3i\QLAJI OH:::lNV'l:t

•

•
..

_'
_

•

-

PARCIMOVEIS �

"Sinônimo de satisfação e realização de sonhos.",
•
..

•

•
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I

PARC IMÓVE I S SÁBADO, 13 de março de20�
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

�
""'11

,

liirassol
IMÓVEIS

371-7931

• IMOBILIÁRIA
• ARQUITETURA
• DESIGN
• ADM. DE OBAAS

ifPABX
CRECI1741-J

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

300 m2 -01 Suíte cf hidro. + 03 quartos e

. demais dependo - Terreno cf 570 m2 - R$
250.000,00 - Ficam alguns móveis

Cód. 3119 - AMIZADE· Terreno - 13.651 m2 .

R$ 60.000,00

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

75.000,00 - permuta imóvel menor valor.

3129 - SCHROEDER - terreno com 577,90 m2 -

R$ 8.500,00

Cód. 2071 - CZERNIEWICZ - Apto em fase de

acabamento - 02 quartos,sacada cf
churrasqueira, demais dependências e 01 vaga
garagem - R$ 60.000,00 ( 50 % entrada +

saldo parcelado em 12 x cor. Pelo CUS).

Cód. 2069 - Baependi - Apto 01 suite + 02

quartos e demais dependências, 01 vaga
garagem R$ 78.000,00

.

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

Cód - 3135 - SANTA LUZIA - Terreno 483m2 -

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

,

Cód - 3133 - SANTA LUZIA - Terreno 483m2 -

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

Cód - 3137 - CHAMPAGNAT
Lotes Residencial Hornburg - Er:trada +

,
saldo parcelado ,\;"
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ED MORADA DO SOL - Bairro Vila Nova -

Apto com 01 suite + 02 dorm, sala, sacada
cf churrasqueira,cozinha mobiliada.
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, garagem pi 02
automóveis. Valor R$175.000,00

ED MAXIMUN CENTER
Centro - Apto cobertura

mobiliado.
R$350.000,OO

ED. MAXIMUN CENTER
Centro - Apto contendo 01 suite

+ 02 dorm.
R$140.000,OO

Fone 371-2357
vilson@parcimoveis.com.br

Rua: CeI. Procópio Gomes cle Oliveira, 1207 - Jaraguá .clo Sul / SC

LOCAÇÃO
'CASA EM ALVENARIA - cf 2 quartos e

demais dependências. Rua Félix Richert, lote
45, Estrada Nova. R$ 180,00.
'CASA DE MADEIRA - cf 2 quartos e

demais dependências. Vila Lenzi. R$180,OO
'CASA· cl 3 qtos e demaisdependências.
Amizade. R$ 300 00
,

'

APTO • cf 2 quartos e demais
dapendências. Ilha da Rgueira. R$ 200,00
'QUITINETE - Guaramirim. R$ 200,00
'QUITINETE - Ilha da Figueira. R$ 200,00

VENDA

'CHÁCARA - em Schroeder cf 54:000m2,

�om lagoas, pastagens, casa, rancho, etc.
studo prÓposta. R$ 65.000,00.

109. ILHA DA FIGUEIRA - Casa, com
128m2, terreno 450m2• Rua Lilian

Ayroso O�schler, 35. R$ 90.000,00

145 - ESTRADA NOVA - Casa mista com

140m2. Terreno com 555m2• Aceito troca.

R$ 50.000,00

136 - ILHA DA FIGUEIRA - Sobrado com

240m2, terreno com598m2•

R$ 120.000,00

PARCIMÓVEIS

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 hidro + 03 dorm, 02 salas, cozinha, 02

bwc, salão de festas. Valor R$450.000.00

PROCURA-SE NOVOS DONOS

GUARAMIRIM
CASA MISrA com 100m2 tres quartos, sala, cozinha,
lavanderia, garagem, TERRENO 450,00m2, VALOR R$
30.000,00 - NOVA ESPERANÇA.

CASA DE ALVENARIA com 99,OOm2 uma suite, 2 quar
tos, sala, cozinha,lavanderia, banheiro varanda. TER
RENO 448m2, VALOR R$ 35.000,00 - GUAMIRANGA.

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

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.

.

CASA MISTA - com 200,00m2, 3'quartos, 1 banheiro,
cozinha, copa, garagem, terreno 434m2 - VALOR R$
55.000,00 - IMIGRANTE, ACEITA CARRO, CAMINHÃO.

CASA ALVENARIA - com 170,00m2, 3 quartos, 1 ba

nheiro, garagem para dois carro, murada, TERRENO
com 291,00m2 - VALOR R$ 50.000,00 - AMIZADE.

CASA ALVENARIA - com 112m2 - uma suite, mais um
quarto, dois banheiros garagem para tres carro, es
trutura para segundo piso. TERRENO 350m2. VALOR
R$ 50.000,00. TROCA-SE POR CHACARA. - NOVA ES

PERANÇA

CHACARA - 11.000,00m2 de TERRENO com uma CASA
DE-MADEIRA de 100,00m2, com nascente. VALOR R$
65.000,00,3 Km do centro de Guaramirim - PONTA

COf1PRIDA

TERRENO com 38ft,60m2, toda infra-estrutura, VA
LOR 16.000,00 -CENTRO.

TERRENÓ com 450,ciOm2, Rua asfaltada, VALOR R$
25.000,00 - CENTRO.

ÁREA DE TERRA - 90.000,00, com nascente, carrego,
mata axiliarespecial para chacaras VALOR R$ 50.000,00

. JACUAÇU.

CORREIO DO POVO 3

REF 253 - Centro PONTO COMERCIAL -

Terreno contendo 1.218m2, área construída
395m2. Valor R$280.000.00

CASA DE MADEIRA com 63,00m2, mais um GALPÃO
DE ALVENARIA com 150,00m2, TERRENO COM

450,OÓm2. VALOR R$ 25.000,00 - CORTICEIRA.

CASA DE ALVENARIA - com 112,00m2, 1 suite mais 1

quarto, garagem para 3 carros, estrutura pronta para
segundo piso - TERRENO 350m2 - VALOR R$
50.000,00 - NOVA ESPERANÇA.

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

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

SALA 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.

www.parcimoveis.com.br

MAISFACIL;
MAIS RAPIDO;

MAISANUNCIADO;
MAIS PROCURADO;

SEU IMÓVEL NÃO PODE FICAR

FORA DESTA PARCERIA .
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PARC IMÓVE IS ���.���/. ::. ?:.���ç.��.e. 2004""tl

RANCHO IMÓVEIS - MARIMAR IMÓVEIS - IMOBILIÁRIA A CHAVE - BERTA IMÓVEIS - GIRASSOL IMÓVEIS - IMOBILIÁRIA BARRASUL - VILSON IMÓVEIS - IMOBILIÁRIA SÉCULUS - PIAZERA IMÓVEIS - IMOBILIÁRIA MENEGOnl ,

37,6-0015
barrasu I@netuno ..com.br

Barra
li UnobililÍri a dà B LUTa

RUA ANGELO RUBINI, 1046

j
! ILHA DA FIGUEIRA - CASA

I EM ALVENARIA' C/90M2,
� TERRENO C/240M2, 3

'I DORM. RUA Luís ALVES,
1 111. R$ 55.000,00 TRA

) TAR: 371-2357 CRECI
I 4936

«
R CHICO DE PAULA - CASA

e CONTENDO 03 DORM,
F SALA, COZ, BWC, +

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

d MALHAS MENEGHOTI.
TRATAR: 371-9165 CRECI
1462-J

C BLUMENGARDEN 11,
P BAIRRO AMIZADE - CASA
S NOVA CONTENDO 01
d SUITE + 02 DORMITÓRI

OS. ENTREGA PRONTA 30
DIAS. R$85.000,00. TRA
TAR: 371-9165 CRECI
1462-J

GUARAMIRIM BAIRRO
HAWAí - CASA CONTENDO
03 DORMITÓRIOS, SALA,
COZINHA MOBILIADA, PIS
CINA. R$88.000,00. TRA-

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

alvenaria com 345,OOm2, 4qtos, 2BWC, copa, COZo 2 garagens, lav., churrasq.,
fomo 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 SC416, 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/485,25m2, terreno c/950,()()m2, 4qtos,
2 suites{masterc/hidro, closet, roupeiroec/ sacadas), 4BWC, copa, COL cjbalcão
!1JaI1ito e prateleiras, sala íntima, de estare de1Vc/secaía, piso cerámiro, despensa,
lav., vara1da, terreno IE\leStidode pedrasnaturais, piscinatérrnicac/55.000 litros sendo
a cd:ler1J..Jrac/madeira itauba, bar, salãode festas, chLilrasq., escritório edep.emrxegocla,
portão eletrônico, Rua EgidioBusarello, - R$ 320.000,00- aceita como parte de�
terieno, naBarra, Vila Nova, Centro ou apartamentocom 2qtos.

CRECI

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$45.0pO,00.
TRATAR: 371-9165 CRECI
1462-J

CZERNIEWICZ - CASA
.
CONTE 01 SUITE + 02

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

ANA PAULA - SOBRADO
CONTENDO 01 SUITE + 02

DORMITÓRI,OS.
R$95.000,OO. TRATAR:
371-9165 CRECI 1462-J

LOT. BWMENGARDEN - AL

VENARIA, NOVA, COM 120M2,
TERRENO COM 350M2, 1
SUíTE + 2 QTOS, SALA, BWC,
CO?,' 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 QEPEND. TRATAR:
371-7931 CRECI 1741-J

VILA LENZI- ALUGA-SE CASA
PRÓXIMO A WEG I , R - ADÃO
NOROSKI, SENDO 1

QUARTO, SALA, COZINHA,

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/ 193,00m2 c/laje, terreno Cf
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 paffi
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, mangá, caqui, guaraná, frute-de-conde, RuaVirgílio Pedro Rubini,
1275 - R$ 210.000,00

BWC, LAVANDERIA. CASA DE
MADEIRAC/ PISO CERÁMICO
R$ 230.00. TRATAR: 371-
7931. CRECI 1741-J

VILA NOVA - CASA MISTA,
RUA JOSÉ MARANGONI
CASA C/ 130,00M2, TER
RENO C/ 436,00M2 R$
70.000,00. TRATAR: 275-
1594 CRECI 612-J

GUARAMIRIM - R. POR
TO UNIÃO, 58 - R�CAN
TO FELIZ. CASA DE ALVE

NARIA 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 55'"O-J

AMIZADE - CASA MISTA
COM 03 DOR1VHTÓRIOS E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS.
TERRENO COM

450,00M2. VALOR R$
27.000,00. (ACEITA-SE
TROCA POR CASA EM,
SCHROEDER, ATÉ R$
25.000,00).. FONE: 275-
0051 - CRECI 1989-J.

JARAGUÁ ESQUERDO
CASA EM ALVENARIA
COM 03 DORMITÓRIOS
E DEMAIS DEPEN-
DÊNCIAS, TERRENO
COM 480;00M2. VALOR
R$ 60.000,00. (ACEITA
SE TROCA POR CASA,
ATÉ R$ 35.000,00).
FONE: 275-0051 -

CRECI 1989-J.

RIO CERRO I - CASA EM
ALVENARIA COM 01

SUíTE + 02

DORMITÓRIOS E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS.
TER'RENO COM
312,00M2. VALOR R$

\ 40.000,00. (ACEITA-SE
TROCA POR TERRENO
(COMERCIAL) NA SARRA).
FONE: 275-b051 - CRECI
1989-J.

VILA LALAU - SOBRADO
RESIDENCIAL E

COMERCIAL COM MAIS
DUAS CASAS. TERRENO
COM 600,00M2. VALOR
R$ 220.000,00.
(ANALlZA-SE PROPOSTAS)
FONE: 275c0051 - CRECI
1989-J.

. ,-
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Ed. Jaraguá . Apto c/ suíte + 2

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

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

Tulipa. R$108.000,OO

Dom LorenZo - Aptocl suite + 2qtos
e demais dep. Incidência de sol da
manhã. Rua Leopoldo Malheiro,
173. Apto 301. R$ 105.000,00
(1rocase por casa de igual valor).

VILA BAEPENDI . Casa el 286m2. Rua
Fritz Bartel, 830. R$ 170.000,00.

Aceito apto de menor valor.

•

araguá Esquerdo . Casa el
140m2, el 1 suíte, 3 qtos e demais

d7ep. R: Henrique Bortolini, 106. �$
9.000,00

Rua Luis PicoIIi· sobradocl 270m2,
cl 1 suíte + 2 otos, sala de estar I
jantar I íntima e demais

dependências, garagem pi 2 carros.
ValorR$145.000,OO aceit.a-se apto

.

menor valor como parte do pagto.

Condol1)ínio Residencial SunFlower

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

Aptos. nO 101, el 123m2. suite + 1

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

Casa com suite(mobiliadaJ,
mais dois quartos, salas de
estarIjantarlintima, 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, el suíte + 2 qtos. R$
115.000,00

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

Ed. Dianthus- Apto com suíte + 2

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

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

CADERNO PARCIMÓVEIS

Ed. Amaranthus . apto com suíte +

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

Ed. Tower eenter- Apto com suite
mais dois quartos e demais

dependeneias R. Clemente
Baratto R$ 185.000,00

•

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

cozinha/chur., sacada, área de

serviço, el 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 el suíte

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

Aluguel R$ 1.100,00
Venda: apto no 12 andar

R$ 233.000,00
apto no 22 andar

R$ 245.000,00.

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 em 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

Terreno com 360m2 na Rua

1138(nova), loteamento D.

Veroniea, Barra do Rio Molha.
Valor: R$ 25.000,00

CORREIO D() POVO 5
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, LOCAÇA0 RESIDENCIAL ,• Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal)· Rua
'Adolfo Saeani, 36, apto cl suíte master + 2 qtos ,
'e demais dep., 2 vagas de garagem. A partir de'
,R$1.100,00 ,

-

• Ed. Emili - Rua Epitácio Pessoa, 421 (próx,
, Shopping Breithaupt) - apto cl 2 qtos e de�ai dep.'
'R$380,00 ,
,. Quitinete (Centro) Rua Guilherme Hering 94 SI,02. R$ 140,00 �
,. Casa - Rua Ferdinando Krueger, lot. Versalles, ,
,el lsuite cl closet + 3 qtos, cozo mob. R$'
'1.000,00. ,• Ed. Gardênia R Leopoldo Malheiro el 2 qtos e
'demais dependências. R$ 330,00 ,
,. Ed. Erica - Rua Guilherme Hering, 70.2 qtos e ,
'demais dep. R$350,00 ,• Ed. Aster - rua Marina Frutuoso, 919
,. apto 201. R$ 380,00 l
,. Apto - 2 qtos e demais dep. R. José Teodoro

'Ribeiro, 355 (próx. Indumak). R$ 290,00
• Ed. Don Lorenzo, apto 401 - R. Leopoldo
'Malheiro, 173. R$ 560,00
,. Casa - 4 qtos. R. Mal. Deodoro da Fonseca,
1384. R$ 800,00

'

,. Casa - 3 qtos. R. José Teodoro Ribeiro, fundos.

'R$260,00
'

,
. LOCAÇÃO COMERCIAL
,. Loja-e/400m2. Rua Pref. WaldemarGrubba,
"5070, (próx. Portal) R$1.000,00 -

,. Terreno naWalter Marquardt el 450m2, para
garagem ou loja de carros. R$ 600,00
,. Terreno na Rua Feliciano Bortolini (fundos

, Breithaupt Barra), c/450m2• R$ 300,00
,. Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo de

futebol). R$ 220,00
,. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas,

'el 40m2, 1° andar- R$ 400,00
,. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 - salas,
el 40m2, 22 andar- R$ 350,00
,. Ed. Hortência- R. José Emendoerfer, 1549-1

'sala térrea - 36m2 - R$ 200,00

,. Ed. TowerCenter-salas de 101m2 a 138m2,
el garagem. R$ 400,00 a R$ 600,00
,. Centro Comercial- R. Mal. Deodoro, 1594-'
'salas diversas, cl 32m2 cada. R$ 280,00/'
,250,00 ,• Sala comI., na Rua Epitácio Pessoa, 570, de,130 a 48m2.'R$ 300,00 a R$ 470,00

,. Ed. Marina Cristini - Rua Bemando Dornbusch, -

'590. R$ 280,00 ,• Ed. Eriea. Rua Guilherme Hering. R$ 200,00
,. Garagem de carros, ruaWalterMarquardt, lote'

-

'9, prôx, Carrocerias Argl. R$ 600,00 ,
, VENDAS RESIDENCIAIS ,
,. Vila Lenzi - sobrado em alv., cl 250m2 (suite +,
'3 qtos) - R. Francisco Piermann. R$ 200.000,00, ..

,.casaemalv.,c/2qtosedemaisdep.-TrêsRios,do Sul. R$ 35.000,00
,. Casa cl suíte + 2 qtos, demais dep., piscina, ,
,salão de festas, terreno el 800m2. Rua Adilio ,
Esbardelathi, 97. R$175.000,00 ,,. Casa el suíte +-3 qtos e demais dep., terreno
'e/680m2• RuaMaxWilhelm, 901. R$170.000,00'
,. Imóvel comercial residencial, ení construção, ,
'terreno c 900m2 e construção 300m2. R Fran-,cisco Ruscka, 614. R$ 110.000,00
, ,
, VENDAS TERRENOS ,
,.Terreno-R.Marajó-IIhada Figueira-c/ 450m2,- R$ 35.000,00
,. Terreno em Guaramirirn. local nobre para'

-

,residência. R$ 22.000,00 .,
,. Terreno

- RuaWille Bartel-Baependi, e/420m2,- R$ 40.000,00 .'

'.TerrenobairroChieodePaulac/aprox.1.000m2.' _

,R$ 28.000,00 . ,
..

• Rua Arduino Pradi - São Luiz - R$ 25.000,00
,. Rua PedroVinter, perto Mat. Consto VinterR$'
'22.000,00 ,
,. Terreno com 380m2 na Rua PedroWinter. R$,20.000,00 "

'.Terreno Lot.Versaillesc/450m2. R$ 36.000,00
,. Chácara c/ 245.000m2, casas, lagoas, prõx.] _

LE�'1!!:.o. R$_!Q2,:.Q_0!Ml<L _J

• • •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO
.............. , CADERNO

Imobiliária MenegoHi Lida.
http://www.porcimoveis.com.br

e-moi I: immenegotti@porc,imoveis.com.br

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

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

• • . :

•

==VENDA== 5521 CASA - BARRA DO RIO CERRO - RUA BRUNO SCHUSTER,
107, CASA ALVENARIA COM 160M2 SENDO 3QUARTOS, 01 SUíTE, SALA
02 AMBIENTES, COZINHA, GARAGEM, LAVANDERIA, BANHEIRO, GARAGEM
+ EDíCULA DE 40M2 EM TERRENO DE 392,OOM2, LOCALIZADO A

1000METROS APÓS MALWEE. Área do terreno 392.00 rri2 Área Benfeitorias
200.00 m2 Preço venda: 83,000.00

==VENDA== 5529 CASA - BAIRRO TABULEIRO - RUA DAS GAIVOTAS;102.
CASA MISTA COM 110 M2;TERRENO COM ÁREA DE 247,79 M2.

SALA;SALA DE TV;02 SUITES;Ol QUARTO;Ol
• BWC;CHURRASQUEIRA;COZINHA; ÁREA DE SERVIÇO;GARAGEM PI 01

AUTOMÓVEL. Área do terreno 247.79 m2 Área Benfeitorias 110.00 m2

Preço venda: 75,000:00
•

•

==VENDA== 5525 CASA - ILHA DA RGUEIRA - RUA RUDOLFO SANSON, 67. CASA
EM ALVENARIA COM 04 DORMITÓRIOS, 02 BANHEIROS, SALA, COZINHA,
LAVANDERIA, ÁREA DE FESTAS, GARAGEM PARA 02 CARROS. EM TERRENO DE
441,OOM2 LOCALIZADO PRÓXIMO AO PÓSTO PÉROLA DA FIGUEIRA. - ACEITA
TERRENO OU AUTOMÓVEL COMO PARTE' PAGAMENTO. Área do terreno 441.00
m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço venda: 68,000.00

==VENDA== 5533 CASA - RAU - RUA CARLOS ZENKE;LOTE N;66. CASA MISTA
COM 120,00 M2 E TERRENO 300,00 M2. 4 QUARTOS;SALA/COPAI
COZINHA;LAVANDERIA;BWC; ABRIGO PI AUTOMOVEL. TERRENO= 12X25= 300
M2. Área do terreno 300.00 m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço venda:

45,000.00

==VENDA== 5513 TERRENO - VILA LENZI - SERVIDãO DE PASSAGEM N; R-2
16.024. TERRENO 14,OOM X 25,43M=356,02 M2. Área do terreno 356.02 m2
Preço venda: 23,000.00

==VENDA== 5536 TERRENO - AGUA
VERDE - R. GUILHERMINA PEREIRA
LIMA LENZI, TERRENO COM
450,OOM2 ( 15 X 30)
LOTE: 11. Área do terreno 450.00
m2 Preço venda: 20,000.00

•

CRECI W 550-1

II

==VENDA== 5527 CASA - JOAO PESSOA - R. 1032, N2 72. CASA DE
ALVENARIA COM 01 SUíTE + 02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA,

I

LAVANDERIA. TERRENO COM 255,06M2 ( 12,34 X 20,67) Área do terreno

255.06 m2 Área Benfeitorias 90.00 m2 Preço venda: 37,000.00

==VENDA== 5535 TERRENO - AMIZADE - RUA 1116. LOTE 450,OOM2
MEDINDO 15 X30 BAIRRO AMIZADE, LOTEAMENTO VERSALHES PROXIMO
ARSEPUM. Área do terreno 450.00 m2 Preço,venda: 28,000.00

==VENDA== 5537TERRENO- VILA

RAU - RESIDENCIAL HELENA - LINDO
TERRENO DE ESQUINA EM LOCAL
ALTO COM 562,50M2 MEDINDO
22,50 X 25M. PRÓXIMO
COMUNIDADE SANTA CLARA. Área
'do terreno 562.50 m2 Preço venda:
30,000.00 .

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

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

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

R$ 42.000,00 + pare.

CENTRO -

sala térrea,
c/76m2,

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

LOT.
BLUMENGARDEN
- casa c/ 1 suite

c/ doset, 2 qtos,
sala, despensa,

coz., bwe.
Terreno 420m2.

Valor

negociável

BAEPENDI -

Casa em alvenaria c/
180m2, 4 qtos, 2 salas,
coz. lav. garagem.

Terreno cf 440m2• Rua
Domingos Sanson.
R$ 63.900,00
Aceito contra

proposta

CENTENÁRIO - 1 suíte, 2 qtos, 2

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

ILHA DA FIGUEIRA - casa mista,
c/ 3 quartos, sala, cozinha e bwc.

R$ 29.000,00

BARRA VELHAO'l Apto de frente p/
o mar, 2 suítes, 2 qtosvl bwc, cOZ.,
lav., sacada, churrasq., 2 salas, 2
vagas garagem, mobiliado. Ed.
Cassino Royal. R$ 260.000,00

Casa em alv., semi-acabada, 2 qtos, 2
salas, coz., bwc, lav., gçragem c/ plantas
do 2° 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

TERRENO _

terreno. de esquina,
, de 1140m2. R.

Domingos,Sanson.
R$ 149.000,00

VILA LENZI '

casa, 2 qtos, sala,
coz., bwc, lav.

terreno 570m2. R$
18.000,00 +

parcelas R$
365,00

AMIZADE - apto,
2 qtos, sala, coz.,
bwc, lav., gara

gem. R$
43.900,00

CENTRO GUARAMIRIM - 1 suíte
master + 2 qtos, 2 salas, escritório, coz., lav.,
dep. de emrpegada + 2 bwc, ehurrasq.,
canil, energia solar e a gás, portão elet.,
semi-mobiliada. R$ 129.000,00

TERRENO
ÁREA CENTRAL GUARAMIRIM

com 350m2,Guaramirim. R$
19.900,00 ou 5.000,00 + pare.

SCHROEDER - sobrado c/ 3 qtos, sala, coz., bwc, lavanderia, semi,
acabado ..180m2. R$ 60.000,00

VENDA:

Terreno de 8.000m2 , Centenário-
R$ 190.000,00

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

I

Terreno - Adélia Fischer _ 530m2, cen-

tro. Preço promocional R$ 35.000,00
negociáveis.
Terreno de 860m2' - Azaléia' R$

60:000,00
, R$

,

Terre�o R Domingos Sonscn
19.900,00

. R
.,

Terreno _ Guar'amirim
"

frente pi B
.

280, 600m2. R$ 56.000,00
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PARCIMOVEIS .

CHãve

'" 01 suíte, 02 dormitórios
'" Sacada comchurrasqueira
'" alou 02 vagas de garagem
'" Salão de festas
'" Play-ground
'" Localização: Vila Nova
.. 7 andares

Condições facilitadas de pagamento
direto com a construtora

DÊ ESTA SEGURAltCA PARA SUA FAMíLIA.�
REF. 5007 - CENTRAL· Prédio comercial e
residêncial com O 1 apto e 02 salas comerciais,
ótima localização valor negociávol.

Residencial

��l� Yln�
VOCÊ PODE TERUMA BELA VISTA

•

���UJm�

•
����. P+IlZ{Il WOL+

ED/F/C/OMATHED/- BAIRRO NOVA BRASIlIA
COM 03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA,

,

lAVANDERIA, BWC, GARAGEM RS 55.000,00.

I G�ilda. �enli • Ref. 2403 terreno próximo [scola·
lor 1m lenzi com 671 ,00m2. Valor RS 23.500,00

I clentrada clparcelamento em até 24x

A Wolfepar Empreendimentos
e Participaçoes Ltdci com a

"Imobiliária A Chave"
apresentam um

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

salão de festas com

churrasqueira, 03 dormitórios,
sala + copa, cozinha,

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

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

APTO EOIFIClO
JACÓ

EMMENDOERFER
C/2 aTOS, SALA,

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

REF. 750 - RAU . Casa em alvenória el 03
dormitórios, bwe, sala, cozinha, garagem, •

churrasqueira + um sobrado em alvenória,
terranoc/450,OOm2. RS 60.000,00negocióvel. •

REF. 3817 - APTO COBERTURA DUPLEX,
CENTRO, ÓTIMA lOCALlZACÃO, SEMI'
MOBILIADO, 200,OOM2 DE ÁREÚOO,OOm2.

Rei. 104· casa mista Vila Nova Rua José

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

1709· casa de alvenária com 96,OOm2,
terreno com 850,OOm2. RS 32.000,00

REF. 3808 - APTO COBERTURA
DUPLEX MOBILIADO COM
REQUINTE, COM PISCINA NO
DECK, MELHOR LOCALIZAÇÃO DA

CIDADE, DENTRO DE GRANDE
ÁREA VERDE. COM VISTA PARA
TODO CENTRO DA CIDADE.
VENHA CONFERIR. Centro - EJ. Mônaco . com 1 dormitório,Rei. 451 . com terreno de 1091 m2, Jaraguó

Esquerdo, casa ein madeira RS 32.000,00
01 bwe, demais dependências. RS 65.000,00

VILA LENII-ReI. 2404 terreno próximo Escola
Giardini lenzi com 892,OOm2. Valor RS 28.000,00
cl estrada + parcelamento em até 24x.

\ REF. 50'2 - CENTRO
Sala comercial na Av. Mal. Deodoro, 903 Edifício

. Pícolli. RS20.000,00

REF. 2402 VILA LENI/-Terreno com SOO,00m2
Rua: Joõo André dos Reis. RS 22.000,00. cl
Entrada + parcelamento em até 24x

Ref. 5008·2 salas comerciaiscoll) 8S,OOm2 no
Edificio Chiodini/Av.Marechal Deodoro da Fonseca

RS40.500,00

\

Rua Barãó do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - se
achave@netuno.com.br '

www.parcimoveis.com.br
Fone: (047) 275-1594/PLANTÃO DE ""VENDAS" 9965-9934

•

. " . . - : , , ., : e . .. • •
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,. 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 WI�TER. VA
LOR R$ 20.000,00.
TRATAR: 371-8814

,

CRECI 1873-J

SANTA LUZIA -

T E R R E N O
LOTEAMENTO SAN-
TA LUZIA
R E SI DE N C,I A L
GERANIUM. ÁREA
DE 483 M2 - R$
10.000,00. TRATAR:
371-7931 CRECI
1741-J

. VILA LENZI - REF.

2404 TERRENO
PRÓXIMO ESCOLA
GIARDINI LENZI

•
' COM 892,00M2.
VALOR ',R$
28.000,00 C/ ES-

I:
TRADA +

,'; PARCELAM ENTO

EM ATÉ 24X .. TRATAR:

275-1594 CRECI 612-J

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

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

CRECI612-J

VILA LENZI - TERRENO
COM 500,00M2 RUA:
JOÃO ANDRÉ DOS REIS.

R$ 22.000,00. C/ ENTRA
DA + PARCELAMENTO
EM ATÉ 24X. TRATAR:

275-1594 CRECI 612-J

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

(ESQUINA C/ FELICIANO
BORTOLlNI), R$
200.000,00. JRATAR:
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 PROPRIQ PARA
LOTEAMENTO - R$
500.000,00 OU 50% EN
TRADA SALDO A COM
BINAR. TRATAR: 376-
0015 CRECI 1589-J

BARRA DO RIO CERRO

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

24, LOTEAMENTO
HERBERTO ENKE, AO
LADO DA TRITEC - R$
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- TER
RENO COM 450,00M2
(15,00 X 30,00). ÁREA
DO TERRENO 450.00
M2 R� 35,000.00.
TRATAR: 371-0031
CRECI 550�J

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

BARRA DO RIO CERRO
lERRENOCOM 350,OOM2.
VALOR R$ 15.000,00.
(ACEITA-SE
PARCELAMENTO). 'FONE:
2750051-CRECI1989-J.

AMIZADE - TERRENO
COM 351,00M2. VA
LOR R$ 14.000,00.
(ACEITA-SE
PARCELAMENTO).
FONE: 275-0051 -

CRECI 1989-J.

VILA NOVA - APARTA
MENTOS NOVOS CON
TENDO 03 DORM

R$80.000,00 E 02
DORMITÓRIOS R$
65.000,00. ENTREGA FI
NAL 2004. 50%ENTRA
DA + PARCELAMENTO.
TRATAR: 371-9165
CRECI 1462-J

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

DEPENDÊNCIAS, 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 AD/ENA
RIA C/500M2, Cj
APTO E SALA COML.
TERRENO Cj
450M2. R$
210.000,00 TRA- I

TAR: 371-2357 I

CRECI4936
"

I"
CENTRO - 2 SALAS "

COMERCIAIS COM I

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,

I

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. ,

A C E I T A

RESI DÊNCIA COMO
PGTO. TRATAR:
371-8814 CRECI •

1873-J

•

RIO MOLHA - COM
242.000,00M2,

I

COM LAGOAS,
CHURRASQUEIRA, •

CASA DE CHACRE- �
IRO ETC. EXCELENTE

I

PARA 'LAZER. R$ �
102.000,00. TRA- I

TAR: 371-8814;
CRECI 1873-J
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����� RenaultClio Dynamiquo apresentado na foto está equipado com os seguintes acessórios, não sendo pOIS, itens de seno Kit-sport ( Spoiler e saias laterais), com pintura na corda carroceria. O Kít-sport está disponível
carro

as aS_Concessionárias Renault, para Instalação em toda gama do novo Ciro. sendo cobrado a parte com preço sugendo de R$ 450,00 com os Impostos incíuidos. A mão de obra de instalação e a pintura na cor da
Con:n� n?� estão inclusas no preço Preço válido até 30 f 03 f 2004 ou enquanto durarem os estoques dlsponlvels nas Concessionárias Renaull. Para mais Informações consulte a área de acessórios de sua

�Ubhc �slonarra Renautt Para mais informações sobre especlâcações, versões e motorizações, consulte a sua Concessicnáría Renault. Fotos para üns publicítárlos Alguns itens mostrados e/ou mencionados nestematerialI no saoopcionals elou referem-se a versões específicas. ARenault reserva-se ao direito de alterar as especificações desse veículo sem prévio aviso Cintos de segurança com Air Bags salvam vidas.

Motores 1.6 16V com 110 cv e

1.0 16V Fabricados no Brasil

Direção Hídráulíca.
AiI' Bag Duplo,
Ar-condicionado,
Volante e manopla
do câmbio revestidos
em couro.

-Fabrícado no Brasil.

Rodas de Hga
leve 15", farol
de neblina
e acessório
exclusivo - kit

sport: spoiler
e saias laterais.

Cl.io DYNAMIQUE
SEU CARRO, SUA MARCA.

Rede Renault. 183 Concessionártas no Brasil.

Dicave BLUMENAU
----_ 322 . 8800

ITAJAí.
348·8460

JOINVILLE
435·3700

Vale do Itajaí e Litoral Norte - se

JARAGUÁ DO SUL
.370 � 6006
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2 CORREIO DO POVO CLASSI SÁBADO, 13 de março de ,J
Fone: 276-3231 Cei: 9133-9027
Email: splvendas@brturbo.com.br
Rua Reinoldo Rau, n? 60 - sala 06
Galeriê;l do Edifício Market Place.

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

COO 011 - CHÁCARA - Medindo 120.000,00m2
- 200 X 600 - Água' corrente em abundância,
varias nascentes, palmitos e· palmeiras
plantadas, área plana de fãcil 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.

suíte, 2 quartos, sala em 2 ambientes,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, garagem -

Valor R$ 95.000,00.

COO 044 - CENTRO - APARTAMENTO -

medindo 147 ,00m2 - 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.

1.000.000,ÓOm2 - sem benfeitorias, com mata
nativa - a 10 Km do Centro - Valor R$
150.000,00.

COO 014 . CHÁCARA - Medindo 184.000,00m2
- sem benfeitorias, próximo a prefeitura de

Jaraguá - Valor R$ 80.000,00.

COO 040 - CENTRO - TERRENO COMERCIAL
no centro da cidade medindo 1.300,00m2 -

Valor R$ 350.000,00

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 019 - CHÁCARA - Barra do Rio Molha - Medindo

3.500,00m2 - escrtturada, residência com cinco

quartos, sala, cozinha lavanderia, banheiro - 2

lagoas com peixes diversos - asfalto até a entrada
- a 3 KM da Prefeitura - Valor R$ izo.ooo.oo ..

COO 041 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO

novo, 1 suíte com closet e hidro, sala intima,
sacada, ,3 quartos, 2 banheiros, 2 salas,
cozinha, lavanderia, área de festas, garagem
- Valor R$ 145.000,00.

COO 017 - VILA NOVA - Cobertura
medindo 276,00m2 - 2 suítes, quarto,
sala em 3 ambientes, (pode se fazer mais
um quarto, dois banheiros, cozinha, área
de festas privativa, sacada, dependência
de empregada, dois vagas de garagem,
área com céu aberto - Financiamento am

atê 36X sem entrada.

COO 042 - CENTRO - COBERTURA NOVA
COM 4 SUITES - VALOR R$ 200.000,00

/ ..J

p/?
=r:

! i
<.

.

i

Ai

íl
! !
! i

l

I

C1!

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 - Financiamento
facilitado
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REF 3280 - SÃO LUIS - R: ALVINO REF 2481 -RIO DA LUZ I - CASA AlVE�ARIA, 54M2.
STEIN - TERRENO 338 M2. RS 25.000,00 2 DORM., BWC, GARAGEM. R$ 22.000,00

REF 2155 - VILA LENZI- R: JAIME GADOTTl, 800 REF _ 3271 _ JGUÁ ESQUERDO AO LADO REF 2385 - LTO CORUPA - R: 462 -LOTE 13 -

- CASA ALV 140 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, BANH, QUARTEl P. M. _ TERRENO 6.832,11 M2. RS CASAALV 3 DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 378
GARAGEM 2 CARROS. TERRENO 450 M2. RS

15000000 M2. RS 50.000,00
97.000,00. FICAM MÓVEIS COZINHA E BANHEIRO .,

CASA NOVA - REF2438 - SÃO LUIS - SOBRADO
ALV 504 M2, PISO INF.: ÁREA COMERClAL234 M2, 4
BW( PISO SUP.: 270 M2, 1 sUÍTE COM HIDRO., 3 DORM,
SACADA, SALÃO FESTA COM CHURRASQ., GARAGEM 2
CARROS, - TERRENO 465 M2. RS 210.000,00.

\
(
REF 2439 - AMIZADE R: IRMÃO lEÃo MAGNO,
267 -CASAAlV 198M21 suhF, 2 DORM, BW� GARAGEM
2 CARROS. TERRENO 398 M2. RS 160.000,00

REF 2468 - ÁGUA VERDr� 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 OTIO,
590 - CASA COM 70 M2, 3 DORM, BANH, GARAGEM.
TERRENO 350 M2. RS 62.000,00

REF 2478 - AGUA VERDE - R: TEODORO ACIPIO
FAGUNDES, 120 - CASA ALV 271 M2, 4 DORM,2
BANH, GARAGEM COM CHURRASQ. TERRENO
598,75 M2. RS 85.000,00. ACEITA CASA NA
PRAIA OU IMÓVEL MENOR VALOR EM JARAGUÁ.

REF 2393 - TlFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH, REF 3263 - CENTENÁRIO - R: LTO. JARDIM
1482 - CASAALV 1391v\) 1 SUÍTE, 2 DORM, BANH SOCIA�

. FRANCISCO _ VARIOS LOTEs RS 26.000,00 CADA UM OU REF3289 - BARRA RIO CERRO - R: VIGORIO
GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00 ACEITA PARCElAMENTO DIRETO COM IMOBILIÁRIA. TECI LA - TERRENO 378 M2. RS 25.000,00

REF2469 -ILHA FIGUEIRA - R: NEREU VASEL,
267 - 2 CASAS RESIDENCIAIS: UMA EM MADEIRA
COM 5 DORM, BANH, GARAGEM. OUTRA EM AlV.
NOVA 75 M2, 2 DORM, BANH, GARAGEM.
TERRENO 618 M2. RS 83.000,00

REF 2440 - SÃO LUIS - R: BENJAMIN STEIN,
REF 3304 - VIEIRAS - R: MANOEL FRANCISCO DA 90 _ CASAALV 145 M2,4 DORM, 2 BWC, GARAGEM
COSTA. TERRENO 900 M2. RS 50.000,00 + EDíCULA. TERRENO 392 M2. RS 63.000,00

REF 2480 - VILA LENZI- R: LOURENÇO KANZLER, .<i.=

V
616-CASAAlV160M2,3DORM,2 BANH, DEP. EMPREG. REF 2476 - VILA LENZI- R: 423 - CASAAl
COM BANH. GARAGEM. TERRENO 1.600 M2. RS 250 M2, 1 SUíTE, 4 DORM, BANH, GARAGEM.
210.000,00.ACEITA IMÓVEL ATÉ RS 50.000.' TERRENO 350 M2. RS 95.000,00

REF 2462 - ANA PAULA II - CASA AlV 99 M2, I
SUíTE, 3 DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 350 Ml.
R$ 67.000,00

REF 2427 - VILA LENZI- CASA ALV 80 M2, 1
SUíTE, 2 DORM, BANH, GARAGEM. RS58.000,00

REF 1002 - ILHA FIGUEIRA - R: JOSÉ
PAVANELLO - ÀPTO 108,34 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, REF 2479 - JARAGUÁ ESQUERDO - R: HENRIQUE

BANH, GARAGEM, SACADA COM CHURRASQUEIRA., BORTOlINl, 410 - CASA ALV 110M2, 3 DORM, 2
COM ElEVADOR. RS 58.000,00 SEM BANH. + EDICULA 160 M2, 1 DORM, BANH,

O"" ACABAMENTO INTERMO, SISTEMA DE CONDOMINIO GARAGEM. RS 98.000,00

REF 3243 - BARRA RIO MOLHA· R: LATERAl
MARQUARDT - TERRENO 360 Ml. DE R$ 22.000,00
POR R$ 18.000,00 SÓ ESTA SEMANA.

REF - 3300 - CHICO PAULO - TERRENO
445,50 M2.LOTE 83. RS 28.000,00

�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSI CORREIO DO POVO 5I SÁBADO, 13 de março de 2004

SEUSONHQ
ESTÁ SE o. tocatitaçãÓ dtl

. Rua LeopoldoMal e

Próximo ao Clube Beira Rlo

ESTÁGIO
DA OBRA EM
FEV/2004

.
. brf

'

qardén�7fowers
RES DENCE

r

(1 suíte)
• • •• • •• • • •

5
• • • •• • •• • •

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

· Tubulação água quente
.

,

......Churrasqueira na sacada
Dpçãogtu-agcm cf dep. Privativo
Corppleto sistema de segurança

ÁREA DE LAZER
Sala de jogos
Sala de gínastica
Sauna cf ambiente de descanso
Salão de festas cf churrasqueira e bar
Home Tlreater
)
Piscina adulto e íníantíl .

Playground
Ambientes decorados e mobiliados
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6 CORREIO DO POVO SÁBADO, P de março de 200�
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\" e
CRECI • '19590

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

275-0606

casa Alvenaria, 155m2,
:om 3 quartos, piscina.

R$ 120.000,00

Ed. Aléssio Berri -

Centro -1 suíte + 2 dorm.

(206m2). R$ 75.000,00 +'
pare. pelo Cub Ret. 104 - VILA LENZI -

casa cf 173m2, 3qtos, 2

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

...

II
LOTES FINANCIADOS

*Loteamento Grün Garten, bairro Amizade. Aprovado peJa PMJS.,Pronto para cO'nstruir.
*Loteamento em fase de conclusão nos bairros: João Pessoa I

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

Consulte-nos e reserve seu lote!

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.

s

Ret. 128 - RIO MOLHA -

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

Ret. 102 - CORUPÁ -

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

Ret. 106 - VILA NOVA -

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

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

Ret. 103 - TIFA MARTINS
- casa alvenaria, 3

pavimentos, 212m2•

R$ 80.000,00

2196 - CHICO DE PAULO - Rua Joaquim F. de

Paulo, 2612, terreno 456,80m2 e casa mista

94,10m2. R$ 48.000,00

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

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

1031 - ESTRADA NOVA - Terreno tot, Primavera. C/469,35m'
1045 - NEREU RAMOS - Lot. Zanguelini, área de 391.00m'.
1046· NEREU RAMOS - tct. Zanguelini, área de 321 ,00m'.
1048 - NOVA BRASILlA - Rua José Emmendoerter, terreno C/484,50m'.
1052· CZERNIEWICZ· Rua Ilda Formigari, metragem 450m'

1053 - AMIZADE - l.ot. Versalles. Rua 1116. Terreno c/450m'

2000· VILA RAU· casa de alv. C/. 117,00m' e terreno c/2.407,00m'. Próx. a Une�, ótima localização. R$ 145.000,00
2002 - AMIZADE - l.ot. Versalis II, casa alv. c/150m'· terreno de 450m'. (em const). Aceita nego c/ sala comI. no centro da cidade.

2021 -JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820- em alv. c/202m' Terreno de 450m' R$ 116.000,00
2031- CZERNIEWICZ - ótima localização. c/155.00m' R$ 120.000,00
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv • c/176m', terreno c/450m' R$ 45.000,00
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L. Santana. sobrado c/186m' e terreno c/350m' R$ 70.000,00
2071 - NEREU RAMOS - R. Julio Tissi, c/210m' e terreno c/450m'. Aceito apto menor valor. R$ 95.000,00
2073 -STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin. c/100m' e terreno C/360,72m', aceito apto R$ 25.000,00
2078.- OURO VERDE - R. João Mass. Terreno c/345m' e conír, c/163,DOm'. R$ 43,000,00
2101 �CENTRQ· R. GuilhermeWeege,ótimalocalização· imóvel resid ,c/comercial. Sobradoc/700m'eterrenoc/570m'. ValoraccrOOna/
2124 - ÁGUA VERDE - Rua Frederique b. Henque, terreno cI367,50m' e construção c/175m'. R$110,000,00
2133 -GUARAMIRIM - casa de alvenaria c/130m' e terreno c/300m' R$ 55.000,00
2142 - VIEIRAS - R. Guilherme Koeler, Cosntr. 140m' masi um aedicula de 80m' e terreno com 650m'. R$ 80.000,00
2144 - BAEPENDI- R. Afonso Bartel, casa de alvenaria com 243m' e terreno com 390m'. R$ 100.000,00
2160 - NEREU RAMOS - BR 260 KM 75, área comercial c/ vários imóveis. terreno c/20.000m' RS500.000,00
2163- NEREU RAMOS. Rua AdolfoMenel - Construção de 64m' e terreno de 503m'. R$ 38,000,00
2165 - ESTRADA NOVA - R. Felix Richert. Construção de 80m' e terreno de 435m'. R$ 24,000,00
2169 ·ILHA DA FIGUEIRA - R. Rodoffo Sanson. casamadeira c/110m' e terreno c/444m'. (vende ou troca por chácara)R$ 45,000,00 I
2170 - RIO CERRO - rua'Augusto G.J. Hanemann, casa em alv., c/200m' e terreno c/345m'. RS 55.000,00

'Itroca por imóvel em Brusque ou Jaraguá do Sul

2176 - TIFA MARTINS - Rua Valdir José Manfrini, construção c/63m' e terreno c/420m', A$ 35.000,00
I2179 -ILHA DA FIGUEIRA - Rua Santilha Rangel. casa alv, 125m' e edicula 54,60in' e terreno 307m' R$ 80.000,00

2185 - VILA LENZI.- Rua Francisco Piermann, casa alvenaria c/160m' e terreno c/8ÓOm'.
.

RS 110,000,0000
2187 - CENTRO - Rua CeI. Procópio Gomes, casa alv. c/230m' e terreno c/l.200m', ótima p/ ponto comercial. RS260.000,
2190 - AMIZADE· tot Versalles II, const. 92m', terreno 450m'. .

RS 70.000,00
2191 - NEREU RAMOS - rua Julio Gadotti, terreno 61'Om' c/3 casas,sendo uma em alvenaria c/68m' e duas de madeira,

uma c/50m' e outra c/63m'. RS 45,000,00
2192 - JARAGUÁ 99 - R Elisa�. Mass, const 121 ,5m' + edícula 21m', terreno 345m'. R$ 65.0oo,0�
2201- NOVA BRASILlA - R José Emmendoerter, casa em alv. c/155m'. R$ 140,000,

âAPABr�MEN1.Q;i'1lj
3045 - NOVA BRASfLlA - Condominio Leutprecht
3048 - CENTRO· Cond. Phoenix.
3051 - CENTRO - Apartamento
3055 - VILA LALAU -Ed. Vitória Régia - Rua Pedro Avelino Fagundes
���ÇQMI;ij;QI[�

.

4D05 - Vende-se Panificadora completa, com carteira de clientes, ótima localização O
4006 - TRÊS RIOS DO NORTE - Lanchonete, bemloclaizada, toda equipada, constr. 150m', terreno 751m'. R$ 85,000,0

00
4D07 - JOÁO PESSOA - Recreativa, Cond. Dona Benta, campo de futebol de-areia, terreno 1.702m'. RS 200,000,

{$lTtOI;K�
9009 - SCHROEDER- R Bom Pastor cl área de 4 078m' R$ 18.000,00
9011 - JAAAGUA 84 - t�rreno com 30.DOom' e co�trução de 140m' RS 80.000,�
90!3 - CAMPINHA - Massaranduba, com área pe 242.5DOm' (com 02 casas de madeira, ranchos, nascente) R$ 65.000'00
9017 - SCHROEDER - Rua 108 Bracinho, c/ área de 26,OOOm' RS 25,000,

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 12.000,00
R$ 14.000,00
RS 12.000,00
RS 38.000,00
R$ 28,000,00
R$ 27,000,00

R$ 60,000,00
R$110.000,00
R$100.000,00
RS 70.000,00
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VENDE· Rés.
) ;E�ílieralda.

,<Apélrtah')ento" 8: João'
• pico!Ji,;;a6 laçl0449.
oi. suífê';: 02 dorm., e
demais dependências.
Área total: 210,34m2
entro + pàrcelamento

VEIliDE . Apartamento·
R. Nelson Nasatto, 61 -

Res. Agata.
,

01;�uít� cf hidro,+ 02

,.do
"

demais
ências. '"

Ár�a;,tbt�l: '156,79m2
R$':11.5.000,OO

CORREIO DO POVO 7 I

Compra - Vende � Aluga - Administra

371-1500

I,

';::::< - �::,:)..

VENDE <Apartamento -

R.' M"áriria FrlJtuoso,
914 -

.

SPérola Négra -

t�o. .c-:
.
,,;,

126;q5rn2 •

,01 sUítê, 01 dorm.,
sala, 'coz., bwc, área
serv.; sacada cf

churrasq.

VENDE '. Casa em alvenaria - Rua João Meurer,25 - Vila Lenzi
Área terreno 361,90in2. Área .construida 84,51,m2.

,

0.1.: 03 dorm., sala, coz., 03
.

',área servo e garagem.
,,:1

'

ESPAGO RESERVADO PARA REALfZAR SEU SONHO.
I ,

N I EI "'0
v Natureza privilegiada

� Infra-estrutura completa
(água, luz, esgoto,
iluminação pública)

!ti Lotes a partir
de 325m2

!ti Localizado em

Nereu Ramos
!ti, 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) 9975-1500

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722
E-mail: girolla@netuno.com.brwww.girolla.com.br

1092 - CASA - BAEPENDI-c/74,80m2 em terreno c/
428,80 ( 26,80 X 16,00) m2tendo 2 qtos, solo, cozinho, �wce

lavanderia. No frente do coso tem 2 solos comerciais com

192,49m2. RS 100.000,00

1051- CASA DE ALVENARIA NOVA - ÁGUA VERDE-c/
160 m2, terreno c/ 400 m2, tendo 1 suite, 2 qtos, churrasqueira,

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

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

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

lavanderia no fundos. RS 148.000,00

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

solo comercial = RS 120.000,00. Aceito imóvel.
1114 - CASA DE ALVENARIA - PRÓX. DA MALWEE
c/ 207,55m2, em terreno de 1464m2 - 3 qtos, churrasqueira,

-

piscina. RS 150.000,00 o

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

1115 - CASA DE ALVENARIA - PRÓX.POSTO Km 7 -

c/290m2, em terreno de 367,50m2 - 02 suites, 02
dormitórios, cozinho mobiliado, churrasqueira, piscina, dep.
empregado e garagem poro 2 corras. RS 168.000,00

1213 - SOBRADO RESIDENCIAL/COMERCIAL - JARAGUÁ
ESQUERDO - de frente p/ ruo principal c/ 266,20 m2, tendo suite

+ 2 qlos, socado, solo comercial = RS 130.000,00.
1217 - CASA DE ALVENARIA NO JARAGUÁ ESQUERDO

c/3 qtos e garagem p/2 corros= RS 60.000,00.
1003 - CASA - CENTRO - 3 quartos, bwc, dep.

emrpegada, garagem. RS 95.000,00

1253 - CASA DEA"LVENARIA SEMI-NOVA - PARTE
ALTA .. PROX. ANTIGA APAE --c/ 204 m2, tendo suite c/
doset mobiliado e hidro, 2 quartos, cozinho semi"mobiliada,
churrasqueira, garagem p/2 corras. RS 155.000,00.

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

terreno de 495m2 (16,50x 30)sendo: 3 quartos, solo de éstor,bl'i(
sadio, cozinho, copo bwc serviço, lavanderia, churrosqueira e garagem.
Ruo Asfa�oda, �rdim, ponto de ônubus próximo. RS 65.000,00

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

garagem p/3 carros = Aceito imóvel.

1194 - CASA -ILHA DA FIGUEIRA c/ 75 m2 em terreno
de 525 m2, tendo 3 quartos, Neste terreno tem mais umucaso
de madeira com frente p/ R. Campo Alegre = RS 65.000,00

lIJ86 - CASA MISTA NO CENTRO DE GUARARMlll1Md'
200m2, terreno c/ 616,87m2, c/ 3 qtos, bwc, churrosqueiro, ,

garagem 2 carros.= RS 60.000,00. Aceito imóvel em Joroguo

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

terreno de 900m2 (15 x 34), tendo 03 quartos e garagem p/
02 carros. Valor RS 115.000,00

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

;:t-lif2i.:t
1353 - CASA MISTA - VILA NOVA - Excelente estado de
conservoçõo, c/ 1 03 m2 em terreno de 615,20 m2 (17 x 38),

tendo 4 qtos + Edícula de alvenaria cf 2 qtos. RS 85.000,00

3055 - COBERTURA DUPLEX - EDIFíCIO ARGU5 - c/ 192 m2 de
óreo útile 2 vogas de garagem. Porte de baixo: Solo inHmo, suite de casal c/
closet,1 suite solteiro, 2 quartos e bwc. Porte de CIMA: solos de estar e jantar,
lavabo, socado c/ churrasqueira, cozinho, óreo de serviço, dependência c/
bwc. Imóvel semi-mobiliado. Aceito opto c/ 3 qtos como porte de pgto.

4205 - CHÁCARA -ILHA DA FIGUEIRA no porte alto .0
ÁGUAS CLARAS. Terreno c/ 32.000 m2. Sede c/ 80 m2 (seml't

pronto) tendo churrasqueira, bwc, quarto e salõo de festos.Acel o

corro. imóvel e parcelamento = RS 150.000,00.

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

terreno de 407,50 m2= RS 50.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Realizando seu sonho imobiliário
FONElF�X (047) 275-2990

E-mail: dejaimoveis@netuno.com.br
AO

COO 0059 - SOBRADO em alvenaria com 01 suite, 02 quartos, '

03 salas, área de festas, sala ginástica, edícula completa, playgraund,
piscina, garagem para 02 carros - SUPER OFERTA - VALOR R$
200.000,00

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

'!leiss próximo a Marisol com as seguintes colocações e instalações:
Area - 63.000,00m2- 100mts. x 63mts.
Totalmente plana e toda cercada, divisão em sete piquetes.
Stábulo Brel.
Baia para cavalos pocilga com nove divisão medindo 25 x 14 em

�adeiro. ,

Agua totalmente encanadiJ.
Galinheiros, Ovelha rio. '

� galpão de 100m2 de pré-moldado incluindo um açougue e uma

residência.
Uma residência suiça em chalé, fico o mobília.
Todo cercado com' fio em aramemoto.
23 cabeços de ga�o, 08 cavalinhos pô�eí.
ACEITA-SE - IMOVEIS em JARAGUA DO SUl- RS 250.000,00
(duzentos e cinqüenta mil reais).

, COO 5243 - CHACARA localizado no Wigando Mayer com área de 23.670,00 m2 - Valor-R$ 100.000,00

COO 5245 - Vende-se uma residência com 02 pisos, em alvenaria
com belíssimo topografia e lindo visão, localizada o Ruo Frederico

í

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

Residência com 540m2:
Uma amplo suite em granito.
03 quartos com socado e boa ventilação.
01 banheiro social em granito.
Duarto e banheiro poro empregado.
Garagem poro 04 carros com banheiro.

Adego bem escuro.

Solo de Jantar em 02 ambientes.
Solo poro jogos.
Amplo cozinho americano com todo o instalação.
Amplo canil.

-Espaço poro piscina suspenso.

Cistern� paro 8.000 litros d� água.
Amplo churrasqueira com frente virado poro sacado,
Área poro 'varal de inverno.

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

l
.

Alugo-se um excelente ponto comercial antigo bar do oca, com uma área de 1.800m2, localizado no ruo Marechal Deodoro
do Fonseca, com 'varias construções. Obs. Coso você, interessado queira apresentar um novo projeto no local, nos executamos
o construção dentr.o de nossos padrões.

'

'l Departamento Jurídico Deja Imóveis
, . ..', ',<: Dr!!. Maisa R.,de, Moraes Iri�lIa - OAB 15940,- Telefone: (47) 275-0037.

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

Engetec
Fone/Fax: (047)

370-0919/370-0819
E-mail:

engetec@engetecimoveis.com.br

CZERNIEWICZ: Sobrado em alvenaria

contendo 1 suíte com hidromassagem, 3

quartos, 3 bwc, sala de estar, jantar, sala

de TV, escritório, cozinha nova" BERLIM",

garagem com abrigo para 2 carros,
churrasqueira, aquecimento solar,

lavanderia. R$ 180.000,00 (aceita imóvel

em Balneário Camboriú).

andar (502) localizado no centro da cidade na

Rua Epitácio Pessoa. Apartamento com área

de 182,93 m2 com divisão interna, com 1

suíte mais 2 quartos, dependência de

empregada, lavanderia e garagem para um

carro. Condomínio no valor de aprox. 170,00
reais. R$ 95.000,,00

SÁBADO,

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.

Ref 1049: NEREU RAMOS:

Casa em alvenaria com 3

quartos, e demais

dependências. Em frente a

SAMAE. R$ 25.000,00 +

70 parcelas de um salário

mínimo ou H$ 40.000,00

à vista.

CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO: Sala
comercial constitui da de 4 ambientes. Sala

de espera, sala de apoio, sala de entrevista
sala de exames. Além do BWC e gargem para

um carro. Condomínio constituído de 2

elevadores velozes, banheiros coletivos. R$

40.000,00 negociáveis.

Ref1069 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. Aquecimento solar e

demais utilidades. R$ 230.000,00 +

finar. 67xR$ 1.360,00

Terrenos:

·2 (dois) terrenos localizado na Vila Nova
em frente ao condomínio d�s Mercedes,
prontos para construir. Cada um Com

300,�m'. 15 x 20. R$ 37.000,00 cada um,
- Terreno na Rua Prefeito Waldemar
Grubba, 2782 Vila Lalau. Terreno com

aprox. 2.300 m>, R$ 372.000,00

. Apartamentos:

- Apartamento: Localizado na Rua
.
Guilherme C. Wackerhagen, 201 Vila
Nova, Área privativa com 99,00 m', área
comum 31,91 m>, área Total 130,91 com

divisão interna contendo I suíte, mais 2

quartos, sala, cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira e garagem para 2 carros,

R$ 95,000,00

Casas:

-Ref. 1048 - Casade aIv., cf suite + 2 qtos,
coz. cf móveis sob medida, Iav., churrasq.,
garagem no Lot. CHAMPAGNAT R$

180,000,00
- NEREU RAMOS: Casa em alvenaria com

3 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
e garagem localizada na rua Cesar

Franceski, 54 com 90 rn-. área de terreno

com 420 m', R$ 43.000,00'

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.

Ref.1042-CHAMPAGNAT - Rua

Irmão Leão Magno, 267 - casa em

alvenaria, cf 198m2, área nobre, cj

aquecimento solar, 1 suíte + 2

qtos, 3 salas amplas, copa/coz.
com móveis sobmedida, 2 bwcs

completos, lavanderia,

churrasqueira, garagem para 2

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

180.000,00. negociáveis

Ref 1065 - Casa no centro

da cidade com aprox. 441

m2 e terreno com 2.621 m2.

2 suítes + 2 quartos, 2

salas grandes conjugada�, .

cozinha, lavanderia, área de

festas, garagem para 3

carros.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PRC
s O lu ç õ e s construtivas

- Localizado no bairro Vila Nova próximo ao Fórum

- Edificação Resídencíal com 7 pavimentos
- 24 unidades residenciais

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

Apartamento tipo 01
- Área 96.60 m2

Apartamento tipo 02
- Área 148,18 m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r '.� Imobiliária Jardim Jaraguá Ltda.
o
;:;o

'ii
m

c
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 U1
"I

HÁ N'EGÓCIOS
-
�

.... . '... 22 A NOS, GARANTINDO BONS I

'-
-

Localização Nobre
na Vila Nova

Prédio

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

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

u róx. UNER)) ótima caso em alv. el piscina com área de 200,00m2, 03 dorm. t dep.
empregada, sala ampla, cozinha, bwe-social, área serviço, garagem pi 02 carros, área do terreno

550,00m2, área festa el piscina - RS 100.000,00.

São Luis - casa, semi-nova, com área de 120m2,
suíte + 02 quartos + dep. com piscina - valor: RS

58.000,00
Vila Nova - Ponto Comercial/
Residencial: sobrado na Rua 25 de Julho,
com área 360,00m2, suíte t 03 dorm., 02
salas el sacada; 02 banheiros, cozinha, área
serviço, área festa com piscina t sala comercial
térrea com área de 1 00,00m2 -terreno de
esquina - Valor a combinar

Vila Roa: boo coso de olv. cj 110,00m2 e terreno de
esquino óreo 520,00m2 . RS 70.000,00 (próx. Posto
Cidode) - (oceito opto no centro).

ila Nova-coso em olv. (Iorro·loge)· com óreo de 140,00m2, suite cl bonheiro t 01 dorm., 02 solos omplas
onheiro, cozinho, óreo lesto cl piscino, terreno 450,00m2 - Vaiar: RS 83.000,00 negociáveis.

Vila Nova: coso misto, cl órea de 75m2, terreno de
esquina cl 430m2• RS 50.000,00 negociáveis.

Centro: fd. Schiochel (ao
lado Angeloni), piso
revestimento em cerômica
. com área total de
155,00m2, suíte + 02

dorm., .sala c/ sacada,
cozinha, bwc·social, área
sêrviço, dependência de
empregada . c/ bwc,
garagem, prédio com

piscina. Valor RS
95.000,00
negociáveis.

.

SoBrado com área de 248m2, suíte +
closet + 02 quartos, solos, coiinhas,
vogo de garagem, 02 solos
comerciais inacabados no piso
inferior. RS 160.000,00. Ruo José
Emendoerfer. Aceito permuto de
menor valorNovaNrasilia:coso misto, cl óreo de 90m2, terreno

380m2• RS 65.000,00 negociáveis.

OPORTUNIDADES: ·fd. Eldorado· com área de 130m2c/suíte + 02 dorm.,
c/ cozo mobiliada. RS 80.000,00 à vista
·[zerniewicz: sobrado misto c/ área 125m� terreno

745,20m2. RS40.000,00
·São Luis: casa alv. c/ 173m� terreno 364m2. RS
40.000,00

- RS 35.000,00.
·Vila Novir. (Próx.lgrejo Rainho Poz) riárea 392,00m2
(14x28) - RS 50.000,00.
·Vila Nova� c/ área 456,00m2 (12x38) - RS
50.000,00 (negociáveis).
·Baependt terreno com. R: Bernado Dorbusch riárea
1.600,00m2 (30,50frente) valor negociável.
·Guaramirim: terreno industrial, 117m frente p/8R .

c/ área 57.000,00m2 - RS 180.000,00
aceita imóvelJaraguá.
·Guaramirim: terreno industrial, com frentep/8R . ri
área 60.000,00m2 - RS 250.000,00.

'

·Nova 8rasílía: c/ área 555,00m2 (J5x37) - RS
35.000,00.
·[entro: terreno comercialR: Procópio Gomes·c/área
562,50m2 !l2,50x45,00}-(negociáveis}.
·(zerniewicz: terreno comercialricasa germônica com
área de 200,00m2 . R: Jorge Czerniewicz riárea de
13.501,00m2 (valor a combinar).
·Chácara com área de 85. 800m2ri2 casas demadeira
coni 02 riachos, 03 nascentes. Ribeirão [acilda. RS
65.000,00. Aceita carro de /0.000,00 (Garibaldi)
·Terreno com área de 61.l50m2 edificada com uma

casa de alvenaria e um rancho de madeira, próximo
Pedreira Río Branaco 8R 316. Valor RS 115.000,00

lOCACÁO:CASAS:

·8arra Rio Molha: casa nova riárea 120m2, terreno
380,00m2 - RS 107.000,00 (fase construção).
-8Iumengharden: casa nova riárea IIOni2, terreno
360,00m2 - RS 90.000,00 (aceita apto centro).
·Blumengharden: casa semi·nova c/ área 75m2,
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 [ar/os
Ferreira
·lIha Figueira: casa a/v. c/ área 140m2, terreno
490,00m2 - RS 50.000,00 + finan. [fF
·Vila Nova: casamistaclárea 90m2, terreno esquina
437,00m2 - RS 50.000,00 (neg.).
-Ientt»: casa nova c/ área 100m2, terreno
750,00m2 - RS 100.000,00 (práx. Duas Rodas).
·8aependi: sobrado com área de 370,00m2, suíte +
02 quartos, escritório, sala estar, sala iantar, cozinha,
dep. empregada, churrasqueira, com piscina, garagem
p/ 03 carros, alarme, terreno '420,00m2 - RS
370.000,00 (próx. Recreativa Mariso/J.

(entro: ótima coso el 250,00m2, ierreno BOO,00m2 (Ponlo (omerciol) -RS 2.000,00.
Novo Brosilio: boa coso suíle t 02 dorm., R: José lmmendoerfer - RS 900,00.

(enlro: cosa alvenaria - 03 dorm.· RS 430,00 t IPTU - R: Joõo Picolli,

(entro: Ed. Klein -suíte t 02 dorm., saln el saeoda, coz., bwe, lav., garagem ":RS 600,00,

Vila lalau: Ed. Teresinha - 02 dorm., sala el socado, coz., bwe, lav., garagem- RS 280,00.
Czerniewiez: Ed. Suelen -suítet02 dorm., sola el sacada, eoz., bwc, lav., garog RS 400,00.
(entro: Ed. (ristianeMonique· suíte t 2 qtos e/2 vagas de garagem. RS 450,00
Czerniewiez: Ed. Joice Adriano-suíletOl dorm., el garagem. RS400,00.
(entro: Ed. Riviero - cobertura duplex - RS J .300,00.
Ed. Sehioehel: todo mobiliado· RS 1.100,00.
Res. Amizade: c/2 dorm.· RS 300,00

APARTAMENTOS:

·[entro: (Ed.Kleinl riárea 130,00m2, suite + 02 dorm.,
apto novo - RS 115.000,00.
·[entro: (Ed.Corvolhol c/ área 140,00m2, suíte + 02
dorm., ,azinha mobiliada - RS 100. 000, ao.
·[entro: (Ed.lmperioll riárea 267,00m2, suíte rlbanheira,
02 va!las garagem - RS 170.000,00.
·Barra Rio Molha: sobrado (piso superior) R: Walter
Marquardt com área 100m2 - RS 50.000,00.
. São luis· casa alvenaria, com 113m� dorm., área com
364m2. RS 40.000,00
·Vila Nova· Res. Moradas do Sul, suíte + I dorm. RS
83.000,00 (negociáveis)

TERRENOS:

A IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESTÁ NEÇESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS

DE LOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.
·Vila Rau: (00 Iodo do UNERJ)· riárea530,00m2(J4x37}

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASA NOVA

Ref 5429 - Amizade -

Lot. Blumengarten - Casa

Alv. em Construção cf

138,OOm2 - Ótimo padrão
- R$118.000,OO (Pronta
em 90 dias)

Ref 5447 - São Luis -

Casa Alv. cf 88,OOm2 - 03

dorm - 01 bwc - Terreno

cf 364,OOm2
R$75.000,OO ou

R$50.563,OO_ entrada +

SD R$24.436,97
parcelas R$436,36 por

mês

Ref 4339 -

Centro -·Ed.

Jaraguá
Apto cf
182,93m2 -

suíte + 02
dorm - bwe -

d e p
empregada cf
bwe - sacada
- R$84.000,00

Ref.4370-
Vila Nova -

Apto cf
108,OOm2
- suíte + 02
dorm - bwe

R$
90.000,00

Ref 4375 - Czemiewicz - Ed. Andréa -

Apto 2; 101,19m2 - 01 suíte + 02 dorm
- 01 bwe - R$65.000,00 ou R$58.000,OO
entrada -so R$7.000,OO - parcelas
R$185,OO por mês

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

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

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

Terreno cf 530,OOm3 - R$50.000,00

Ref 5443 - Amizade - Casa Alv. em
Construção cf 124,86m2 - suíte +

02 dorm -01 bwe - churrasqueira -

Terreno cf 408,38m2 �R$ 88.000,00
(Entrega Junhof2004)

Ref 4372 - Centro - Ed. Áster - Apto
cf 127,14m2 - 02 dorm (01 cf
sacada) - 01 bwe - R$75.000,00
(Aceita troca por casa de maior valor
em boa localização)

Ref 5431 - Centro - Casa Alv. cf
113,40m2 - 03 dorrn - 02 bwe - mais
edícola cf 02 dorm - despensa -

Terreno cf 518,OOm2 - R$125.000,00

Ref 4364 - Vila lalau - Ed. Reinoldo
Bartel - Apto cf 100,OOm2 - 01 suíte
+ 02 dorrn - bwe - R$ 42.500,00
entrada + SO R$l 8.300,00 dividido
em 61 parcelas de R$ 300,00

Loteamento -Residencial
* PróldmBO do Centro
* Com toda infraestrutura
* Asfaltado
* Parcelamento Direto

nova - Resd.
Amartlvs
Apto cf
100,OOm2
01 suíte c]
sacada + 02
dorm - bwe
ocial - sacada
cf ehurrasq. -

cozinha cf

Gomes

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

sacada

R$75.000,00

Ref4381-Amizade - Cond. Resd. Amizade
- Apto cf 72,15m2 - 02 dorm - 01 bwe -

garagem - R$43.000,00 ou R$36.300,OO
entrada + SO R$6.7000,OO - parcelas
R$404,OO ao mês

Ref 7023 - Vila Lalau - (ao lado da

Marisol) - Imóvel Comercial - 01

apto cf 180m2 cf suíte + 03 dorm

-. 02 bwe - área festa cf piscina
03 galpões cf 750,OOm2 - Terreno

cf 1.380,OOm2 - R$ 350.000,00
(Negociável)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSI SÁBADO, 13 de março de 200:

INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

dorm., em terreoo c/área 660m2• Bairr.
Jguá Esquerdo. Preço: R$ 48.000,00

aproximada 360m2• Rua

Otto Georg ( Jaraguá 99).

Preço: R$ 13.000,00.

Vende: terreno com área

, I

-ALUGA:
Res. Marina

Aptos novos,

contendo 03
dormitórios

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

banheiro social, sacada c/churrasqueira
egaragemRuaMarinaFrutuosoesquina
c/Rua Paulo Schiochet - Centro (Próx
Angeloni). Aluguel R$ 550,00.

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

Vende: Terreno c/área JOI8m2• Lot.

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

ALUGA: Sala Comercial c/ área
de aprox.aôm/. Rua Preso Epitâcio
Pessoa, 1465 (Centro). Aluguel:
R$ 330,00

Galpão ind.!comercial c

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

o

Vende: Res.

Imperial - Apto
c/03 dorm.

(sendo 1 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�

.Lon· 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

hidrornassagem *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 



Compra - Vende

Rua Barão do Rio Branco, 373
Centro - Tel.: (47) 371-5544

CORREIO DO POVO 15

Constrói -, Administra

'Plantão: 9117-1122 / 9143-1508
www.ivanaimoveis.com.br

ivanaimoveis@ivanaimoveis,com,brIMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA,

Ref 1118 ( Estrada Novaj L casa com 126m2,
com, 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
garagem, despensa. Valor: R$ 48.000,00 Obs:

Opção para fazer sobrado.

Ref ·2110 -Residencial Amizade - Apto com 03

dormitórios, bwc, sala jantar e estar conjugadas,
cozinha, lavanderia, garagem. Valor = R$
45,000,00 á vista ou R$ 20.000,00 entrada +
parcelas de R$ 407,00 mensal.

Ref 1105: Casa B.Ana paula, com 1 suíte, 2
dormitórios, bwc social, sala de estar, sala de

tv, sala de jantar, cozinha, lavanderia, garagem
para 3 carros em fila, com 170m2. Terreno:
450m2 Valor: R$ 75.00b,00

Ref 3111 ( Centro )- Terreno fazendo frente
com a Rua Cabo Hari Hadlich e frente com a

Rua Alfredo Krause. Área: 537,60m2. Valor:
R$136.000,00

Ref -2111- Edificio Silvio Pradi - Apto com suite
mais 02 dormitórios, estiJl' e jantar, sala de

tv, escritório, sacada com churrasqueira,
cozinha, bwc, lavanderia,02 vagas de garagem.
Área útil = 116,00m2. área total = 182,00m2.
Valor = R$ 132,000,00

Ref3113 - (Centro) Terreno na Rua Emil Burow
Área = 452,20m2 (17x26,60m) Valor= R$
84,000,00 ou R$ 42.000,00 entrada + 42
vezes.

Ref 3101 - (Centro) - Rua Paulo Schiochet,
próximo ao Angeloni. Área: 511,50m2 ( 15 x

34,10m). Valor: R$ 68,000,00.

Ref 1121 - ( Figueira) Casa de 150m2, com
03 dormitórios, sala de estar, BWC, copa,
cozinha, lavanderia, garagem e área de festas.
Terreno' 390m2. Valor - R$ 62.000,00.

Ref 1103: Sobrado, de 220 m2, RuaMarcelo Barbi,
nO 544, Giardini Lenzi. Piso superior: Suíte com

sacada, 03 dormitórios, bwc. Piso inferior: Sala de
estar, jantar, oozinha,lavanderia, garagem para ,um '

carro, BWC, Churrasqueira. Edícula com um

dormitório, Cozinha e bwc. Terreno: 3922 ( 14 x

28m) Valor: R$ 129.000,00

dormitórios, bwc, sala, cozinha conjugada,
lavanderia, churrasqueira, garagem, murada
com portão. Bairro Ilha da Figueira.
Terreno:300 m2 Valor:R$ 59.000,00

MAIS UM EMPREENDIMENTO nA INCORPORADORA IVANA IMÓVEIS

Kes. Toronto

APARTAMENTOS
01 Suíte c/ sacada
02 dormitórios

Sala de estar / jantar
Sacada corn churrasqueira
BWC social
Cozinha
Área de serviço
Garagens

Roda teto em gesso
Salão de festas com churrasqueira
Garagens - Portão e porteiro eletrônico
Central de gás
Fio terra para computador
Previsão para TV a cabo
Acabamento em massa corrida

PRAZO DE
ENTREGA
Julho!05

Financlamento
direto com a

IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA.

Rua Barão do Rio Branco, 373 -

Centro - Fone/Fax: (47) 37�-5544
www.ivanaimoveis.c.Om.br

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V Votorantim I finanças

cinza
cinza
vermelho
bordá
vermelho
vermelho.
vermelho
amarelo
azul
vermelho
branco

preto
branco
verde met.
cinza
marrom meto G
bordô G
bordô G
cinza G

, Corsa Wind MPFI
Fiat Uno Eletronic
Goll.000i
Gol Gil! completo 1.6
MS 608 carroceria
MS 1513 caçamba
MS 1113 truck
MS 710 turbinado, c/ baú
MS 710 turbinado
Palio 1.5 cornpl. + banco couro

Gol LO 8v 4p
Fusca
Gol LO 8v
Gol modo Antigo, impecável
Vectra GLS comp!.
Uno Mille
Uno Mille

..

�

$JJtEI9J! 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

CHEVROLET
CELTA 1.0
CORSA SEDAN SUPER
IPANEMA SL/E
MONZA GL, C/ TRIO +DH
CHEVETE JÚNIOR

PRATA 2001
BRANCO 1999
AZUL 1995
AZUL 1994
VERMELHO 1992

F1AT
MAREA WEEKWNO 2.0, 20V, COMPLETO
TEMPRA IE COMPLETO
UNO MILLE IE
UNO Mille
UNOCS

ESCORT GL 1.8
F1ESTA 1.0 4P
ESCORT SW GLX
ESCORT HOBBY 1.6
VERONA GL 1.8, 4P
PAMPA SE 1.8

CINZA
PRATA
VERMELHO
CINZA
VERMELHO

1999
1996 .

1996
1994
1989

FORD'
CINZA 1996
VERMELHO 1998
AZUL 1999
CINZA 1994
VERMELHO 1994
AZUL 1991

VOLKSWAGEM

.�V" Prefeito Waldemar'Gruba, 3741 .. Jaraguá do Sul
FIAT Palio EDX 4p 98

Un04p 97

Pampa 95

FordKa 98

Gol Special 01

Voyage 83

Gol 91

Monza GL cornpl, -Ar 95

Kadett 96

KadeltGS 90

Chevelte DL 91

Corsa 99

Uno 2p 01

Prémío ep 93

Corsa Super 4p 97

Branco

Bordô

Azul

Azul

Branco

Cinza

Verde

Azulmet.

Prata

Bordô

Grafite

Branco

Branco

Azul

Branco

R$11.600,OO
R$ 9.800,00
R$ 7.950,00
R$10.500,OO
R$11.500,OO
R$ 3.800.00
R$ 6.800,00
R$ 7.950,00
R$ 9.800,00
R$ 7.500,00
R$ 6.300,00
R$10.500,OO
R$10.200,OO
R$ 6.500,00
R$10.800,OO

FORO

vw

GM

Gadotti VEÍCULOS
Fone: 47 372-2143
F-l000 gabinada 94

91

96

94

92

91

88

93

R$ 25,000,00

'R$ 7,500,00

R$11.000,00

R$ 8.500,00

R$ 5.500,00

R$ 7.000,00

R$ 4.800,00

R$ 8.500,00

Monzav.e., T.e.

Tempra compl.

Escort

Chevette 1000

Verona

Gol

Monza 4p compl.

37
..,.,Q,�2109 AGENOR."

.... .'

Av. PilE!', wAuiEMAR GRUBBA, 3809' r.I.I••'.1'1.'_'_ .. *'......
,

- VIEIRAS - JARAGUÁ DO SUL - ....

Corsa GL 1.6 a.c .. d.h.
Celta

Blazer, top de linha
Vectra Millenium
Corsa Wind
Corsa Super 4p
Corsa Wind
Monza SL comp!. -Ar
Monza SLE comp!. - ar

Astra GLS compl,
Slazer DLX comp!.

GM
Branco
Branco
Prata
Prata
Prata
Sordô
Bordo
Vermelho
Cinza
Bordô
Verde

VW
Verde
Amarelo
FIAT

Vermelho
FORD

Azul
Azul
Dourado
RENAULT
Cinza

G

G
G
A

G

Rua João Januário Ayrdso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

FIAT
Marea EX 2.0 20v 4p comp!.
Tempra 2.0 8v cornpl. GNV

Gal MI 1.0: 2p, compl.
Gol 1.0 16v 4p
Gol 1.0 16v 4p r.t., d.t., a.q,
Gol! 1.6 comp!.

Corsa Wind 1.0
Corsa Super 4p 1.4 GL v.e., T.e.
Vectra Gls 2.0 cornpl,
Vectra 2.0 GL comp!. GNV
Vectra GLS cornpl. 2.0
Vectra Millenium compl.
Vectra GLS 2.0 comp!. Ar digital
Celta 1.0
Omega GLS 2.0 comp!.
5-10 Deluxe 2.2 cornpt.

Pick up Ranger 2.5
Escort 1.8 16v GLX Zetec 4p cornpl.
Fiesta 1.0 4p t.e.

VW

FORD

99
99
00
01

95
96
98
98
97
01
98
03
93
98

97
97
98

01
01
01
01
99
97
.95
93
93
95
96

GM

branco
verde
branco
cinza met.

93
69

89

98
94
86

00

Parati CL
Fusca

G
G

bordô
branco
prata
branco
cinza
prata
preto
branco
prata
cinza

branca
prata
azul

Uno 1.5R

Escort GL 16v comp!.
Verona 1.8 GLX
Del Rey Ghia

Scenic RT 1.6

373-0806
373-1881

Monza SLE, álcool 1.8
Monza SLE, 1.8, cornpl., 2p, gasolina
Fusca 1300
Chevette OL 1.6

. Gol 1.6, gasolina
Escort Europeu
Vectra GL

Santana compl. 2.0
Palio 4p
Pálio, 1.0, EO, 2p
Uno, 1.5, IE, álc.
Fiesta 4p
Saveiro 1.6

96

87

78

93

93

93

97

96

00

98

94

98

98

dourado

branco

verde musgo
verde

prata
prata
branco

verde

preta
cinza met.

azul
branco

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2
Gol GIII 4p, 16v
Astra GL compl.
F-lODO cabo Dupla
Gol CL1.6

CorsaWind 4p
Gol1.0

Clio 1.0, 8v(-d.h.)
Gol cuu.o, 16v, Plus cornpl,
CorsaWagon GLS 1.6 cornpl.
Corsa Super 4p
Vectra GL cornpl.
Palo Classic, compl.
Palio Young, fire, 4p, cf opc.
Uno SX cf opc,

verde
verde
branco
azul

cinza

bege
prata
prata
azul

preto
prata
verde

prata
branco

99
DO
DO
99

89

91
01

94

01

01

99

97

97

99

é;
G
G
G
GNV
G
O
G
A
G
G
G
G
G
G
G
G

1985
1981
1999
1983
2000
1996
2002
1994
1993
1999
2001
2002
2001
2002
2001
1995
1993

branco 02

Fusca 1300
Fusca 1300
Gol 16v4p
Go11.32p
Saveiro 1.6MI2p
Palio EL 1.5, 4p
Ranger2.8CO
Verona LX 1.8 4p
Monza2.04p
Corsa Super 1.0 2p
Corsa 1.04p
Titan 125 KSE
Yamaha 125K
Tttan125KSE
BisC100

IMPORTADO Mercedes C 280 4p
BMW3251A4p

FIAT
FORD

Branco .

Azul
Cinza
Branca

�uaPres. Epitácio Pessoa, 11"lO
Parati 99

Corsa 95

0-20 95

Meriva 03

Omega 93

Omega 94

Omega 95

Titan 01

GolG11I 01

Terripra 95

F-l000 89

0-20 95

Escorteuro. 93

Gol 95

Corsa Sedan 01

Omega 94

R$15.500.00

R$ 9.700,00

R$ 32.000,00

R$ 33.000,00

R$15.000,00
R$16.000,OO

R$lS.000,OO
R$ 3.700,00

R$17.000,OO
R$ 9.800,00
R$ 18.000,00

R$ 32.000,00

R$ 7.800,00
R$ 7.700,00

R$16.000,OO
. R$17.500,OO

GM Azul

branca 4p, LO, 16v,
branco

branco compl. Cabinada

grafite 1.8 compl.
azul GLS, comp!., GNV.
azul CD3.0

azul CO-GNV

vermo cl partida e freio a disco

branco Plus.4p
bordô completo
branca- cl carroc. Madeira, diesel
branca compl. Gabinada

cinza 1.6

preto 1.0,opcinais
vermo t.e .. d.t .. a.q.

grafite GLS, cornpl., Teto, GNV

Branco
Cinza
Azul
Verde
Prata
Vermelha
Preta
Cinza

LD veículos 373-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em/rente a FAMEG)

FIAT PalioYoung Branco 01 R$11.7000,OO
Tipo SLX 2.0 compl. Bordo 95 R$ 9.700,00
Tipo IE 2p (- a.c.) Prelo 94 R$ 7.300,00
Fiorino Furgão 1.0 Branca 94 R$ 7.800,00

FORD Escort Hobby 2p Praia 94 R$ 6.500,00
EscortSWcompl.+teto Bordô 97 R$14.300,OO
F-l000FBaúlermico Prata 87 R$17.900,OO
EscortGL Champagne 88 R$ 4.300,00
EscortGL Branco 86 R$ 2.900,0
EscortL Cinza 89 R$ 4.900,00
EscortL Azul 93 R$ 7.800,00

GM Corsa Sedan v.e., t.e. Praia 01 R$16.500,OO
Corsal'-"nd Bordô 98 R$10.900,OO
0-20 Branca 88 R$17.900,OO

VW Fusca 1600 Branco 86 R$ 3.100,00
Logus GLS, cornpl, Cinza 94 R$ 9.500,00
Saveiro Azul 90 R$ 5.900,00
Gol CL 1.6 álcool Cinza 93 R$ 6.900,00
LogusGL Prata 94 R$ 8.300,00
M%rrcom -casa compl.Azul 76 R$ 36.000,00
M%CBR450 Vermelha 89 R$ 6.700,00
Je/ sky Speedoo 750 93 R$ 6.800,00

MOTOS

Barraca pi camping completa

VEíCULOS
370-7516

otnpra .....

Vende ,Troca. Financia
aWalter Marquardt, 1850 - Barra, do Rio ,Molha - Jaraglla do Sul - se

nofire
IGIII plus, gasolina, 4p
orsa4p
esta
If2.0compl.
noMille
mpa álcool
ux Sw4, diesel

: 1000 diesel
aveiro 1.6
1000

Azul
Branco
Branco
Azul
'Cinza
Branco
Marrom
Cinza
Cinza
Branca
Amarela
Prata
Cinza
Verdemet.
Vermelha
Be e

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim
,(em frente a Rodo

ferroviária)

SUZUki I Jimmy

S-10cl GNV
01 verde R$ 28.000,00

cinza R$ 18.500,00

preto R$ 9.500,00

chumbo R$ 45.000,00

R$ 12.500,00

96

96

95

95

94

92

91

Uno EP a.c, trio

Pajerocompl.
Gol CU a.c., d.h.

l\a{jet
preto R$ 8.500,00

cinza R$ 7.500,00

branca R$ 19.000,00

Kadet

I Custom S

"

branca

prata
verde

cinza

bordo
azul

vermelha
verde

grafite
prata
branca

87

97

94

92

96

89

01

93

94

97

94

Chevette + rodas

Tempra compl. Único dono

Logus
Escort Guarujá cornpl.
Uno 4p
Escort

Titan

Uno 2p
Corsa Wind

Gol MI

Uno EU< 4p

fRDNTlIl
VEíCULOS

COMPRA
VENDE
TROCA
HNANCIA

311-4510/31&·2895
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - BAEPENDI - JARAGUÁ DO SUL - se

Gol Special
Corsa 4p
Corsa 4p
Gol2p MI
Courier
Siena
GOI1.82p
UnoMille 2
Kadett GL

p

GOl100Q
I �oYage GL 1.8

I MOTOS
lWister
Honda CG 125Iam h

.

S
a a XT 225ahara

99
99
98
98
98
98
96
96
95
94

,93

prata
verde
cinza
verde
cinza
azul
branco
verde
vermelho

prata
verde

trava
Ve - trava aI.

completo
ar, trava, aI.
completo, ar
Trava
aq- limpfdes.
Ar

03 preta
02 vermelha
00 azul
99 verde

02
01
01
00
98
96
95
93
92
91
86
86
80
88
94

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

1

,�

Corsa Wagon Super 16v, a.c., j.t., d:t:

Gol LO 16v (>III,4p, a.q,

Ún&Mille'SX 4�, t�f
DR 280 -Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127

CAMINHÕES

vw 8.120 01 R$ 53.000,00

R$ 68.000,00

R$ 58,000;00

R$ 85.000,00

R$ 105,000,00

Corsa Wind 2p,t;e., a.q., lt>

Escort GL 1;6 2p, a.q., d.t,

vw 14.220 98

vw 14.170 .99

,UnbCS 1.500 26, d.t,
vw 17.210 01

vw 26.300 00/01

---- -- -�-� ---- ----- ------- --
-

WILLIAM UeículOS
Rua Marechal Castelo Branco, (47) 374-1117
3549· Centro· Schroeder 9975-0117

00
.9.9
95
94
'94'0
93
93
91
91
91
90.,
·90:
89
89"
8?"
86
85

.

85
84

.

79
.74

Escort L 1.6

Gol Special (SEM TROCA)
Belina L 1:6

CG 125 Titan

Goll.0

Fiat Strada est.

Opala Diplomata
Saveiro 1.6

Jeep Cherokee Limid

Corcel li

Brasllia

Diplomata
Fusca 1300

Preto

Branco

Cinza

Vermelha

Branco

Prata

Azul.
Dourada

Verde

Bege
Cinza

Grafite

Bege

91

02

qt37
98

94

01

88

93

97

81

78

87

R$ 5.900,00

R$ 11.900,00
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$ 38.000,00

R$ 2.700,00

R$ 1.900,00

R$ 4.900,00

-q$!1s
(47) 371-9730

c/ baú

chassis

toco e/ baú

3° eixo chassi

chassi

.Prata
Prata

.

Az01'
.

Verde
Azul
Branco
Azul'
Branca
Prata'
Bordô
Vermelha
Preto
"Preto
Azul

..

Azul
Dourado
Dourado
Branca
Dourado

'

.

.Beg�
Branco

RUlIlJcl"nlll"do Dornhusch, 1880 - Baependi - JlIl"aguá do Sul

Elp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Corsa sedam cornpl, modo Novo Prata

Corsa Classlc 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. O.h. Branco
Corsa 4p c/ d.h. + trio Azul
Palio Weekend compl. Branco
Corsa 2p cf opc, Branco
Palio edx cf O.h. E trio Cinza
Fiesta 4p cf opc, Verde
Corsa sedan, cf a.c'; V.e/t.e branco
Escort 1.8, GL, dh Cinza

Vectra GLS completo
Vectra GLS completo
Corsa Sedan compl.
Uno SX completo
Blazer DLX
Corsa Wind
Palio
Escort Xr3
Gal MI
Chevette
Omega
Palio Weekend
Corsa
Uno
Apolo
Monza
Gol
Gol
Fusca

95
97
99
97
98
95
96
89
98
88
95
98
98
94
91
89
87
86
85

03
03
02
01
01
01
99
98
97
97
98
96
01
96
02
97

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 • 9993·5854·9973·3034· centro/Coru á
Gol Mll:02p
VT - Shadow 600cc
Gol GIII16v 2p
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
Escor! GLX 1.816v, compl.
Pampal.6L
Parati 1.6 MI c/ a.c.
Palio 1.0 4p a.c,

Omega GLS 4.1 cornpl.
Passat 2.0 4p·comp!.
GolCL 1.6
Gol LO
LogusGL 1.8
Corsal.02p
Kadet SLE 1.8
Ipanema SL 1.8
Saveiro CO
Monza Classic 2p
F-1000
Pampa 1.6
Unol.3S
Del Rey 1.6 GL
Escort

G
G
G
G
O
G
'G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
O
A
O
G
G
A
A

branco 01
preta- 02
branco 00
azul 99
branco 99
azul 98
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/vermelho 88/89

Gol CL 1.6
Paratl
Passat LS
Fusca
KombJ Furgão
[).20 Sulan compl.
Monza ap
Monza compl.
Monza
Corsa GLS
Kadett EA
Strada Worklng
Uno Mille SX
Uno 1.0
Mlllys

.

RuralWillys
F-l00
Escort
Corcel li
Corcoll
Mercedes Benz 608 D

Voyage
Kadett GSI
Fusca
Palio 4p
Lada 4p
Tempra
vcyage

Branco
Branco
Vermelho
Azul
Branco
Prata
Prata
Marrom
Bege
Vermelho
Verde
Cinza
Azul
Prata
Azul
Verde
Bege
Branco
Marrom
Verde
Vermelha
Azul
Prata
Cinza
Grafite
Bordô
Verde
Prata

G
G
A
G
G
O
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
O
A
G
G
G
G
G
G

92/92
85
rs/eo
72/72
87/87
89/89
84/85
86
85
96
93
99
96/97
91
70
76/76
65/65
84
84
76
ao/ao
86
93
7'
97
91
95
88

R$ 6.200,00
R$ 3.700,00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 3.800,00
R$ 28.500,00
R$ 4.500,00
R$ 5.300,00
R$ 3.aoO,OO
R$ 13.000,00
R$ 8.900,00
R$ 14.500,00
R$ 9.300,00
R$ 5.700,00
R$ 6.500,00
R$ 7.500,00
R$ 6.500,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 1.500,00
R$ 20.000,00
R$

.

4.aoO,OO
R$ 10.000,00
R$ 1.600,00
R$ 11.000,00
R$ 3.300,00
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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II CLASSI

A fHOEfLfÁRfA CAHPEÃ
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Corretores de Imóveis
......

li
Cei.: 9962.5878

Cód. 107 - SÃO LUIS - casa

alvenaria cj 168m2, suíte + 2

qtos, salão festas. Rua
Francisco Hruschka. R$
95.000,00

Cód. 106 CENTRO

comercialjresidencia I
terreno cj 420m2• Rua' Jorge
Lacerda, 310. R$ 100.00,00
(aceita carro como parte pgto)

Cód. 001- NOVA
BRASILlA - Ed. São

Rafael - apto cj 3 qtos,
sacada, piso laminado.
Rua José Emmendoerfer.

R$ 55.000,00

Janetel�
Cei.: 9973.8386 -...

T�I.: 47 372.2690

Cód. 103 - TIFA MARTINS -

casa alvenaria cj 150m2, 4
qtos, garagem pj 2 carros.

Rua Irineu Franzner. R$
64.000,00

.

Cód. 207 CENTRO
comerci aljres idencial
terreno cj 360m2• Rua'
Amazonas. R$ 43.000,00

Cód. 109 - BAEPENDI -

casa alvenaria, semi
acabada cj 100m2,

terreno cj 825,50m2•
Rua Daniel Rumpel. R$

96.000,00

:CASAS '

:REF. 10.001-BARRA DO RIO CERRO
[Rua Alf.edo Hanemann

�PrÓ'x. Colégio Hanemann
[Excelente casa de alvenaria ri 108 ml cI suite -+ 2 dormitórios todos d espaço para ar

[conríiclcnado, sala estar ampla d piso cerâmico. bwc socta! cf piso, sala tv cJ piso c erárnlco.
[cozinha ampla cI piso cerâmico. área de serviço cf piso cerâmico. Terreno murado d322 m:t
:(14,00x23.00). R$ 60000,00 - Negociáveis - 100% legalizada.
:REF. 10.005 -CZERNIEWICZ
�Rua Adolfo Augusto Alfredo Ziemann· Próx. Colégio Alberto Bauer
[Excelente Casa alvenaria d 130,95 fTie( cl 03 -dormitórios cf espaço para ar condicionado;
[ecoa/cozinha cJ móveis sob medída; sala de estar e jantar conjugada; bwc social amplo; Área com

;40 mZ. cf churrasqueira; área de serviço com bwc + quarto;dispensa; espaço aos f undos do terreno
[para á�ea de festas e/ou piscina: calçada em volta de toda casa com piso cerêmíco.Todas janelas
[com grades:Varanda com detalhe em pedras.portão eletrônico; Terreno todo murado d 428,00 m�_
[R$ 90.000,00 - Negociáveis - Estuda-se propostas.
:Rf.'F, 10.009- BARRA DO RIO CERRO

Cód. 104 - CZERNIEWIC.Z -

casa alvenaria.c/ 90m2, suíte
+ 2 qtos, detalhes em gesso.
Rua Ernesto Rudolfo Fritz
Sohn. R$ 58.000,00

Cód. 205 - ÁGUA VERDE
terreno cj 371m2. Rua Paulo
Kraemer. R$ 27.000,00

Cód. 206 - NOVA
BRASILlA - terreno cj

787,50m2• Rua,
Francisco Tomaz de
Góes. R$ 75.000,00

LOTES FINANCIADOS

LOTEAMENTO SCHWARZ, Bairro Vila Rau. Aprovadissímo pela P.M.J.S. Lotes com 448,00
m2 (14 x 32), prontos para construir, COM PRECOS em 'SUPER PROMOCÃO.

LOTEAMENTO RIBEIRÃO, Bairro Ribeirão Cavalo. Lotes com 325,00 m2, prontos para construir,

LOTEAMENTO GARCIA II, Bairro Estrada Nova. Lotes cj 394,00 m2. Próximo a Creche e Escola,

LOTEAMENTO ADELlNA (SCHROEDER). Venha viver em pleno contato com a Natureza.

FINANCIAMENTO DIRETO COM A IMOBILIÁRIA
ENTRADA + SALDO EM 90 MESES.

Consulte a qualidade de nossos lotes e reserve logo o seu!!!

o

Fone Plantão: 9993-6992 Fernando ou 9602-5407- Fabrício.

E-mail: imobgarcia@brwnet.com.br

R: João Planinsche.ck, 302 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul

Rua 85ô-Ervin Rux - Próx. Ceva!! em frente a Panificadora Dalva
Casa Mista com 218,00 m' c/ 04 Dormitórios, Sala de estar e sala de TV i"'egrada com 32 m' (2
ambientes). bwc social com 10 mZ com box e chuveiro com detalhes em pedra, cozinha com piso
cerâmico, fogão a lenha e churrnsqueira;área de serviço com piso cerâmico:garagem para 02
veicules com piso cerâmico + Edícula com 32,00 ml: com área para festas. Te freno cl998,OOm2
(16,20x61 ,60) tJ mini-lagoa, árvores fMitaras,bonito jardim. R$ 40.000,00 -Negociáveis
REF. 10.014 - GARIBALDI
lateral rua Berfha Weegue � Próx .. Escola Keíser
Casa alv_ cf 85 mI, d 03 dormitórios, sala, cozinha. bwc, área de serviço e garagem Terreno cI

450,00 m' (15.30). RS 23.000,00 - Negociáveis
·REF.l0.015 - VILA LALAU
Rua Ida Bridi - Em Frente AICLEN
Casa em alv. Ci 230 mo? cf 03 dormitórios, sala de estar ampla com piso cerâmico, varanda com

,detalhes em pedra, sala de TV, cozinh a ampla, bwc socíal e área de serviço com piso cerãmico e

azuleja até o teto. Área na laje para varal. Garagem com dispensa e dependência empregada com

quarto, cozinha e bwc. Calçada em valia de casa, janelas com grades. Terreno cJ 490 m"l

(25,00x19,86). RS 60.000,00 - Aceita troca por chácara
REF. 10.016 - VILA LENZI
Rua Fredolino Martins - Próx. Cal. Gíardini Lenzi
Casa 01 c/120 m2 cl 03 Dormitórios com piso térmico, sala estar com piso cerâmico 1 Cozinha
com piso cerãmíco, bwc. Gara.gem com quarto, bwc e área de serviço. Toda com laje.
Casa 02 oi 80 m': Cozinha. sala estar. 02 suites, garagem. Terreno C/637,68 ln' (14.70x43.58). RS
60000,00
REF.l0.017 • VILA lENZI
Rua Francisco Piermann - Loteamento Piermann
Casa em aiv c/209 m'. sala de jantar e estar conjugadas com piso cerâmico. jardim de inverno
com soleira de granito (inacabado), cozinha com piso cerâmico e soleira de granito na porta, bwc
social amplo, suíle ampla, preparado para receber banheira hidromassagem, lavabo.
churrasqueira, área de serviço. Piso Superior com 02 cômodos (dep. de empregada e biblioteca);
Roda-telo em gesso, madeira de lei. telhas pintadas parte de baixo, fica materiais de construção
(tijolos e telhas,.caplnha de muro). Terreno C/390,67 m' oi fundação para muro .R$ 85,000,00 -

Proposta de entregar 100% pronta (muro, pintura, portão, iamins)
REF. 10,018 - NEREU RAMOS
Rua Pedro dos Santos- Próx.Escola Alberlo Jacobs
Casa alv. C/179,60 m' c/ Suite + 03 dormitórios, saia de estar. biblioteca. bwc social amplo,
cozinha ampla, dispensa, área de serviço, garagem para 02 carros com churrasqueira e bwc.Toda
c/ piso cerâmico. Estrutura para 2° piso. Calçada em volta de toda casa.Poço desativado. Janelas
de Alumínio. Terreno cf 427.50 m:.! todo murado com portão de ferr o,Grades em todas janelas.
Edicula com 9m'. Espaço no terreno aos fundos da casa Cx de água de 1000 litros. R$ 40.000.00
+ RS 312,001més
REF. 10.020 • FIGUEIRA

. jRua Henrique Reicher···· Próx. Supermercado Papagaio
iCasa alvenaria c/166 ml cf 04 dormrtórios, sala de estar, cozinha ampla, bwc social, área de
[serviço, dispensa ampla, garagem:Toda com piso cerárníco: Pintura nova. Terreno de esquina cf
:371,25 m'.(15,00x24,75). RS 62.000.00.
iREF. 10.010 - VILA RAU
lResldencial Renascença - Rua 754 - Antes Lulimar '

!Linda casa alvenaria cJ 154,00 ml, suite com banheira hidromassagem e acabamento em graníto;
iSala de estar com porta de ferro" sasazaki" com grades; varanda; 02 donnítórlos; Bwc social com
lbox fosco; cozinha ampla com móveis sob medida 'Todeschtní" e acabamento em granito, cf água
[quente; área de serviço; Garagem pai 2 veiculas cJ piso antiderrapante cf churrasqueira e pia em

:granlto; Terreno C/350,00m' (14,00x25,00), Iodo murado com arvores frutlferas (figo, laranja,
�Ijmão): Sistema de drenagem de agua pluvial separada do esgoto; sistema de aquecimento a gás;
[Portão de alumínio escuro tom detalhes: passeio; Acabamento cI toda com massa corrida e roca
[teto em gesso: piso cerâmico em todos os côrnodos.solefra de granito em todas as portas;madeíra
[de lei; Espaço na laje para dispensa de materiais; janelas com grades
[embulidas:calha;cozinha/area de serviço e bwc da sulte·com porta de c arrar.RS 116.000,00 .. _

1Negociáveis.
'REF.l0.0ll • VILA NOVA
�Rua 25 dejulho- Em frente Gatos & Atos
�Casa alvenaria c/70,OO m'" rJ 03 dorrnttónos. sala. cozmha, bwc. Todos cômodos com piso
[cerâmico e laje; área de serviço externa com garagem e dispensa" deposito aos fundos do terreno
� em madeira

1

[terreno murado c/1.500,00m' (15.00x.100,OO).RS 90.000,00 - Exceiente ponto comercial - troca
[por chácara.
'REF. 10.012 - TRES RtOS DO NORTE
�Ru.a José Mesch • Erltrada Agropecuária Fernandes! Igreja Congregação Criso nO Brasil
;Piso Superior = 113,30 m'": Cozinha com piso cerãmlco;área de serviço com piso cerâmlco;sala TV;
i03 dormitórios, sendo 1 bem amplo;sala de estar cf piso cerâmico: bwc social com piso cerâmico e

[azulejo até o teto com móveis:garagem"COm píso cer ãmíco e detalhe entrada s�la estar com pedra
�·Míracema"; Térreo cf�6,OO ml cf cozinha cI piso cerâmico; heI!; área. de serviço;sala esta,; 02
ldormítórios; bwc social com piso cerâmico e azulejo; Janelas com grades; Terreno c/ 300,OOm1
)(12,00x25,00) murado (excoto fundos):Portão de aluminio: jardim: R$ 40.000,00
�Negociáveis. \,. \
:REF. 10.013 • RIO DA LUZ
�Rua SS6-Ervin Rux - Próx. Ceval! em frente.� Panificadora Dalva
!Casa Mista com 218,00 mI cJ Q4 Dormltórios, Saia de estar e sala de TV integrada com 32 mI
�(2 ambientes), bwc social com 10 m� com box e chuveiro com detalhes em pedra, cozinha
lcom piso cerâmico. fogão a lenha e chorrasqi..loira;área de serviço com piso
l�.�.���.I.��.!.9.�r�.Q.�.�.. P��.�.. º.�.. �.�.��.�!.�.� .. ��.� .. P'.I.��.. ��.��.�!��.. �... ��.rf?�.!.�... �.�.� .. ª�.�� .. �� .. �.�.�... �.���.

Residencial Renascença· Rua 754 .: Antes Lulimar
. , emSobrado com 202.00 m'. Térreo: Garagem para 02 veículos: jardim: churrasqueira com balcJo

9faníto;oozinha ampla, área de serviço; sala de estar em doi� ambientes com tela re�al�adO e

ada:
acabamento em gesso, coluna com. acabame.nt� em gesso pISO porcela�ato;bwc socl�I.E.sc ala
com porcelana to 'e detalhe em granito: luz artificial: Piso Superior: suíte+ 02 dormitórioS, s.
intima. sacada;bwc:Massa corrida e roda-teto em gesso em todos os cômodos: muro C?rn SOI��S:
em granito; calçada com pedras; ampla are. aos fundos do terre

.

no COm grama: sistema as
aquecimento a gás na suüe.bwc.chuvetros e cozinha; madeira de lei.soleíra de gramto em todas

d
portas; calha; Os acabamentos mencionados..serão concluldos de acordo com o cliente. Terreno

350,00m' (14.00'25,60). RS 170.000,00- Negociáveis
APARTAMENTOS
REF. 20.001 • VILA NOVA
Morada do Sol .. '0'
Apto. c/160,00 m', Soite c/ banheiro c/ box vidro azul, móveis no banheiro, 02 dormlto:�Ii�
safa de estar e sala de jantar conjugada com parede cJ textura, COZinha com móvers B

novos sob medida. área de serviço com móveis sob medida, bwc social com Box vidro
verde e móveis, sacada ampla com ·churrasqueira,garagem privativa. Salão de festas,

interfone, elevador. R$115.000,00 - Estuda propostas
TERRENOS PRAIA
REF, 30,001 - PRAIA DEARMAÇÃO' t 25
Terreno C/562,50 m' (25,00.22,50). RS 46.200,00. Pode ser dividido em 02 terrenos de 28 ,

m'lcada(12,50x22.50):
REF. 30.003 - PRAIA DE ARMAÇÃO
Terreno C/513,00 m' . R$-44.000,OO. Excelente ponto comercial. Rod. Eugenio Krouse
REF. 30.004 - PRAIA DE.ARMAÇÃO
Terreno c/258.50 m' (11 ,OOx23,50). R$ 25.000,00
TERRENOS JARAGUA
REF. 30.005 • CENTRO
Rua Emilio Stein - Rua do Ed. Carvalho .. ",5
Terreno Todo murado. com arvores fMiferas oi 586,00 (15x39). R$90.000,OO. - NegoolB'
REF, 30.007 • JARAGUÁ ESQUERDO O COy,
TERRENO AMPLO NO INICIO DO BAIRRO COM TODA INFRA ESTRUTURA EDIFICA0
GALPÃO C/l000 M' + ESCRITÓRIO + GUARITA. SUlTA
FIGUEIRA - TERRENOS INDUSTRIAIS COM 2.500 M' E 4.000 M'. _ PREÇO SOB CON
REF. 30.014 - FIGUEIRA
Esirada Figueira - Próx Pedreira Rio Branco

.. .' 205000.00
-

Terreno cf 40.843,60 M' Acesso já iniciado, Ótimo para residência e ou lndustria. RS .

Negociâveis
REF.30.015 - FIGUEIRA
Rua José T. Ribeiro, 2988 -ESQUINA - Próx .ao Supermercàdo Kasemirski
Terreno e/l,171,34 edificado e/ casa anti -�.•�elent� pon��.�?rn�r�I�1 7,'"

;sj�xcelé"
,. .'

pções.
hâé'éonferf '

EI.:J,IMÓVE PIDINH01:
f:i..IMOBIl!IÀRIA.COM

' _;

Lateral Rua José Theodoro Ribeiro· Prox, Supermercado Kasemírski
Casa alv. c/84 m' c/ 03 do rmitórios, sala, cozinha, bwc, garagem e área de serviço, toda com piso
ceramico. Terreno todo murado c/330 m' (15x22).R$ 45.000.00 - Troca por chácara.
REF. 10.021- FIGUEIRA
lateral Rua José Theodoro Ribeiro � Prox. Supermercado Kasemirski
Casa alv, c/70 m', cJ 03 dormitórios. sala estar, cozinha, sala de janlar. área de serviço. bwc.
Varanda + Garagem c/20 m' . Toda com piso cerâmico. Terreno C/382,00 (15x26). RS 60.000,00
REF, 10,022 • RIO DA LUZ
Rua Ribeirão Grande da Luz - Pró•. Ceval
Casa alv. c/90 m2, cl 03 dormitórios, safa de estar, sala de jantar, cozinha, bwc, varanda +

. .....<>�rag�rTl.� .. ���.si.to.co",.�0 .. I11.·., .. �.� ..3.0.,º.0.0,OO.:::.a�eita.tr.o.Ea.p()r.si.t.i.o.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS

II
'CASA "GERMINADA:' t CADA UMA Co.M 120M2, RUA iozo
PIANINCHECK - VALo.R r$ 120.000

'CASA DE ALVEANRIA Co.M 120,00M2 - NA RUA FRANCISCO.

HRUSCKA, 2181 - VALo.R R$ 45.000,00
'CASA DE ALVENARIA Co.M 80,00M2 - Lo.TE 30;; - FIRENSE 11.

VALOR R$ 22.000,00 + 43 X 280,00
'CASA DE ALVENARIA EM Co.NSTRUÇÃo. Co.M 70,00 M2

-I
LOTE 67 - Lo.TEAMENTo. ZANGHELlNE. VALOR R$ 15.000,00
+ 51 X 370,00
'CASA DE ALVENARIA Co.M 101,00M2 - LOTEMANTo. SÃo.
CRISTOVÃO.. VALo.R R$ 53.000,00
'CASA DE MADEIRA E MAIS '/2 ÃGUA DE ALVENARIA NA RUA

FRANCISCO. PANSTEIN - roxo PESSo.A. VALo.R R$ 20.000,00(
PODE SER PARCELADA).
'CASA DE ALVENARIA Co.M 21 0.00M2 - NA RUA ACRE- N° 333
. R$ 120.000,00

II
'CASA DE MADERIA, Lo.TE 03 - FI RENZE I - RUA Jo.SÉ NARLo.CH-
VALOR R$ 22.000,00 + 43 X 350,00.
'CASA DE MADEIRA Co.M 90 M2 - RUA Jo.SÉ NARLo.CH. VALo.R
R$ 22.000,00
'CASA DE MADEIRA 1 00,00M2 -To.DAMURADA NO.ANA PAULA
III-LOTE 191 - R$ 15.000,00 + PRESTAÇÃO..
'CASA DE ALVENARIA Co.M 70,00M2- SEM Co.BERTURA -

FIRENSE I LOTE 252 - R$ 36.000,00
'CASA DE ALVENARIA Co.M 245,00M2 - RUA HENRICJ AUGUSTO

ILESSMANN, 95 - PRo.X DG DA WEG . R$ 105.000,00

APARTAMENTO.

EDIFICIO SCHlo.CKET, 156M2 - R$ 100.000,00 (ACEITA
CARRO E CASA MENo.R VALo.R).

Lo.TEAMENTo.S FINANCIADo.S

Il_CAMPOSSAMPIERo. 11- JARAGUÁ ESQUERDO.
2-CONSTANTINo. PRADIII - JARAGUÁ ESQUERDO.
3-0URO VERDE - BARRA
4-FIRENZE II - CHICO. DE PAULo./JGUÁ ESQUERDO.

Co.NDo.MíNlo. FECHADO.
1- FLAMBOYANT

TODOS Co.M UMA PEQUENA ENTRADA E o.
RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES.

Tr: 370-1823.

ANA PAULA II - vende-se, nº

1-849, c! 72m2, terreno com

420m2_ R$ 35_000,00 aceita
se proposta. Tr: 273-0530.

(proprietário)

ALUGA-SE d f
- .

.

- e pre erencla. no
centro. Tr: 276-1101
-----=-==-
ALUGA-SE
próx

-

q�artos, no centro,
R$140ShoPPlng Breithaupt.

�
��GA-SE..,quartos mobiliados,
SCh'

ao Trevo de Acesso ao

�
ANlIZADE .'

Merc
- vende-se, próx.

R$3
ado Amizade, c! 96m2•8.000 00 .

terre '. Aceita-se
no até R$15.000,00.

ANA PAULA-vende-se, alv., c!
laje, assoalho de piso, próx.
Posto Mime. R$45.000,00 nego
Aceita-se carro no neg ou

terreno. Tratar na Rua dos
Escoteiros, 114.

CENTRO - aluga-se, alv., c! 01
suíte + 2 dorm, 2 banheiros e

demais dependências. Tr: 370-
8097 ou 9104-5468 c! Tina.
Creci 9839.

CLASSI CORREIO DO POVO 19

Referência de nosso trabalho. (calçadão e pátio. da SCAR,
Floricultura Manque, Colégio Municipal Rio da Luz)

Tudo em colocação de lajotas, paralelepípedos, cokigrama.
Especializada na colocação do verdadeiro peiver, intertravado.

Temos compactador e policorte.

apto mobiliado p! alugar. Tr:
275-2400 ou 9962-8154.

FONE/FAX: 392-3071 ou 9122-8935.

ILHA DA FIGUEIRA.,. vende-se,
financ., c! 3 qtos, garagem e

demais dep. R$21.5ÓO,00 +

15x R$300,00. Tr: 371-6069.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
duas casas, 1 de alv., c! 52m2
e outra de mad. c! 5 qtos,
garagem e terreno cj 600m2•
Tr: 9975-8433.

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se,
casa mista cj 02 qtos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia. Rua

Águas Claras, 436. Tratar: 370-
4594 após as 18:30

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se: c!85m2, quitada e c!

I
escritura. R$32.000,00. Tr:

.

. 273-0126.

JARAGUÁ ESQUERDO - alv., cj
3 qtos, 2 salas, coz., banh., na
R. Horácio Pradi, 330.
R$60.000,00. Aceita-se carro.

Tr: 370-8515 c! Jorge.

PiÇARRAS - vende-se, cj
100m2, 3 qtos, sala c! 2
ambientes e demais dep., rua
asfaltada, muro cj 2m de altura,
na beira do rio. Tr: 376-4222.

PROCURA-SE - p! alugar, até
R$350,00. Tr: 372-2609 cj
Bete.

PROCURA-SE - pessoas pj
dividir aluguel na Vila Lenzi. Tr:
9909-2838 c! Marcos.

PROCURA-SE.,. p/ alugar, na

área central ou proximidades.
+j- R$150,00. Tr: 9909-7163
cj Cristiane.

PROCURA-SE - quarto para
alugar. Tr: 9975-4535.

PROCURA-SE - p! alugar, no

bairro Água Verde ou

proximidades. Valor até

R$230,00. Tr: 371-2743 hor.
comI.

RAU - vende-se, alv., c! 110m2,
próx. Supermercado Barão.

R$33.000,00. Tr: 371-5512.
Creci 8054.

SANTA LUZIA -vende-se, semi
acabada, cj 113m2, ter. cj
620m2. Valor à combinar. Tr:
275-2335.

SCHROEDER 1- vende-se, alv.,
cj 100m2, laje, ótima

localização. Aceita-se troca p!
chácara. Valor à combinar. Tr:
374-5444 .

UBATUBA - vende-se ou troca

se por casa em Jaraguá. Tr: 275-
2130 ou 9137-3648 c! Carlos.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende
se, c! 140m2, alv., no Lot. Santo

Antônio, lote 116. Terreno cj
35J1.m2• R$38.000,00. Aceita
se carro ou caminhão no nego
Tr: 9102-8715.

VENDE-SE - ou aluga-se no

Wigando Meier, ter. c! 15x30.
Aceita-se troca por casa em

Cascavel ou Toledo no Paraná.
Tr: 9125-4249.

VENDE-SE - alv., cj 100m2, c!
estrutura pj 2 pisos,
escriturada. Aceita-se troca p!
sítio. Tr: 374-5444 c! Padilha
ou Ernestina.

VENDE-SE - na R. Afonso

Nicoluzi, próx. Unerj, alv., c!
11-0m2, ter. de esquina, c!
470m2• R$70.000,00. Aceita
se carro no nego Tr: 275-1096.

VILA LENZI- vende-se, mad., c!
420m2, R. Marcelo Barbi, 1298.
Tr: 275-1480.

ALUGA-SE quitinetes

mobiliadas, entrada da APAE,
próx. WEG II. Tr: 370-3q61 cj
proprietária.

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

ANA· PAULA IV - aluga-se, próx.
Comunidade Santa Ana, pj casal
sem filhos pequenos.
R$230,00. Tr: 273-0839.

CENTRO - vende-se, em prédio
cj 3 aptos. R$130.000,00.
Aceita-se proposta. Tr: 370-
8097 ou 9104-5468 cj Tina.

. Creci 9839

COMPRA-5E - Apartamento de
até 40.000,00. Tratar: 9122-
1830 ou 9135-5854.

JOINVILLE vende-se,
residencial, cj 96m2, quitado,
bairro Espinheiro, próx. Barco

Príncipe. Aceita-se carro até

R$15.000,00. Tr: 373-4142.

PROCURA-SE - quitinete ou

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a
combinar. Tr: 9133-3476. Creci
3476

TROCA-5E - terreno Cj364m2,
Vila Rau, Área Nobre, Lot.

Renascença + restante em

dinheiro, por apartamento até

40.000,00. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

UBATUBA-vende-se, cj 1 suíte
+ 2 dorm. Tr: 372-3235.

VENDE-SE - c! 2 qtos.
R$28.000,00 entro + assumir

parco Tr: 376-2791 após 18:00.

VENDE-5E- central, cj 2 dorm.
+ garagem. Tr: 372-1395.

ÁGUA VERDE - vende-se, 'cj
375m2, próx. Chopp Club.

APARTAMENTO
com 2 dormitórios no Ed. Isabel la, próx.
Angeloni, semlmobillado, cf 2 garagens,
aquecimento a gás, salão de festas com

piscina. Entr. R$ 25.000,00 e saldo em

40x direto com a construtora.

Contato: 275-3070. Creci 8950.

R$ 26.000,00
ar Lotes, Amizade, com 350m', próximo ao

Clube do Viajantes, pronto pra construir. R$
10.000,00 à vista ou entrada + pare.
<Jr Terreno cl 13000m2, cl galpão de 600m2,
na Vila Lalau.
<". Apartamento cl 97m2• Ou troca-se por casa.

R$ 75.000,00
,W" Chácara cl 75000m', em Ribeirão Grande.

R$ 25.000,00
:'ir" Casa em alvenaria cl 230m2, 4 qtos,
loteamento Juventus. R$ 90.000,00

.

Locação
(,,' Galpão na Vila Lalau c/540m2·e cl I500m'

Vendas
,;r- Terreno c/60�m2, Amizade. R$ 12.000,00
,p" Terreno cl 500m2, Amizade - Lot. Bela Vista.

R$ 28.000,00
<li' Terreno c1350m2, Grün Garten. R$ 18.000,00
<'d" Chácara com 335.000ni', 600mts da'lgreja
do Rio Molha. R$ 80.000,00 negociáveis
<6" Apartamento c/4 qtos, 135m', Centro.
R$ 60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cachoeira, casa el 200m2, 2

lagoas de peixe etc. Tr: 370-

5015.

VENDE-SE - padaria em

Guaramirim, eompl., na R. 28 de

Agosto, em frente a Estofaria
Zen. R$16.000,00. Aceita-se
carro até R$8.000,00. Tratar

no local.

Contrata-se
Farmacêutico(a),

VENDE-SE - mini sítio, el
20.000m2 ou 40.000m2, el
infra-estrutura pI residência e

lazer, 6km do centro, acesso

asfaltado. Preço de ocasião.
Visite nosso site:

www.sitiobarulhodagua.ejb.net
ou 370-8563.

Enviar curriculum
pI Farmácia

Schulz Ltda. Sito
Av. Mal. Floriano
Peixoto, 79.

VENDE-SE - Lanchonete e

Sorveteria, na praia do Ervino.

Ótima localização, eompl. Tr.

9101-0467 el Cristiane.
Valorizando
seu ambiente!

VENDE-5E- ponto comercial, el
cancha de bocha. Valor à
combinar. Tr: 9123-4741 el
José.

d'água. Tr: 370-6719.
JARAGUÁ 84 - vende-se, el
1.900m2, casa, galpão,
aproveita-se para fazer lagoas.
Tratar: 273-1660.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como diarista ou mensalista,el
referência. Tr: 273-1102 el
Joeimara.VENDE-5E -loja de confecções,

el estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. Tr:
371-5512. (proprietário)

VENDE-SE - na Estrada Rancho

Bom, el 72.000m2(28 morgos),
2 casas, 3 lagoas, 150 pés de

alvoredo. R$50.000,00. Tr:

374-0435.

OFEREÇO-ME - pI trabalharde
offiee-boy. Tr: 370-5426.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como doméstica ou diarista, T�
370-5426 el Neusa.VENDE-SE - no perímetro

urbano, 8km do centro, el
21.200m2, casa el 200m2, 2
lagoas de peixe, cachoeiras. Tr:
370-5015.

PiÇARRAS - vende-se, el
2.000m2, defronte BR 101. Tr:
372-1395.

Tratar: 273-1660.
VENDE-SE - chácara no

perímetro urbano, el 9 rnorgos,
,

2 córregos e 1 nascente,

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como montador de máquina em

metalúrgica, possuo
experiência de 17 anos e J
meses e carta de

recomendação. Tr: 9997·914i
el Sebastião.

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, el 3.900m2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creei 8950.

I
'RIO CERRO 11- vende-se, frente
pI o asfalto, 16x28, aterrado,
1km após Choeoleite.

R$14.000,00. Tr: 376-3386.

R$23.500,00. Tr: 371-5512.
Creei 8054.

CENTRO - vende-se, próx.
Kohlbaeh, el 380m2, el água e

luz instalado, el escritura.
R$27.000,00. Tratar na Rua
dos Escoteiros, 114 - próx.
Posto Mareolla.

VILA LALAU - vende-se, el
'.

640m2, el meia água nos

fundos. R$55.000,00. Tr: 370-
1787 ou 9992-0673. o

RIO MOLHA - vende-se, el
969.480m2, escriturado.
R$150.000,00. Aceita-se casa
ou apto no negócio. Tr: 9112-
5501. (proprietário)

OFEREÇO-ME - pI cuidar de

crianças de 3 meses à 4 anos

ou trabalhar de diarista, Tr:

373-3787 el Solange.

empregos
VILA LENZI-vende-se, esquina,
R. Irmão Leandro/António
Carlos Ferreira, el 525m2•

R$75.000,00. Tr: 371-5512.
Creei 8054.

CORUPÁ .;.. vende-se, el
35.000m2, próx. Seminário.
R$85.000,00. Tr: 372-3063

após 19:00.

PROCURA-SE -estágio como

técnico têxtil. Tr: 371-5640,SANTA LUZIA - vende-se, bem
situado, el 14x30, pronto pI
construir, el água, luz e esgoto.
Valor à combinar. Tr: 275-2335.

SENHORA - se oferece pI
atender pessoas idosas. el
pernoite. Tr: 371-9267 cj Elvira,

VILA NOVA - vende-se, el
724m2, área nobre, próx. Clínica
Santa Cecília. R$65.000,00. Tr:
370-0383 ou 9143-8338.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar na
limpeza de lotes ou de caixaILHA DA FIGUEIRA - vende-se,

el 14x25, frente Escola
Waldemar Sehmidt. Tr: 370-
9935.

SANTA LUZIA - venoe-sef'c/
480m2, no Lot. Girassol, pronto
pI eontruir, el fneto pela CEF,
pode ser usado fundo de

garantia. R$9.500,00. Tr: 372-
1274 el Arlete ou Valmor.

®SESCCONSÓRCIO - vendedores(as),
com experiência na área

externa p/ Jaraguá do Sul e

região. Ótima remuneração. Tr:
371-8153.

VILA RAU - vende-se terreno CI
364m2, Área Nobre, Lot.

Renascença. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, na Rua 285, Egon Koeh, si
n, el 375m2• R$18.ÓOO,00. Tr:
370-7144 ou 9602-2587. '

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

Seleciona Profissional para atuar em JARAGUÁ DO SUL na Função de

ATENDENTE ODONTOLÓGICO / ATENDIMENTO AO PÚBLICO
SCHROEDER - vende-se,
2.500m2• R$ 40.000,00. Ou
troca-se por casa na praia.
Tratar: 374-1828 el João.

PRECISA-SE - de costureira el
prática na reta e em

acabamento, na Vila Nova. Tr:
370-8514.

'

MASSARANDUBA - vende-se,
el 20.000m2, cl casa semi
acabada. Tr: 379-5140 el Anita.

Requisitos:
*Experiêneia comprovada na Área de no mínimo de um (01) ano;

*Segundo Grau Completo;
*Faeilidade no trabalho em equipe e senso de organização,
*Disponibilidade para contratação imediata

(Carga Horária 44 hs.jsemanais)

A Instituição oferece Salário compatível com a Função e

Benefícios.

VENDE-SE - em Curitiba, el
sobrado e ponto comI. Aceita
se troca por casa em Jaraguá
do Sul ou Guaramirim. Tr: 370-
8284.

NEREU RAMOS - vende-se, el
353m2, rua 707 Maria
Madalena Lopes santAna.
R$16.500,00. Tr: 371-5512.
Creei 8054.

ALUGA-SE - excelente ponto
comercial. Tr: 372-1566 el
Paulo ou Ana Lúcia.

PROCURA-5E - farmacêutica pI
Farmácia de Manipulação, em
Joinville. Enviar eurrieulum para

eontato@jguatur.eom.brVENDE-SE - ponto comI., na

avenida Getúlio Vargas, 146,
próx. Shopping Breithaupt.
Tratarno local.

VENDE-SE - el 76 morgos, na
Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa GI 3 qtos, sala, copa, eoz.,
lav., bwe, 2 galpões el engenho
demelado, el nascente de água.

piÇARRAS - vende-se, à 800m
da praia. R$11.000,00. Tr:
275-1204 ou 9103-1611 el
Ricardo.

Os interessados deverão ENVIAR o "Currieulum Vitae" com foto

à Presidente Epitáeio Pessoa, 1273 - Centro, Jaraguá do Sul,

ou via e-mail: eajaraguadosul@sese-se.eom.br - até o dia 18/

03/2004, para processo seletivo;VENDE-SE - sobrado comI., el
.

437m2, centro - Jaraguá do Sul.

Tr: 275-2030/275-3964.

AULAS DE-PINTURAOFEREÇO-ME - pI trabalhar
como mensalista ou

diarista, resido no bairro

Jaraguá Esquerdo. Tr: 273-

VENDE-5E - panificadora e eonf. / _1_1_0_2_. _

eompl., balcões semi-novos, no
centro de Jaraguá do Sul.

R$35.000,00. Tr: 275-3106 el
Luis.

Mais Qualidade VENDE-SE - farmácia em

Jaraguá do Sul. Tr: 9967-4608.
Com a artista plástica Magda Stahlke.
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OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como revisora ou babá. Tr: 370-
6372 el Maira ou Miehele.Para o lar

e para a IndústriaTECNe
CALHAS VENDE-SE· PRAIA CAMBORIU
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

qualidade 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 chapas,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

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 (Suite) + Garagem - 2 Sacadas - Novo -

R$ 80.000,00
QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDl. É COM A TECNO CALHAS

Rua felipe Sthimidt, 279 • Centro· Jaroguá do Sul· se . fones: 370-6448 • 275·0448· Fax: 371·9351
ZELlO BURATTO Rua 500 • nO 400 CRECI 296

www.mellm.com.br Nburatto 47 9983-5920 - 47 367-1993

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSI

CiIDSESC.
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

Curso: Etiqueta Social e Profissional

Objetivos: Capacitar o participante a portar-se com desenvoltura e naturalidade diante das

diversas situações da vida social e profissional, reforçando sua autoconfiança.

Metodologia: Entre as diversas técnicas que serão ensinadas aos participantes destacam-se:

Módulo I - PRINCíPIOS GERAIS:

Aspectos da Comunicação;
Etiqueta e comportamento social;
Módulo II - NOÇÕES GERAIS DE RECEPÇÃO
Arte de receber;
Convites;
Eventos Sociais;
Módulo 111"- ETIQUETA PROFISSIONAL

, Ambiente de Trabalho;
Restaurante: negócios à mesa;

Módulo IV - CUIDADOS ESPECIAIS (trabalhe seu visual e sua imagem)
Trabalhando sua imagem;
Moda;
Módulo V - ETIQUETA À MESA NA PRÁTICA
Jantar de encerramento em restaurante

Período: 12 a 16 de abril de 2004

Horário: 19h às 21h30
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$ 140,00
Conveniados (stnteysinsep) e Empresários/depend. do Comércio: R$ 180,00
Comunidade em Geral: R$ 200,00
(Inclui: Coffee break, jantar de encerramento, apostila, certificado, aula de maquiagem e cuidados
com a pele com consultora de beleza)

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.com.br/ e-mail: caíareguado sulesesosc.com.b

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177

(4 7) 3 7 O • O 2 51
senac

IISenac é pra vida toda".

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS SENAC 2004

C.H.: 140h # Período: 22/03 a 17;07;04 (2', 4" e 6") # Horário: 19h às 22h

Perfil Profissional: Ao concluir o curso de qualificação o aluno estarã apto a realizar as atividades de rotinas de

PeSSoal, incluindo-se procedimentos de admissão, de folha de pagamento e desligamentos, conhecimento da legislação

previdenciária, trabalhista e tributária.

QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SECRETARIADO

C.H.: 140h # Período: 23;03 a 23/09/2004 (3ª e 5�) # Horário: 19h às 22h

Perfil profissional: Desenvolverá atividades relacionadas com todos os setores de organtzaçã. Será responsável pela

CORREIO DO POVO 21
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FIQUE POR DENTRO!!
I

. INSCRiÇÕES ABERTAS
I

L . .J

Agenda de Cursos

HORÁRIOPERíODO Inscrições até! ValorCURSOS

24/03 à
25/06/04

7h30min às
11h30min

22/03/04

R$ 10,00
Costura Industrial 160h

01/04 à
30/07/04 .

7h30min às
11h30min

31/03/04

R$ 10,00
Desenho Industrial e
Artístico - 292h

Soldagem Industrial-
80h

18h30min às 22h
02/04/04

R$ 5,00
05/04 à
13/05/04

MOPP - Treinamento

Esp. Cond. Veículos
Rod. Transp. Produtos

Perigosos

15/04/04

R$ 20,00
17/04 à
'02/05/04

8h às 12h e das
13h às 17h

Obs.: o SENAVJaragut do Sul reserva-se o direito de transferir ou cancelaro curso, caso n-o atingir om'nimo de participantes.
• Valor reajustado conforme 'ndice nacional de pré-os ao consumidor-INPC.
••
curso em processo de aprova-o pelo Conselho Estadual de Educavo.

Rua Isidoro Pedri, 263
Rio Molha - Jaraguá do sul/se
Site: www.sc.senai.br
email: jaragua@senai-sc.ind.br

CURSOS DE EXTENSÃO'
DA UNERJ 2004/1

POLÍTICA É COISA SÉRIA: TRABALHE SUA IMAGEM

Conhecimento, postura e ética são algumas das qualidades que se exige, hoje, dos políticos
que queiram atuar em Jaraguá do Sul e região.
Este curso pretende abordar temas importantes, para quem pretende abraçar a carreira

política ou para quem deseja aprimorá-Ia. Temas que contribuam para o desenvolvimento das

qualidades acima apontadas, possibilitando ao líder político melhor posicionamento junto
aos eleitores e, 'conseqüentemente, uma melhor condução do processo eleitoral e pós-
eleitoral.

.

OBJETIVO:
Desenvolver habilidades e competências para exercer a vida política com compromisso,
responsabilidade, maturidade, inteligência e ética.

CONTEÚDO:
*Desenvolvimento interpessoal*Ética na política e o poder político*O poder leçislatlvo=Os
eleitores e a pesquisa*Marketing pessoal* Marketing polltico=O companheiro na

política*Administração do tempo=Protocolo e cerlmonials=Co.nunicaçâo Falar em

público*Organização do discurso* Uso da tribuna*Discurso de improviso*Postura durante a

campanha e depois das eleições*Seminário Livre* Eu � minha comunidade

CLIENTELA:
Todas as pessoas interessadas em se aprimorar nessa área.

;;,JNFORMÁÇÓÊS'GE
.Carga horária: 80 h

<Horário: 19h àsúfi
Investimento: 4(1 +

-J
UNERJ

Centro Universitárioà Jariguá do Sut

Informações: Coordenação de Extensão e ReI. Comunitárias
Telefones: 275-8249 / 275�8253

E-mail: extensaorêxrneri.br (assunto: curso política)

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 
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iCom. de Peças Antonio
I [fõ"bÇliª]

,

[Bº�ÇÇ[ª?f?i�1
r-;;;;;:

.. ��-�.�-_.-.._�.--:c

L9rc1?!lI1ªª?..irª1 .

Fone: ,(47)
370-8622

�/
�,

;veículos

Compro Consórcio

contemplado ou não

contemplado, mesmo
em atraso, pago à

vista, em dinheiro OXX
475220256 ou 47

99680588.

03 Palio 2p 98
.01 Vectra GLS 98
01 Courier 1.4 98
00 Pick up Corsa 97
00 Uno 1,0 97
99 Fiesta 4p 97
99 Palio Weekend 97
99 Goll.0 96
98 Escort 1.6 96
98 Goll.0 95
98 Escort Hobby ·95
98 Tempra 8v 95
98 Vectra GLS 95
98 Uno Mil/e 95

Fiesta 4p
Focus Sedan

GolG1I1

Ford Ka

Palio4p
Parati 4p
Fiesta 4p
Astra Sedan

Goll.0 2p
Escort SW

Audi A.. 3

Ranger 2.5
Parati 2p
Fiesta 4p

Fone: 370-2764
iCeI.: 9104-2070/9957-60'99'
I��:wald.•.�r �!"�.�: .4406. (1",YO de Sch�",);

palio weekend, de consórcio ou

financ. Entrada
à vista. Tr: 372 .. 1544 c/ Paulo.

manhã c/ Ricardo. Tr: 9103-7891.

CORSA - vende-se, 4p, super,
98, vinho. R$12.600,00. Tr:
9957 .. 3751.

MONZA - vende .. se, SLE, 1.8,
87/88, vinho, t.e., alarme, linc.
04, álcool. R$5.500,00. Tr:
275 .. 1182 c/ Ivan.

'ASTRA - vende .. se, sedan, GL,
1.8,00/00, cornpl.i'c/ bancos
de couro, kit sport, ótimo
estado. R$13.500,00 + prest.
Tr: 370 .. 8336 ou 9125-0006 c/
Osmar.

CORSA - vende .. se, Wind, 97,
MFPI, c/ cd. R$10.500,00. Tr:
9952-2420. CORSA-vende .. se, 99, 1.0, 4p,

60.000km, azul, t.e., rodas,
alarme, película e som. Tr:
9117 ..3464.

OPALA - vende-se, 49, cornpl.,
97, modo 92. R$6.500,00.
Aceita .. se troca. Tr: 371 .. 5917;

CORSA - vende-se, pick.. up, 00,
branca, 53.000km.

R$13.300,00. Tr: 373-5030 ou

9957-3751.

R: Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

R$210,00). Aceita-se troca. Tr:
370 ..6050 c/ Vanderlei.

PALIO - troca-se, 97, 4p, c/ trio
elétrico e cd por Corsa até
R$11.000,00. Tr: 376-2470.

CORSA -vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tr: 9953-5541

(12(00 ou após 17:30)

OPALA - vende .. se, diplomata,
4p, compl., 85, automático.
R$4.500,00. Aceita .. se troca. Tr:
273 .. 6242.

BLASER.- vende .. se, 97, DLX,
4.3, preta, cornpl., equipada,
recém revisada, impecável,
particular. R$25.000,00. Tr:
9103 .. 0077 ou 372 .. 1642.

.

CORSA - vende .. se, super, 4p,
único dono, R$12.400,00. Tr:
373 .. 5030 ou 9957-3751.

TIPO - vende .. se, 95, compl.,
menos ar, 4p, aro 15, 4 pneus
novos, c/ película, ótimo
estado. R$8.000,00. Aceita·se
moto no nego Tr: 275 .. 3317.

PRÊMIO - vende .. se, 92/92,
CSL, a.c., v.e., t.e., alarme e kit

gás. R$9.200,00. Tr: 9973 ..

5267 c/ Jair.

IPANEMA-vende .. se, 90, prata,
bom estado. R$65.000,00.
Aceita .. se moto no nego Tr: 371 ..

6986 c/ Alexandre.

OPALA - vende .. se, diplomata,
89, 6cc, preto. R$5.900,00.
Aceita .. se troca. Tr: 372 .. 0058.

CORSA - vende .. se, sedan, 00,
branco, d.h., t.e., película, ar

quente, e des. Traseiro, c/
49.000km. R$15.500,00. Tr:
372-1995.

CARAVAN - vende .. se, 89,
branca, inteira. R$2.700,00 e

assumir 14x R$163,00. Tr:
. 373 .. 4142. UNO - vende-se, 92, 2p, branCQ,

1000. Aceita .. se troca. Tr: 371-
7542 ou 9965-5774.

TEMPRA - vende-se, 98.

R$4.000,00 nego e assumir 18x
R$500,00. Tr: 370 .. 6279.

VECTRA-vende-se, cd, compl.,
98. Tr: -275 .. 1675 ou 9979-
3308.

KADETT - vende .. se, GSI, bordô,
2.0, 93, excelente estaco,

CORSA-vende .. se, pick.. up, 96, compl.(a.c., teto, d.h., v.e.).
1.6, cor ferrugem. Tr: 275 .. 6084 R$9.500,00. Tr: 372 .. 3652 c/
após 12:00 ou 9963 ..8542 cf.

.

Alcides ou Edinéia.
Eloi.

CHEVE-vende-se, pick-up, 500,
88, jogo de rodas. R$4.200,00.
Aceita .. se troca. Tr: 273 .. 6242.

UNO - vende .. se, mil/e, EX, ao,
4p, único dono, 28.000kmorig.,
c/ opcionais. Tr: 9125-7798cl
Emerson.

TIPO - vende .. se, 1.6, cornpl.,
95. R$8.900,00. Tr: 374 .. 1117
ou 9975-0117.

I CHEVETTE
- vende-se, 93,

, impecável. R$4.800,00. Tr:
·371 .. 6000.

MONZA - vende-se, 94,
compl., painel dig., roda de liga
14", azul met., GNV. Aceita .. se

troca por carro de menor valor.

TIPO - vende .. se, 95, cornpl.,
menor ar, c/ alarme, 4p.
R$5.300,00 + fncto (30x

CORSA - vende .. se, pick-up, 95,
compl. R$6.000,00 entro e

assumir presto Tr: 9132 .. 4095

FIORINO - vende .. se, 99/99,
GNV, c/ capota. Valor à
combinar. Tr: 370 .. 8514.

UNO - vende-se, SX, 4p, v.e., t.e.,
98. R$4.500,00 entro + asumir .

fncto. Tr: 9952 .. 7840 c/ Denise.
COMPRA-SE - corsa sedan ou

60 meses

C 100 Biz KS·····-R$ 83,17
Crypton C 100····R$ 88,25
C 100 Biz ES·�····R$ 92,36
YBR 125·K·_······R$ 95,70
CG 1 50 KS�--··.;·';R$ 103,24
C 100 Biz'+ ••••••-R$ 1 02,61
XlI 125 K••····_·R$ 123,26
NXR 125 KS.�.···-R$ 121,84
NXR 150 ESD·.···R$ 150,74
lwister 250·· ..····R$ 1 68,10
Tornado 250·· .. ··-R$ 183,58

59 meses
R$ 8.438,OO.:•••R$ 165,89
R$JO.1ª5,OO.'.....R$ 199,26
R$ 10,927,OO•••••R$ 214,83
R$ 12.467,OO�.···R$ 245,11
R$ 13.037,OO•••••R$ 256,32
R$14.488,OO•••••R$ 284,84

Aqui .os seus sonbo� ,

] não ticaJlvrno papeL..
rJ

PEUGEOT

Consórcio

UNIÃO QD/Ji1ao meses

R$ 17.141,OO· ..···R$ 254,97
-R$. 18�948,OO· .. ···R$ 281,87
R$ 19.871,OO--•••R$ 295,58'
R$ 2L99Q,OO..····R$ 327,11
R$ 24.739,OO';··.·R$ 367,99
R$ 25.S6�,OO·····R$ 380,23 ........rr:fTI1

lJ).WliIl""

ao meses

R$ 28.427,OO·····R$ 422,85 (]]l)
R$ 30.190,OO..···R$ 449,08
R$ 32.11O,OO·····R$ 477,64
R$ 33.772,OO· ..···R$ 502,35
R$ 3.6.9?O,OO�····R$ 550,23
R$ 39�051,O·O"'''··R$ 580,88

371-8153
Rua: João Januário'Ayroso, 80

'�araguá Esquerdo -:Jm-aguido Sul
.

.

·www.hniaocát.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CB450 Vermelha

CLlO - vende-se, sedan, 4p,
compl., 02, preto, 43.000km.
Tr: 374-1723 c/Tsmael.

CB 450 DX Cínza
l1li

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbagduplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava pI crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tr: 370-8928.

Vermelha
w� w

CBX 200 Strada

CBX 200 5trada
<-.

Verde
" %"

JIPE - vende-se, 58, dourado,
equipado cl rodão, ótimo
estado. R$7.500,00. Tr: 9131-
6243 ou 376-0017 cl Gilson.

Titan KS

le Titan KS Verde

�

Tr: (371 197�
Titan KS Vermelha

-
Títan Azul

li.,
Titan Cinza

IUS

Compra - Vendeno
CG 125 Prata

se

Troca - Financia 125 Vermelha

�Ol
Temos todos modelos de CG 125 Vermelha

1j. '"

carretinhas para motos e jet ski Reboque p/2 motos Cinza

_fUg,
10, Cinza

g"
cf Fusca

e"

nir
;e,

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

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
cl Santiago.

1988

1984
WOlKS 8140 - vende-se, 96,
cl câmera fria. R$44.000,00.
Tr:�953-9966.

Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau
1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tr: 372-
0108. R$650,00. Tr: 273-6242. pneus 185, Goodyear, aro 13,

3 meses de uso. Aceita-se roda

esportiva. R$450,00. Tr: 371-
0648. I;
SOM - vende-se, aparelho de
cd, Pioneer, frente destacável.
R$350,00. Tr: 9973-5388 cl
Marcos.

TITAN - vende-se, 01, ES, cl
part., freio a disco. R$4.000,00.
Tr: 373-0198 ou 373-3261 cl
Paulo.

TITAN - vende-se, verde, 01, cl
parto elétrica. R$3.500,00. Tr:
9123-5053.

BIZ - vende-se, 02, cl part.,
10.000km. R$1.250,00 entro +

19x R$189,63. Tr: 370-7863.
, gas., único dono, ótimo estado.
R$8.000,00. Tr: ,370-7144 ou

9602-2587 cl David.

GOL vende-se, 85.

R$3.500,00. Tr: 370-1161.
SOM - vende-se, pI carro, 4
69, 2 cornetas; 1 mód. De
800w Pirâmide, caixa selada cf
sub de 12, fiação, volante da
Shutt. Tr: 370-5627 ou 8803-
1561.

XlX 350 - vende-se, pI trilha,
motor e pneus novos.

R$3.000,00. Tr: 9979-8040.
GOL _ vende-se, 01, branco,'

BIZ - vende-se, 03, cl partida,
$ preta. R$2.000,00 + 20x1.0, 43.000km. R 13.200,00.

$Tr: 373-5030 ou 9957-3751. R 204,00. Tr: 9132-4061.
RANGER - vende-se, XL, 98,
4x4, compl., v.e., t.e., al.c., d.h.,
alarme, 4 pneus' novos, air bag
duplo. R$34.500,00. Tr: 370-
7144 ou 9602-2587 cl David.

BELlNA - vende-se" GLX, 1.8,
89,R$4.300,00. Tr: 374-1117
ou 9975-0117.

VBR - vende-se, 01, cl parto
elétrica, ótimo estado.

R$3.4!?0.00. Tr: 373-4830.
BIZ - vende-se, 02, azul met.,
si partida. R$3.300,00. Tr:
376-1483 cl João.

GOL - vende-se, 91/91, gas.,
1.6. R$6.300,00. Tr: 9962-
3664.

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, cl MP3, cl controle,
novo, na caixa. R$520,00. Tr:
376-2206 ou 9111-9968 cl
Alexsandro.

BELlNA - vende-se, 90, 1.8,
gas" cinza met. R$5.900,00.
Aceita-se troca. Tr: 372-0058.

COURIER - vende-se 98 1 ,3
b

' ,.,

om estado, cl protetor de
caçamba e capota marítima. Tr:
370-2468 ou 9969-540.

VERONA - vende-se, 92, 1.8,
GLX, bordô, v.e., t.e., bom
estado. Aceita-se troca por carro
de maior valor, Tr: 370-6111.

CBX 150-vende-se, 93. Aceita
se troca pI carro financiado. Tr:
371-7542 ou 9965-5774.

KOMBI - vende-se, 76,
envidra'çada, bom estado.
Aceita-se troca. Tr: 371-5917.

CARROC,ERIA - vende-se, pI
MB608, verm., cl +1- 4,5m de

compro Valor à combinar. Tr:

273-6110 ou 9975-6948.

SOM - vende-se, 2 sub de 12, 2
cornetas de 500, 1 supertwiter
de 1.200, 2 mód. di'! Boss de
500 e 1 de.1000. R$1.200,00.
Tr: 9953-6394.

CBX_ - vende-se, Strada,
azul, 00/01, dcto. pago
até final de ano, perfeito

- estado, cl 21.000km,
pneus novos. R$5.500,00.
Tr: 373-4754.

PARATI - vende-se, 86, bom
estado. R$3.800,00. Aceita-se
troca. Tr: 273-6242.

COMPRA-5E - carro 1.0, de 95
à 01. Tr: 275-1096.PARATI- vende-se, CL, 1.6, MI,

compl., menos ar, 97/97, cl
rodas '15", ótimo estado.

R$13.200,00. Tr: 370-3513 ou

9125-0007 cl Marcelo.

'TAMPÃO - vende-se, pI Fiat
Un0. Tr: 370-5627 ou 8803-
1561.

FUSCA - vende-se, 1300,
branco, bom estado, 76.

R$2.200,OO. Tr: 273-1102.
COMPRA-SE - moto modelo,
honda Biz I Dream em bom
estado. Tr: 9122-1830 cl
Vinícius.

PNEUS - vende-se, quatroESCORT -vende-se, hobby, 94.
�!;.200,00 + fncto. Tr: 9952-

O.
,

----

�CORT - vende-se, SW, 971
R' compl., único dono.

�
ESCORT .: vende-se GL 88gas ' '"

., Para choque na corpelicul R
'

3274.
a. $4.500,00. Tr: 376-
�
ESCORT
16v -vende-se, zetec, 98,
Ou 99G6LX, Compl. Tr: 370-24689-5540
�

�9·;;nde-se, 98, cinza meto

�
PAlI1pA - vende-se, L, 95, 1.6,

FUSCA - vende-se, 67, 1300.
R$1.200,00. Tr; 9902-3358. PASSAT - vende-se, 86, prata.

R$3.500,00. Aceita-se troca: Tr:
371-5917.

DT 180 - vende-se, 91, freio a

disco, verm., ótimo estado.
R$1.700,00. Tr: 9132-4061.

GOlF - vende-se, 97, MI, 1.8,
branco, 4p, impecável. Valor à
combinar. Tr: 273-6110 ou

9975-6948.

SANTANA - vende-se, CL, 1.8,
89, gas., impecável.
R$5.800,00. Tr: 371-6238.

HOND� - vende-se, XLR 250,
motor e pneus novos, doc. em
dia, cl carburador. R$1.900,00.
Tr: 371-3447.

GOL - vende-se, special, 011
01, branco, insufilm, 5 pneus
novos. R$12.500,00
financiável. Aceita-se troca. Tr:
372-6025 manhã ou 370-4810
à tarde.

-

SAVEIRO - vende-se, 01,
GIII, 1.8, gas./GNV, prata,
cornpl., IPVA e Inmetro 04

pago, 53.000km, original,
rodas de liga leve, lona

marít., ótimo estado.

R$22.500,00 si GNV ou

R$23.500,00 cl GNV. Aceita
se proposta à vista. Tr: 370-
8563 ou 9103-3580.

RD 350 - vende-se, 87,
impecável. R$3.800,00. Tr:
273-6242.

Patrícia.ANDADOR vende-se,
Borigotto. Tr: 275-2562 ou 371-
8653 cl Adriana. ANTENA-vende-se, parabólica, -

:

Supex. R$215,bo. Tr: 273-
5352.

GOL - vende-se, 1.0, 16v, 4p,
99, cl opcionais, único dono.

R$13.500,00. Tr: 374-1290 ou

9991-8825.

SAARA - vende-se, NX350, 91.
Tr: 276-3002. ANTENA - vende-se, Ski, e

codificador. R$280,00. Tr: 275-
SCOOTER-vende-se, 50cc, 98.' 0448 ou 371-8002 cl Rose ou ANTENA - vende-se, SKY,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REGIAO NORTE em:

Jaraguá do Sul- Fone: (47) 372-17,77/ Rua Barão do
Rio Branco, 230 - centro

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:

São José - Fone: (47) 258.,- 0036 / Rua Abelardo Manoel
Peixer-150 - Barreiros

-

'ATENÇAO

AR CONDICIONADO - vende-se,
]500 btu's, Consul, quente e

frio, revisado. R$350,00. 'Tr:
371-7570.'

/

vende-se, Athletie Way 2001,
cornpl., novo. R$950,00. Tr:
9993-1895.

.
'

Revele o seu futuro através da alta
evidência.

Trago a pessoa amada de 7 a 12 horas.
Atendimento a distância.

Ligue de qualquer lugar do Brasil.
,Fone (18) 3623 - 1958.

AR CONDICIONADO - eompra-se,
7500 btu's. Tr: 275-0840 ej
Elaine.

11111, deeodifieador Philips DVB-, ANTENA-vende-se, parabólica, -BANNER-�ende-se,pfsalãodeII c f 25m d e c a b o. R $ ej controle. Tr: 9962-5883. beleza, cf suporte. Tr: 370-9209.

�II 200,00. Tr. 370-2462 ou

li 371-8642 APARELHO DE MUSCULAÇÃO- BARBEADOR - vende-se,

II
I NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA JURíDICA

Curso de I OOh/aula de Direito do Trabalho
e Processo do Trabalho

Aulas aos Sábados, das 14hs30mín às I%s-,.

Philips, 2 lâminas. R$100,00.
Tr: 2'75-0495.

BERÇO - vende-se, único dono,
de madeira maciça. R$150,00.
Tr: 372-2462.

BICICLETA - vende-se,
feminina, antiga. Tr: 371-1335.

c'

BICICLETA - vende-se, monark,
feminina ..R$25,00. Tr: 370-
6719.

BI.CICLETA - vende-se,
sundown, 18 marchas.

R$35,00. Tr: 370-6719.

CACHORRO':" vende-se, filhotes

SÁBADO, 13 de março de2��1

�ssoaellos e C(]onseroação
- Vendas de tacos, assoalhos />"""-�-�-""'\
em parquet com coloração, /20 jbws de

üxacão e aplicação de produto. (" 8�eriênci�!
. ,,,,,/

Telefone: (47) 372-3489 ou 9903-3637 ou �-��-

falar com Maria do Carmo ou Junior.

de eoeker, fêmea, cor branco e

preto, ej 60 dias. Tr: 372-8409
ou 9137-8797 cf Claudio.

C�CHORRO - vende-se, poodle,
filhote, mierô-toy, branco. Tr:

373-3787' ou 9993-1751 ej
Noeli ou Solange.

CACHORRO - aceita-se doação
de um filhote de �ila ou Dog
Alemão. Tr: 392-30�6 ou 9992-
7676.

de pilhas, ótimo estado,!r.
9997-9592 ej Daniel.

CÃMERA - compra-se, acimaoo
3 megaplxels, preferênCia �l
Cânon. Tratar: 374-1828 O�
9909-7428.

CARREGADOR - vende-se, Oi
bateria móvel. Tr: 376-1903cl
Jéferson.

CARRETINHA - vende·se,
trueada, ej engate pi
automóvel, pj 2.000k�,
documentada, ano 2000,
R$2.300,00. Tr: 370-5015,

CARRINHO DE BEBÊ - vende-�
8 rodas ej travas. Tr: 275-2561
'ou 371-8653 ej Adriana.

CELULAR - compra-se, l�

R: .JosÉ TEODORO RIBEIRO, NO 540 - ILHA DA "'GUEIRA

Sensations. Paga-se R$30Q,OO
à vista. Tr: 370-6360 cf JuniOl

fpós 15:00.

CELULAR - .vende-se, Nokiô

2280, Tim. R$130,00,,11:
9903-2012.

o
"
.,.,...

,

cc
u

Ô
�
E
E

�
O-

o

1:1
.....

- Atendemos frotas. e particulares }
- 1!! convertedora de se

- Mais de 2 mil veículos convertidos'

CACHORRO - vende-se, filhotes
de Ameriean Staffordshire

Terrier, Poodle micro e toy,
Yorkshire, Shi-Tzu, Sharpei,
Beagle, Sehnauser, Lulu da
Pomeranea anão, labrador,
boxer, buldogue inglês, pit buli,
todos cf pedigree ou contrato.
Tr: 370-8563 ou 9103-3580.

CELULAR - vende-se, plé
pago, Sansung Vaieel

Fashion. R$100,00.11
9125-7203.

CELULAR - vende-se,

gradiente. R$45,00. Tr: 371

1335.

CELULAR - vende-se, ericsson,

R$45,00. Tr: 371-1335.

Vendas de
Materiais
Elétricos
em Geral

�

��_.
CAQEIRA DE BEBÊ - vende-se,
pj carro. Tr: 275-2562 ou 371-
8653 ejAdriana,

CADEIRAS - vende-se,
plásticas, brancas. Tr: 371-

6000.

CADEIRAS - vende-se,
cinquenta, almofadas. Tr: 371-
6000.

CALCULADORA - compra-se,
HP12C. Tr: 376'1903 ej
Jéferson.

CÃMERA - vende-se, digital,
Argus, cf 2.1MP, 8MB de

memória, ej nota e carregador

"'afereI li
A Casa do Instalador

..4_�P9iAO DA Ilif41f-4 .t Portões Eletrônicos
'

.t Cirquito Fechado de TV

.t Int�rfones

.t Vídeo Porteiro .

,r

Financiamentos em até 36x
pI materiais Elétricos • Plano Construcar da (CAIX'

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Fone: 47 370 99:�1438-Sala 02· Jaraguá do Sul 9103-3838 / 9967�03
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. iços da região
.êe.com.br

COMPUTADORES

. anlnscheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

R$350,00. Tr: 9952-1048. 8642.CELULAR - vende-se, Nokia.

R$45,00. Tr: 371-1335.
376-0642 ou 9135-5314. ESTUFAS - vende-se, duas, pI

secar cogumelo do sol. Tr: 374-
2152.

Tr: 370-9209.

GELEDEIRA - compra-se, pI
expor refrigerante, cl porta de
vidro. Tr: 370-1186.

MANEQUIM-vende-se, tubular, ,

preto. R$20,00. Tr: 275-0495.
'

CONTRA-BAIXO - vende-se

Golden, em ótimo estado, cor
madeira, com case e alça.
Tratar: 370-1801

ESTEIRA - vende-se, mecânica,
ou troca-se por Multiproces
sador ou batedeira grande. Tr:
370-7312.

CELULAR - vende-se, Motorola
V8160, Vivo, pré-pago.
R$350,00 à vista. Tr: 372-
3157.

EXPOSITOR - vende-se, dois,
redondos, de vime. R$25,00 os

dois. Tr: 275-0495.
MÁQUINA - vende-se, de lavar

louça, pI 6 pessoas, Enxuta. r,

R$150,00. Tr: 371-0196.
'

GELADEIRA - vende-se,
industrial, em aço inox, cl 4p,
perf. estado. R$450,00. Tr:

9132-4095 manhã cl Ricardo.

ESTEIRA - vende-se, mecânica,
Sundown. R$150,00. Tr: 276-
0196.

CORTADOR - vende-se, de frios,
elétrico. Tr: 371-6000.COMPUTADOR - vende-se, AMD

K611500Mhz, 160Mb de mem.

Ram, HD de 604gb, cd-rom de

52x, monitor Sansung 14",
modem Lucent 56K V92,
estabilizador, teclado, mouse

etc. R$600,00 à combinar. Tr:

372-3031/9963-7184 ou

9116-3189 cl Helder ou Fâbio.

FIADEIRA - compra-se, de faca

ou fiadeira universal. Tr: 375-
2271.

MÁQUINA - vende-se, de 1

costura, overloque, marca

Rimoldi. Tr: 370-8599.
DOAÇÃO - aceita-se doação de

berço e roupinhas, pI recém
nascido. Tr: 274-8620.

LAVADORA - vende-se, de

roupa, cl 8 programas e

lavação à quente. Tr: 276-0196.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
nova. Aceita-se troca por
freezer ou máq. de lavar. Tr:
372-3812.

FILMADORA - vende-se ou

troca-se, Panasonic, semi-nova,
cl contr. remoto e bateria nova.

Tr: 376-0168 ou 9103-9893.

MÁQUINA vende-se,
cobertura, marca Gingi, 3

agulhas. R$900,00. Tr: 375-
2271.

OVO - vende-se, Phlllps, leitura
de tudo, bom estado, na caixa.

R$350,00. Tr: 9125-7203.
LAVADORA-vende-se, de louça,
Britânia, na caixa, 4

programações, 6 serviços. R$
300,00. Tr. 370-2462, ou 371-

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
Phoenix, semi-nova. R$350,00.
Tr: 9975-6323.

FRITADEIRA - vende-se,
industrial, à gas, cl 3 peneiras. MÁQUINA - vende-se,COMPUTADOR - compra-se. Tr: ESCADA - vende-se, pI maca.

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax

Aparelhos para teíevendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera teíefôníca personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefones

telefonia e se:gur�nça

Fone: 371-7007 REDES DE INFORMÁTICA. ,

(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado :19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios. SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Color)
Micro Câmeras (P/B e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

Centrais telefônicas Intelbras

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

.

(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

KitMonitor 6" + Câmera (CFTV)
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UIA DE SERVI

Anuncie aqui!!!
371·1919

I COM LAVA-JATO i

1 (Água quente e fria)
>

I
1 BedelfllçãelC""'nse.� .1
llavar,ee ""rU18 fi. JelllllleseMlfl'lSI·

limpeza fie Calra táfIU e i

ImJJ8n11ullll/zaçãO Ife PelfraS, '[
i Trabalbamos onde voei precisar I

(Cidade. praia. siuo. etc.,J .,

· (4)> 310-1488/310-8810 /9602-3135 I
.���a:Jo��rause. 2)2: W.a �o�� :Jar<ll\uá (j{) SU!.:� ,

! Anuncie aqui!U
371·1919

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

(47) 276-3429
9975-5659

Anuncie aqui!!!
371·1919

: ,

, Anuncie aqui!!�
371·1919 Anoncie aquiU!

371·1919
& Arquitetura
Topografia

I

Anuncie aqui!!!
371·1919

· Medição de terra
· Desmembramento
· Regularização de medidas
· PrOjelo e execucóo ,

(residencial. comercial. etc.)
'Reformas em geral F· t·Palsagismo rei ag370·7611/9911-2525 DESPACIIANTEWaller Morqumd!. 744 SL 5

Fone' (47) 373·07031 Fa,. (47) 373·! 138
Rua: Athanáslo Rosa. 115 .. 6uaraml,lm· se
e-mail heltagd@ne1uno com br

enida Getúlio Vargas. 594
Centro - Jaraguó do. Sul

Tel.: 370-3612

i Produto:

AUTO PEÇAS

Papa�io
GOA1éreiõ

·I'..staladora�

.. :9,C!· ·L.tdâ1
. iCPC6[:7R.l/ I'tCR.l/ i

,��������
, . !

Em Novembro f�i inqüg;iidi1;
ti IlOv.a loja da Aut(}Peçà�s
Papagaio, localizada na >
Rita 25 de Julho, 1650 _

.

VilaNova

·

Venha Conhecer a I
,Moda que é um Doce!'
; �

I.��::I· ! :�eçi��:���:���i
: fOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS

.

i
- MATERIAIS DE CONSUMO

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1276-34171
)11125 delllllt. SI 5-VlI••eva·la1'l!luí di Sul-se:

iços de Instalações
Elétrica e Hidráulica

Com Fábrica de Postes

de 6 e 8 metros

:� 15 Dr JULHO, 1650 -

'" NOVA· JGUÁ DO IULE'l11oil'. POPogOIO@terra.com.br

(47) 374-1430
9991-8567 Modinha

tam. 01 a 16
Moda Adulto I

I

�lla Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schroeder - se

Fone: 371-5810 :
Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 j

Mudanças,
fretes e

viagens com
F.,4000Baú.

'"['ratar: 274-8456"
':? 9902-7575

; �

i Anuncie aqui!!!
371·1919

i
................... -_.

Endereço, atendimento e entrega
..................�1t>1t>1 p.ri��iclClcl� .

Mensagens
276-3462

'ATENÇÃO!
Novidade em Jaraguá do Sul

NOVO TELEMENSAGEM!
e solicite demonstração gratuita

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto
Barrínha Pedras

Compactadores de Solo.

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas '

.

, Drenagem
Pavimentação c/ Lajotas

� VIDRAÇARIA.
� Arte Vidros
Vidros. Espelhos. Bisotê. Lapidação e Polimento.

jateamento, Plotter de Recorte, Acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

, Recepcionista
:

Serviços de Limpesa e Conservação
f

i SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E 'TRANQUILIDADE
I�I rlllÚ4 tá� ""� tJÚU,s� tás� e(e. 4«4-e� 64

;ee4�.� eM�_ U#ft. �UttM tás� """ rl�

REFORMAS

Estofados e

Cadeiras.

* corino *tecidos

Tratar: 273-1636

lavar roupa. R$90,OO.
Tratar em frente ao Pama,

II
nº 37, cl Carlos ou Sônia.

MEMÓRIA - vende-se, Dimn,
256mb. R$130,OO. Tr: 995:2-
7337.

MESA - vende-se, pI
computador. R$50,OO. Tr: 275-
0495.

MOCHILA - vende-se, pI
acampar, grande. R$100,OO.
Tr: 273-5352.

MOEDAS vende-se,
antigas, pI colecionador, do
ano de 1922 à 1950. Tr:
371-2656.

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada" quebrada.
Paga-se à vista. Tr: 9979-
0605.

PERSIANA-vende-se, 85x2. Tr:
370-9209.

PLACA DE VíDEO - vende-se,
o

3d, aceleradora, VCI, 32mb.
R$65,OO. Tr: 9952-7337.

PRANCHA - vende-se, pI
cabelo, profissional, marca

Gama. R$50,00. Tr: 371-5270
ou 371-5040.

PRATELEIRA - vende-se, de

bambu, cl vidro. R$100,00. Tr:
275-0495.

Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, Papel Kraft, Bobina de

Papel HD. Plásticos. Sacolas
Plásticas, Pratos de Papel,
Bandejas, Fitas 3M, Suporte

de Papel, Etiquetas, Rede para
frutas, Material de expediente,

e embalagens em geral

Oferta

MONITOR - vende-se, de

computador, VTS 14".

R$100,00. Tr: 9992-9300.

NOTEBOOK - vende-se, compaq,
Pentium 233. R$1.500,OO. Tr:
9131-2157.

, o

, Computadores
l_��mpleto��.__._ ..

•

IC
").

;1'

'\;1-0.,s .... "...... .

".""""'.
.,

..t ..,

'

merma rca
I
"

" U m C I C k e m 5 U a v i d a p e 5 5 o a I oe p r o f ; 5 5 i o n a

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.

Periféricos Móveis
CDRom

gravador eO
leitor de DVD

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/linux]
'M,íÇ.�r.o.,_.....:'IIII.....�

MICRO a partir de:

R$ 1.487�OO
A vista. ou financiamos
em até 24 meses.

Configurações: Durori 1.6 - 128 rnb

de memória, Hard Disk 40GB, fax

modem 56k, cd rom LG 52x, Placa

mãe ECS. Placa de vídeo AGP 32 mb,

monitor IS" Sarnsung, 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
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Autêntica PiZZa Paulistana

tomo à Lenha

RACK-vende-se, MDF, embuia,
ótimo estado- R$150,00_ Tr:

9975-6323-

RELóGlo-vende-se, aqualand,
cf pulseira de metal, fundei

amarelo. R$400,00. Tr: 9117-

2518.

"RELÓGIO-vende-se, ómega, de
ouro. R$3.000,00. Tr: 372-

1995.

SCANER - vende-se, gênios.
R$120,OO. Tr: 2�3-5352_
SECADORA - vende-se,
Enxuta. R$100,OO_ Tr: 273-
5352.

Rua Exp. Cabo Harry Hadllch. 8J' - Centro
(prõx. SupermercadoAngelonl)

Fone: (47) 275-6464 - Jaraguá do Sul- SC

SERRA - vende-se, tíco-tíco,
Blaek and Deeker, ótimo estado,
R$90,00_ Tr: 9125-7203_

TEAR - vende-se, de malha,
marca Meier, 4 pistas grandes,
finura 24, 90 alimentadores.

R$27.000,00 neg. Tr: 9102-
7311.

TElEVIS,ÃO - vende-se, 5",
colorida. R$100,00_ Tr: 9121-
5478_

TELEVISÃO - vende-se, 20" el
controle. Tr: 275-2562 ou 371-
8653 el Adriana.

TíTULO - vende-se, do Aearai,

� PLANET GAME
�.�"'? · VENDAS *LOCAÇÁO • CONSERTOS EM GERAL

'PLAYSTATION 2

\1\
VENDEMOS E ALUGAMOS

'XBOX ,
' TODA A LINHA DE

'PLAYSTATION ONE " VIOEO GAMES COS
:������S;4 ',..' E ACESSÓRIOS EMGERAL.
'GAMEBOVCOLOR F· 376 2206'GAME BOV ADVANCE One •

_.

'NINTENOO GAME CUBE hÓlatlodlat!ndlmenlo: Sl9ll11da� segtlldadaJ I�OO ú22:1lO

�ua: Bertha Wee ue,1087· Barra· Jara uá do Sul· E·mail p!m�tª am@.@!b@§tç!!!!!,l1f

"fr-
"\. Fláce C(]o'Ppo

• Distribuidora de Cosméticos:

"<m"�d,,, <]lZ<k<a,,,- .. <')'WUUUl'

Fone: 371-6110
.

9905-2653

y
"''''RMÁ.<.:.I:\ OrtMAN[I'Ur.A\�;to

fone: 275-1450
Av. Nar. Deotloro ti" Fonseca., 491",I, OI c, I J I - I- .en. '1:'0 - araguá t o �'U

el mensalidade paga até junho.
R$200,00. Tr: 372-0959.

TORNO - vende-se, Nardini,
mascote, bom estado. Tr: 9975-
8433.

TORNO - vende-se, antigo,
2,80m de barramento.

R$4.000,00. Tr: 375-2271.
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A·�E'· 'Issessona mpresana

PROGRAMA DE
EXCELÊNCIA NO

,

ATENDIMENTO AO PUBLICO

Objetivos
Este programa tem por objetivo qualificar seus participantes ao atendimento ao público
de uma forma rápida, quantitativa e qualitativamente eficaz, onde cada um poderá obter
técnicas e informações que realmente farão diferença junto ao consumidor.

Público Alvó
Profissionais da área de atendimento ao cliente, marketing, tele-atendimento e demais

profissionais responsáveis em prestar atendimento a clientes internos e externos.

Conteúdo Programático
Módulo 1 - Mudando Nosso Conceito Sobre Atendimento

Módulo 2 - Técnicas Eficazes de Atendimento

Módulo 3 - Contornando Desafios no Atendimento

Módulo 4 - Excelência no Atendimento ao Público por Telefone A distância que.
aproxima
Módulo 5 - A Excelência do Atendimento Interno Através do Relacionamento Humano
Acredite na empresa, e em você mesmo!

. Carga horária: 5 dias - 15hs

Instrutor: Elias José de Santana - Consultor e diretor da Mk3 do Brasil, atuante
em associações comerciais em todo estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e

Portugal, Ministra treinamentos há mais de 10 anos para empresas nacionais e

internacionais.

Data: 15/D3/ 2004

Local: Sede da Mk3 - Av. Getúlio Vargas, 827 - Centro - 20 andar - Sala 06 Jaraguá
do Sul / SC /

Horário: 19hs15 às 22hs
..
Investimento:

R$ 95,00 Antecipado

R$ 130,00 Na hora

Inclui: Apostila, Coffe Break e Certificado

TORNO MECÃNICO - vende-se,
Grasioli, 1m de barramento, el
placa de 4 castanhas e luneta.

R$4.000,00 ou 10x R$400,00.
Tr: 9135-0394.

TRANSPORTE - procura-se, pI
Baln. Camboriú, para a

Universidade UNIVALE, pela
manhã. Tr: 371-6689 ou 9957-

9057 el Joice.

VAPORETTO - vende-se,
praticamente novo, el pouco
uso. R$250,00. Tr: 372-1566
el Paulo ou Ana Lúcia.

VENDE-SE - equipamentos
cornpl. pI restaurante e

produção de massas(pratos,
talheres, coifas, fritadeiras,
máq. de massas, churrasqueira

.

etc.) R$8.600,00. Tr: 372-1566
el Paulo ou Ana Lúcia.

SAUDE "INFORMA AO

VENDE-SE - kit de flashes, pI
estúdio fotográfico, el 2 tochas
400w, 2 tochas 200w, 1

softbox, 1 sombrinha, 1 refletor
de cabelo, 1 refletor 4 asas, 4

tripés, marca Mako. Pouco uso.

R$3_500,00. Tr: 9952-1048.

A terapia Gestáltica com crianças
o desenvolvimento e o crescimento normal de uma

- criança é a rota do trabalho de Gestalt terap.ia com

crianças. O recém nascido parte do contrato sensorial para
promover o seu desenvolvimento: ele gosta das experiências
novas de cheiro, som, luz, cores, rostos, gosto e tato. Ele se

delicia em sua sensoriedade, e nela floresce.
A partir do sensorial, logo o bebê toma

consciência do seu corpo e aprende que pode tocar,
alcançar, agarrar, soltar. Ele mexe as pernas, os braços, e
aprende o domínio e o controle do corpo. Enquanto os seus

sentidos e seu corpo vão se desenvolvendo a níveis cada vez

maiores de consciência, passa a ter consciência de seu

corpo e seus sentidos também evoluem. O bebê. não faz
nenhuma força para ocultar esses sentimentos, ele os

expressa plenamente. Quando uma criança está brava, nós
sabemos. Quando está contente também sabemos. Sabemos
quando está magoada, assustada, calma ou satisfeita.

Seguindo o desenvolvimento, depois, a criança
descobre que os sons que ela ouviu e repetiu tinha

significado(próximo dos dois anos de idade), que pode
começar a se comunicar verbalmente com os outros de
modo a tornar conhecidas as suas necessidade:
inicialmente através de sons, depois palavras, e depois
sentenças.

A medida que o seu intelecto se desenvolve, ela
começa a expressar curiosidade, pensamentos, idéias.

Durante todo esse tempo seus sentidos e

sentimentos corporais estão atingindo níveis cada vez mais
sofisti cados de desenvolvimento.

Desenvolvimento dos sentidos, movimento do

corpo, sentimentos, intelectual.
O bebê não tem problemas de auto estima até

aqui: ele simplesmente é. .

.

O bebê se desenvolve através do experienciar. A
consciência está tão ligada ao experienciar que é uma

coisa só. Igualmente quando a criança em terapia
experiência os seus sentidos, o seu corpo e' o uso que pode
fazer de seu intelecto, ela recupera uma postura sadia
frente a vida. Então a terapia proporciona o máximo

possível da experiência nas áreas que mais necessita. A
consciência faci I ita a mudança.

O desenvolvimento sadio, contínuo dos sentidos e

do intelecto da criança constitui a base subjacente do sendo
de "eu" da criança. Um senso de eu forte, contribui para
um bom contato com o meio ambiente e com as pessoas
desse meio ambiente. Assim sempre que trabalhamos com

criança, adolescente ou adulto, precisamos voltar a

relembrar, recuperar e renovar, fortificar algo que uma vez

a criança teve como bebê, mas que parece ter perdido. A
medida que os seus' sentidos despertam, que começa a

conhecer novamente o seu corpo, ela pode reconhecer,
aceitar e expressar os seus sentimentos perdidos. Aprende
que pode fazer escolhas e verbalizar seus desejos,
necessidades, pensamentos e idéias.

Joseane Patrícia Marques
Psicéloga � Gestalt Terapeuta
CRP12/02416
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ALPHA
ALOE8

Saúde e Beleza

. Shampoos, cosméticos,
: sucos naturais de Babosa

(Aloe vera)

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
RII/l: Guillwrm,' Wccgv, 50 - SL 406

Fone: ..... 370-:-1705
\J;i>tiial!i@'i(liíiti,,wi,,.br' }amgiÍli:Jo-$ul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ti SÁBADO, 13 de março de 2004

i
. r---
I

CS Recursos Humanos
,

admite:

o sucesso de muitas empresas não
depende exclusivamente de uma pessoa

ou de um único produto.
O sucesso da empresa acontece com

uma boa organização, com setores

afinados, fornecedores e colaboradores
comprometidos com um todo.

Confie a contabilidade da sua empresa
ou escritório a quem oferece segurança e

qualidade rios serviços.

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
Para obter sucesso no presente

e tranquilidade no futuro!

, ,

CS ESCRITORIO CONTABIL LTDA
A SUA EMPRESA MERECE!

VENDE-SE - kit turbo, compl.,
.

pf motores AP 1.6, 1.8 ou 2.0 e

outros acessórios na garantia.
Tr: 275-1204 ou 9103-1611 cf
Ricardo.

.

VIDEOGAME, - vende-se,
Dreamcast, cf 2 contr, e 3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, cf 2 controles,
memory card, 1 transformador,
2 jogos, cf 6 meses de

garantia. R$350,00. Tratar:
376-2206 ..

VESTIDO - vende-se, dois, de

prenda, um verde e um bordô.
Tr: 371-5270 noite ou 371-
5042 comI.

VIDEOGAME - vende-se, Play VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cf controle, memorycard, Station 2, totalmente

cf 3 cd's. R$250,00. Tr: 9113- ,destravado, cf 3 jogos.
5376 ou 9914-0402 cf Maurício. R$750,00. Tratar: 376-2206.

I·
I

IPATRle

CORREIO DO PÜVij

• INSTALADOR DE LINHA TELEFÔNICA (INST. DE CABOS E LINHAS

TELEFÔNICAS)
• MECANICO DE EMPILHADEIRA ACOMBUSTÃO E ELÉTRICA
• TÉCNICO MECÂNICO COMPRESSOR DE AR ROTATIVO DE PARAFUSO

• COSTUREIRAS PARA RETA, OVERLOOK E COBERTURA

• TÉCNICO EM ELETRO ELETRÔNICA (EXPERIÊNCIA EM CONSERTO DE

TELEVISÃO, VíDEO, RÁDIO ETC ... )
• TÉCNICO EM ELETRO ELETRÔNICA (CONSERTO DE CENTRAL

TELEFÔNICA)
• AUX. ADMINISTRATIVO (CURSANDO MARKETING, E INGLÊS FLUENTE)
• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (EXPERIÊNCIA EM ESMERILHADEIRA,

FURADgIRA, MAÇARICO, SOLDA ELÉTRICA, SOLDA MIG, TORNO,

GUILHOTINA, DOBRADEIRA E CALANDRA)
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO, MASCULINO ENTRE 18 E 30 ANOS.

i·
15 à 18/03/2004 Programa de Excelência no Atendimento ao Público
16/18/24 e 29/03/2004' Programo de Excelência no Atendimento à Podarias e Confeitarias
22,24/26/03/2004 ,Programo de Excelência no Atendimento à Restaurantes

Faça sua isncrição antecipadamente e obtenha as meLhores condições de investimentol

25/03/2004
29/03/2004

,,,Iestr,, - BAtitudes de um C"mpeãó de Vend"s
Formação de Estratégias e Equipes de Vendas

II P�����p�ep����r�:r i,.i r '--Á··········
-

'I
l

INA' . #LIA!
A··'paraee,y, PREVINA.SE! l!.voc."'áMn,.dod.(iM,,mc",�,"mci"ht,�hi.,v.nh. i PREVINA.SE

I nuncle aquI.elas e casais
Use Camisinha I conh••., 110'" �ou'.d. co.,lind., .com�,,,h.nt., 24 hrs i Use Camisinha li Jara9uá do Sul !! l\'IORENOCLARO, i .IIO'.U dl'f"l'. Tetno,p'nço,.e..dvoi, ••uloatar,di.n."to. ! I 3711919ii ,83 alt., 75kg, 25 ANOS. ! T "do t.... 1••0.0.0' • voe. ,Ii.nln. T'",Mm .'."dnmo, hOlnr,,! I ' i -

lS!�_�__ª:-_@.g_º__� 1 -' l�Z�:º-º_�� .. _,not·�:���::_EI=JJZ1j·, _. .. __ .. _ _ .. -' !?� .. � ..l..Q�?II , .. __�___'

PREVINA-SE
Use Camisinha

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

i-Edu�;d��--1
..

9-;���--- 1--
- -- - .. - - --.. . - - - .......,

1 flOIRO �OlHOS-YERõES:.
. ..

--�
I l morena bronzeada,

�
, , :

I PREVINA-SE 'd;:r���:c���Z::,_e P R EV I NA -S E �.��n8� l IAnuncie aqull:

l:�:"'�� 19friffQ5_ U���������_i l�!!��!��r i
371-1919

�--------� :............... : :::............................................................ ::
r····················································· �

IAnuncie aqui! I
,

371-1919
'

PREVINA-SE
Use Camisinha

Se o seu marido sal para Jogar bola ou

beber com os amigos, ligue para mim

(8runo), loiro, olhos verdes, 1.78 de altura,

75kg. corpo malhado (só para elas).

Tratar. 9975-6450.

PREVINA·SE
Use Camisinha

Anuncie aqui!
371-1919

Anuncie aqui!
371-1919

. J ,

'

, ..,;.;;,;;.;;,;;.;;.;;.;�;.;;.;.;.;.;.;.;..;..;.;..._---
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Chácara - local pronto pi residir cl
147.500m2, a 18km do centro. Com 1 casa,
3 lagoas, 3 bananeiras, 3 nascentes de água,
farta pastagem, 6. vacas gersey PO.

VENDE-SE
Tratar. 9133-34 76

Apartamento - Ed. Royal Barg, cl 1 suíte +

2 quartos, semi-mobiliado. Entrada +

parcelamento pelo construtora.

RODOBEN�
CONSÓRCIO

I

I'
I

II

MÊS DE
MARÇO

GEOMETRIA - SUSPENSÃO

FREIOS - PNEUS .

kikar@netuno.com.br

(
r

Rua exp, Antônio Carlos Ferreira, 86,5
Jaraguá do Sul Santa Catarina

ALUGUEL DE TRAJES

if 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 1!! Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N2 24.660 DE 03-03-2004-
GIOVANNI JUNCKES E TATIANA CRISTINA RASINI

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar adminsitrativo, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua José

Menegotti, 320, nesta cidade, filho de Cilo Junckes e Ivonete

Maria Manfrini Junckes.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de

Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente na Ruá
João Sotter Correia, 602, Guaramirim, neste Estado, filha
de José Jair Rasini e Rolandia Küster Rasini

EDITAL N2 24.662 DE 04-03-2004-
WANDERLI SIEWERDT E BEATRIZ BARTEL

Ele, brasileiro, solteiro, laboratorista, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente em Rio Cerrei II, nesta cidade,
filho de Günther Siewerdt e Waltraud Hornburg Siewerdt.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada é residente na Pastor Ferdinand

Schlünzen, 279, nesta cidade, filha de Ademar Bartel e

Irene Krause Bartel.

EDITAL N2 24.664 DE 05-03-2004-
MAURI MARQUARDT E EDNA EUNICE ROMIG

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Amandus

Rengel, Rio Cerro I, nesta cidade, filho de Alfonso Marquardt
e Ladí Mathias Marquardt.

.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na Rua Amandus Rengel, Rio
Cerro I, nesta cidade, filha de Edgar Rciming e Ingrid Siewerdt
Romig.

E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será
afixado por 15 (quinze) dias.

EDITAL
Q

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabeliã clt

Designada da Comarca de Jaraguá do S�I, Estado de
cc

Santa Catarina, na forma da Lei, etc. cc

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham se

neste Tabelionato para protesto de Titulos contra: gr
cc

Q
ABECElESC - ESTHERIA lENZI FRIEDRICH - NESTA; clt
ANDRE lUIS DUNKER OU GERAlDINA APARECIDA PEREIRA - NESTA'
ANGELlTA ANTUNES DA SilVA - NESTA;

,

cc

ANTONIO DE MATTIA - GESSO FORTE, RUA CARLOS ZEMKE 47 _ je;
NESTA; ,

AUTO MEC RIO CERRO lTDA - ROD SC 416 KM 26 9145 _ NESTA; lU
AUTO MECANICA RIO CERRO lDTA ME - ROD SC 416 - NESTA; fa
AVESA COMERCIO E CONFECCOES lTDA- ESTRADA RIBEIRAOALMA m

S/NR CXP 10 - NESTA;
BERNADETE RIEGEl - RUA CONRAD RIEGEl PT01- NESTA;
BRASil IN BORDER - RUA ANGELO RUBINI 65 - NESTA;
CHRISTINA SCHIOCHET VOlTOLlNI - R EQUADOR 110 BAIRRO DAS
NACOES - INDAIAl;
ClEIA REGINA RITA ROSA - R ADELlNA KLEIN EHlERT 332 - NESTA; SI
CM MAQUINAS E FERRAMENTOS lTDA - RUA WALTER MARQUARDT
590-NESTA; di
COMERCIAL DE CALCADOS M T lTDA - AV GETULIO VARGAS 75- OI
NESTA;
COMERCIAL MAFETA lTDA - RUA ROBERTO ZIEMANN 1434 - NESTA; n

CONFECCOES DUGUAY lTDA-CAIXA POSTAL 1073- NESTA;
CRISTIANO DOEGE - SAO MIGUEL 180 - NESTA;
DIGICOPY COM E SERV lTOA- RRODOlFO HUFENUSSlER 564SLOl
- NESTA;
EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C lT - RUA 12 AV.PREFEITO

WAlDEMAR GRUBBA S - NESTA;
ELlZIANE DE SOUSA COELHO - VERONICA DEMARCHI ROSA, 129 - o

NESTA;
ESTAMPARIA AMERICA lTDA - RUA MANOEL F DA COSTA 1255 -

NESTA;
EVANDRO lOCKS - JOSE EMMENDORFER 703 - NESTA;
FABIANA ANAClETO - EDMUNDO KOCH, 908 - NESTA;
FAUSTO ROBERTO KlUG - RUA AlWIN OITO S/NR lOTE - NESTA;
FRANCISCO DAS C. RODRIGUES DA SilVA - RUA VALMOR ZONTA 192 2

- CENTENARIO - NESTA;
ISMAEL DOS SANTOS'DE SAO JOSE RUA 776 - JOAO M DA SILVA 277 e
- NESTA;
IVO KAlFElS - RUA ERVIN RUX 2925 CX POSTAL 1126 - NESTA;
JAG INDUSTRIAL LTDA ME - R REINOlDO RAU 60 - NESTA;
JOICE L1L1AN lEHMERT - JOS PAVANEllO 250 - NE�TA; I

KUSSY WEAR IND COM CONF lTDA ME - R JOSEFACHINI 93 VL NOVA
- NESTA;
LAURIDES JOSE SOARES - RUA DOMINGOS DEMARCHlll0 - NESTA;
'LEAN TEXTll COM REPRES lTDA ME- R GUilHERME WACKERHAGEN,
641-NESTA;
L1ZMAY CONFECCOES ACAB.TEXTEIS lTDA - R.wlllY GUNTHER, SjN§
CAIXA POSTAL 1108 RIO CERRO - NESTA;
lUCIANE BERTOLl SilVEIRA - RUA CAMPO ALEGRE, 120 -NESTA;
lUCIANE DO CARMO SilVA VIEIRA - THARCICIO DE OLIVEIRA MOTTA

NESTA;
MAKRI ALIMENTOS lTDA - RUA CARLOS OESCHlER 40 - NESTA;
MARLI DA lUZ MARIANO - RUA VIRGILlO PEDRO RUBINI, 292 - NESTA;
MICHEL ENKE SERPA DE ALBUQUERQUE - RUA JO O PICOLLl166-
NESTA;
MISSAO EVANG UNIAO CRISTA-GUSTAVO FRIEDEMANN 127 -NESTA;
MM USINAGEM liDA - JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA SN - NESTA;
NELSON BARCELOS - RUA ALWIN OITO 69 CENTENARIO - NESTA;
ODAIR PAULO DE L1MA- EST PAULO VOlTOLlNI S/NR - NEREU RAMOS
- NESTA;
PEDRO GATSCHER - ESTRADA GARIBAlDI S/N - NESTA;

,

PHANDA ARTEFATOS DE MADEIRA lTDA - R PRESIDENTE EPITACIO
PESSOA 555 - NESTA;
REJANE MARIA SCHOlEMBERG - ANA MUllER ENKE 41- NESTA;
RÉNASCER COMERCIO lTDA ME - AV M DEODORO DA FONSECA 491

Sl03-NESTA;
SilVIO BENTO - RUA ANTONIO ADOLFO EMENDORFER RIO MOLHA
NESTA;
SilVIO BENTO - RUA ANTONIO ADOLFO EMENDORFER RIO MOLHA-
NESTA;
SilVIO BENTO -RUA ANTONIO ADOLFO EMENDORFER �IO MOLHA-

���r�� FABRI�IO 'CARRANC; - ESTRADA NOVA RUA 637 98 LOT

NESTA;

A

c:

E, corno os ditos devedores não foram encontradoS OU

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por ln·

termédio do presente Edital, para que os mesmos
compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,

nº 78, no prazo da Lei, a fim de jiquidar o seu débito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, março de 2004
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SIMPATIA PARA EMAGRECER"; CHICO CHAVIE�

Quarta-feira pela manhã coloque 1/2 copo de água e

dentro dele o número de .grãos de arroz

orrespondente aos quilos que deseja perder, Não
�oloque grãos a mais, pois os quilos perdidos não

serão recuperados, A noite beba a água deixando os

rãos de arroz, completando novamente com V2
g

de á

copo e agua,

Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água
deixando os grãos de arroz, completando novamente
com 1/2 copo de água, Sexta-feira pela manhã em

jejum �eba a água desta vez com os grilos de arr�z
junto. E import,ant� �onse�v�r,o m�smo co�o. Nao
faça regime, pOIS a sImpaua e infalível. Publique na

mesma semana.
,

Agradece V.M.M.A

COMUNICADO

Solicitamos a presença do Sr. Elias Costas, Auxiliar
deProdução, portador da CTPS número 33.728 série

00028SC, para comparecer ao seu local de trabalho

npprazo de 48 (Quarenta e oito) horas, sob pena de

caracterizar abandono de emprego.

FALECIM ENTOS
a1eceu às 05:00 horas de 12/03 a Senhora Lina RahnWendorf
om idade de 81 anos, deixando enlutados filhos, filhas, genros,
oras, netas, bisnetos e demais parentes e amigos,O sepultamento
oi realizado em 12/03 às 16:00 horas, saindo o féretro da Capela
ortuária deCorupá seguindo para o Cemitério de Corupá,

a1eceuàs 12:45 horas de 12/03 a SenhoraGerdaKrais Doege
om idade de 73 anos, deixando enlutados um filho, uma filha,
enros, netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O
epultamento foi realizado em 12/03 às 16:00 horas, saindo o

éretro de sua residência no Bracinho seguindo para o Cemitério
om Jesus.

CORREIODO POVO 7

• SAÚDE: HOSPITAL SANTO ANTÔNIO APRESENTA SUAS CONTAS E PLANEJA METAS PARA ANO DE 2004

HospitalSanto Antônio mostra

sua recuperação financeira
GUARAMIRIM o

hospital Santo António
apresentou levantamento
dos atendimentos realizados
durante o ano de 2003.

Segundo a diretora dos

serviços internos do hos-_
pital, Sônia Martini, houve
um acréscimo de 40 a 50%

no número de atendi
mentos se comparado aos

anos anteriores. No mês de

janeiro deste ano, por
exemplo, nasceram 61

'bebês na maternidade do

hospital, ultrapassando a

média de 38 que ocorrem

normalmente. "Isso de

monstra que as pessoas
confiam no hospital e no

nosso trabalho. Muitos des
tes partos são de pacientes
vindos de Jaraguá do Sul",
afirma a diretora.

Segundo Sônia o ano de
2003 foi muito promissor
para o hospital. ''Apesar de
passarmos por uma crise os

empresários e a comunidade
contribuíram muito para
que o hospital se reergues
se", avalia. No ano passado
o hospital passou por ampla

Hospital Santo Antônio recupera-se financeiramente
I

reforma na parte física de

instalações, adequação da
sala do setor administrativo,
reestruturação no setor de

cobrança e caixa. Além das

implantações como o ser-
'

viço de ultrasonografia para
atendimento nos postos de

saúde e pacientes internados,
curso de gestantes, comissão
de controle de infecção hos
pitalar, treinamento de func
ionários e a criação de um

_
jornal informativo. Os

eventos em comemoração
.ao 50 anos do hospital
também contribuíram de

forma significativa para as

melhorias do hospital."Os
R$ 26 mil arrecadados fo

ram depositados em uma

conta no banco. Este di

nheiro será revertido para
construção do centro cirúr

gico, que terá 240 mZ e 'a

brigará duas salas cirúrgicas
e quartos para os médicos

l?lantonistas e dos mo-

toristas", explica Sônia que
tem ainda como meta para
este ano a reforma da sala e

recepção do Raio X para
instalação de equipamentos
que foram doados pela
Malwee, instalação gerado
res e de bancos capacitares,
adequação da lavanderia

para instalação demáquinas
também _ doadas pela
Malwee e instalação de luzes
de emergência doadas pela
Weg. (CG)

Guaramirim se utilizará de programa de atendimento urgente
GUARAMIRIM - o mu

nicípio de Guaramiri�
. ,,, .

assrnou corrvenro para

participar do Serviço de

Atendimento Médico de

Urgência (SAMU), que tem
como objetivo oferecer os
primeiros socorros ao

paciente em ambulância e

quipada com aparelhos de
UTI a caminho do, hos-

pital. _

I
'

Em todo o Estado,
serão implantadas sete

centrais qu� prestarão aten-

dimento a todos os mu

nicípios.
O serviço funcionará

somente nos casos de
,

.

urgência de atendimento

tendo como parceiro o

Corpo de Bombeiros. ''Na
situação que temos atual

mente, as emergências es

tão sempre sobrecarre

gadas. Isso acontece por

que o atendimento é feito

sem comunicação com os

médicos_ dos hos-pitais.
Com o SAMU,

fissionais estarão prontos

para receber o paciente;
pois serão sempre avisa

dos antes de sua chegada",
diz o secretário de saúde

do município Luiz Carlos
Pereira. Guaramirim estará

vinculada a Joinville. O'
telefone para contato será

.

0192.
O modelo de Santa

Catarina deverá seguir o
sistema semelhante ao 'ser

viço de urgência da França,
onde profissionais cata-

rinenses já receberam ins

truções e chegaram a atuar

para aprender como func
ionao SAMU

No Brasil, São Paulo e

Paraná já se utilizam do

SAMU. "Dentro em breve

este serviço estará dispo
nível para a comunidade

de Guaramirim. O que nos

possibilitarámais segurança
no caso de alguma urgên
cia", declarou o secretário
de saúde.

(CELlCE GIRARDI)

�Fellowsl�/W' � D 10M A S

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul •

Fone • E-mail: fellows@netuno.com.br
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.MELHORIAS: ESCOLA ANTÔNIO PLÁCIDO RAUSISSE INAUGURA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO

Comunidade e alunos prestigiam
solenidade de inauguração

GUARAMIRIM - Alunos,
professores e comunidade

prestigiaram a solenidade de

inauguração das obras de

reforma e ampliação da Es

cola Municipal de Ensino

FundamentalAntônio Pláci

do Rausisse. "Queremos
agradecer o esforço da ad

ministração municipal no
atendimento de nossas

reivindicações", discursou a

presidente da APP (As
sociação de Pais e Profes

sores), Fabiane Pauli. Segun
do ela, a ampliação da esco

la e a reforma eram neces

sárias para o melhor apro
veitamento escolar dos 42

alunos do ensino funda

mental e 21 estudantes do

Pré-escolar Alegria do

Saber.

O prefeito de Guararni

rim, Mário Sérgio Peixer e

praticamente todo o seu

secretariado compareceram

Alunos e comunidade prestigiaram o evento

á solenidade, realizada na

tarde de quinta-feira. Peixer
salientou que administração
municiral tem colocado

como prioridade amelhoria

das condições físicas das

unidades de ensino do mu-
<'

nicípio, em especial as unida-
des de ensino antigas, que
não ofereciam mais espaço

suficiente para abrig'lr os

alunos de forma satisfatória.

Ainda de acordo com

o prefeitoMário Sérgio Pei
xer, o investimento total da

obra foi de R$ 57.585,00,
com recursos próprios da

administração municipal.
Foram reformadas e am

pliadas duas salas de aula,

além de banheiros e refeitó

rio, possibilitando aos estu

dantes mais espaço físico e

mais condições de apren

dizagem e conforto, num
total de 267 metros qua
drados de reformas e 52

metros quadrados de am-

. pliação.
Localizada no Bairro

Escolinha, esta unidade de

ensino é uma das mais antig
as do município. Surgiu em

1927, com o nome de Es

cola Mista Estadual Desdo

brada, com 20 alunos. Em

1950 passou a ser adminis

trada pelo município de

Guaramirim e em 1965

transfere-se para o local

atual. Em 1996 passa a

oferecer o pré-escolar e em
2002 recebe a denominação
de Escola Municipal de
Ensino Fundamental Antô

nio Plácido Rausisse.

(MARIA HelENA DE MORAES).

Programação Neutolinguistica é tema de curso em JS
]ARAGuA DO SUL - mo quando não explici- afeta o sistema nervoso. .

f: 'Imaneira avorave para se

alcançar o resultado que se

deseja. Para entender um

pouco mais sobre a PNL o

Grupo Águia de consultoria
pessoal e empresarial, re

aliza, no dia 23 de março, às

20 horas, na Acijs e será

ministrado pela palestrante
Madalena Hansen.

(CELlCE GIRARDI)

Buscar o conhecimento tamente, ou mesmo para A filósofa, pedagoga é

aprimorado desi mesmo e profissionais que qu.erem se terapeuta Madalena Noe-

dos outros. Saber d que à aprimorar na arte do rela- mia Hansen émaster treiner

corpo está expressando nos cionamento humano são em PNL, terapeuta da

gestos. Este desejo é cada tratadas através da neuro- linha' do tempo e hipno-
vez mais crescente entre as linguística. A Programação terapeuta e tem aplicado a

pessoas seja no campo Neurolinguística (PNL) é técnica em empresas.

pessoal ou profissional. responsável pelo estudo do Segundo ela a PNL ensina

Questões como timidez, funcionamento da mente o homem a ter controle

barreiras psicológicas, enten- humana, e como a lingua- sobre sua própria vida,
der o que o outro diz, mes- gem, verbal e não verbal, utilizando o cérebro de

Palestra sobre adolescência na

Reunião de Pais doMarista
Normalmente ir à Reunião de P�is da escola dos.filh

um compromisso de todos os pais. Porém, sabemos q
monólogo de avisos importantes, mas repetitivos, se to
informações insuficientes para a educação de adolesce
Pen�ando nisso, o Colégio Marista São Luís, trouxe p
Primeiro Encontro de Pais, além de informações sobreap'
pedagógica da escola, o Psicólogo Marcos Meier, PrafesS()[
Pontifícia Universidade Católica. do Paraná e membrado
Educacional da Rede Marista de Ensino.

Meier falou aos pais e convidados sobre
desenvolvimento humano desde a primeira infância a�
terceira idade dando ênfase à adolescência. Abordoua1:
Psicossocial desenvolvida por Erikson que trata
desenvolvimento dentre seus diversos aspectos, co

resultado das relações sociais. Depois de clissertar sobreq
estágios da Infância, Marcos Meier chegou ao ponto de
interesse dos presentes no encontro: A ADOLESCÊNC
-"A tarefa principal do adolescente é resolver o conflito
identidade versus confusão de identidade. Não conseguir
objetivo leva à "dispersão" ou "confusão", quer dizer
estado de desintegração e alienação do .eu, A virtu'

fundamentalque surge da crise de identidade é a virtude'
fidelidade. Isto é a fé e a 'lealdade de seus amigo
companheiros, grupo de valores, uma ideologia ou

religião.", relataMarcos Méier.
'

O mais importante quando falamos em Adolescên

entender a e s trutura que se apresenta para o se

desenvolvimento e abordá-lo diante de situações de "cri, es

tentando trazê-lo para a construção de sua própria autono
'

Para a Comunidade Educativa Marista este é um objeb
constante, transformando a Adolescência em um período'
experiências significativas para toda a vida.

FALECIMENTOS vo

Faleceu às 15:30 horas de 11/03 a Senhora Leonida Beleg.mu'
Silva com idade de 47 anos, deixando enlutados o esposcjl
noras, irmãos, irmãs e demais parentes e amigos. O sepultam
foi r�alizado em 12/03 às 16:00 horas, saindo o féretro da

residência naVila Lalau seguindo para o Cemitério da Vila

Faleceu às 03:00 horas de 11/03 o SenhorCarmelino Buzzi

idade de 60 anos, deixando enlutados filhos, irmãos, irm�

demais parentes e amigos, O sepultamento foi realizado

12/03 às 08:30 horas, saindo o féretro da Igreja Santos Anjo
Guaramiriin 'seguindo para o Cemitério de Guaramirim,

Faleceu às 04:00 horas de 12/03 o Senhor Arno Karsten

idade de 75 anos, deixando enlutados a esposa, filhas, i�,�
netos, genros, noras, irmãos, irmãs e demais parentes e anug

O sepultamento foi realizado em 13/03 às 09:00 horas,sain
o féretro do Salão das Testemunhas deJeová seguindo par. s

Cemitério do centro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONVITE PARA MISSA DE 10 ANO DE
FALECIMENTO

Gustavo Henrique Schreiber

Querido filho, neto, sobrinho, prirrio.

Ctl Um ano está fazendo que partiste para o mundo

Iii espiritual.
saudade é grande,' ela não tem cura. Alivia com o

tempo...
como se ficasse guardada em um caixinha, onde

se guardam nossas preciosidades. Quando abrimos,
, sempre vem a lembrança de, tantas coisas boas. E

ocê Gustavo, nosso querido "GU"só nos deixou
oas lembranças, a alegria de viver, o teu sorriso, as
rincadeiras...
nosso dia a dia, os nossos encontros da família, as

ossas festas, as nossas férias, nossos finais de semana,
âo são mais os mesmos, mas a tristeza de tê-lo
erdido jamais fará esquecermos a alegria do tempo
ue passamos juntos, 15 anos!

� gradecemos a Deus pela oportunidade que nos

,o eu de ter" tido você como um filho muito amado,
m irmão adorado, um neto especial, um sobrinho
uito querido. Apesar da saudade e por
creditarmos na vida eterna, sabemos que estas feliz
unto a Deus e que um dia voltaremos a nos

1 '

ncontrar e formaremos ali no céu a família que
,

empre fomos aqui na terra. Nós Evanir, Márcia,lall
bsa ela, avós, tios. Primos, queremos agradecer a

eus pela força que nos tem dado e a todas as

eSsoas que de uma forma ou de outra nos deram e

os dão apoio, carinho, durante esta difícil fase de
Ossa ids vt as, especialmente as pessoas da
omunidade Santa Lu�ia.
cal: Capela Nossa Senhora de Fátima - Alto Santa
uzia
ata· 14 d '

"

e Março, Domtngo
ssa às 09:30 horas.

GERAL
redacao@jornaicorreiodop-ovo.com.br,
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I TURISMO: OFICINA DE REPLANEJAMENTO DA DIVISÃO DE TURISMO CONFIRMADA PARA ,;)j;t�\�[>:

Família espera informações
sobre paradeiro do filho

GUARAMIRIM - A

família do lavrador Leocir
de Jesus do Nascimento,
que mora no bairro

Corticeira em Guara

mirim, está preocupada
com o desaparecimento
do filho, Altamir de

Jesus Nascimento, 21

anos. Altamir estava

trabalhando há menos

de um mês como roceiro

em uma empresa de

reflorestamento no bair
ro Laranjeiras em Ilhota.

Segundo o pai do jovem
, Altamir teria problemas
mentais. No dia 02 de

marçoAltamir foipresopor
invadir uma propriedade,
onde perman.eceu uma

noite. Após sua liberação,
o jovem não voltou mais

pamo localondepernoitava

•
CÉSAR JUNKES

Altal1ltlr está desaparecido desde a semana passada

com alguns amigos, tam- preocupado porque o

bém roceiros.' "Meu filho filho não porta documento
foi visto na quinta-feira, algum. Leocirjáinformou
dia 5, caminhando no as delegacias da região e

centro de Ilhota. Depois explica que há pouco
disso ninguém soube mais mais de um ano o filho

notícias dele", conta o pai começou a apresentar

ocorreu o primeiro repla- ressados pelo desenvol

nejamento. "Elas fazem vimento do turismo em

parte de uma estratégia de Jaraguá. Dentre as ações
gestão do Plano Munici-

, que se destacam no pla
pal de Turismo Participa- nejamento estão o acom

tivo, no qual são realiza- panhamento da rede ho

das; a cada dois anos, rea- teleira. "Este acompanha
valiações das ações imple- mento e parceria permitiu
mentadas ou não", expli- alavancar o desenvolvi
ca acrescentando "algu- men to da rede", diz
mas açõ�s são levadas adi- Hagedom.Outro exemplo
ante e outras se analisadas é o marketing institu

inviáveis, descartamos ou cional do município que
mudamos as estratégias". vem sendo aprimorado.
O evento é destinado "[araguá do Sul sempre
principalmente aos conse- foi acanhado neste quesi
lheiros do Comtur (Con- to. Nos últimos dois anos
selho Municipal de Turis- temos colocado a cidade

mo), criado em 1997 e em nível nacional. E são

aberto-aos demais inte- nas pequenas ações que

àlguns distúrbios mentais.

"O Altamir fica desnor

teado, não sabe o que faz,
às vezes pode ficar vio-

, lento também, dependendo
da situação na qual ele se

depara", conta Leocir di
,

zendo que o filho sabe ler e
escrever, mas que às vezes

não se lembra das coisas.

Altamir é moreno,
tem cabelos pretos e lisos,

'

mede 1,68, e tem cerca

de 60 kg. Na última vez

que foi visto estava tra-
, jando uma calça de mole
ton cinza. "Estamos pre
ocupados e esperamos
que se alguém tiver notí

cias entre em contato com

a gente", solicita. Infor
mações podem ser re-pas
sadas no telefone (47) 373-
8420 com Mauricio. (CG)

Planejamento turístico de Jaraguá do Sul em discussão

(I,PMatrículas Permanentes;

(i'''Convênios com empresas
,

e escolas da região;

]ARAGUÁ DO SUL - A

Oficina de Replaneja
mento do Plano Munici

pal de Turismo deJaraguá
do Sul está confirmada

para os dias 15 e 16 de abril.

A informação é do
diretor da Divisão de

Turismo,LorenoHagedorn,
que esteve em Florianó

polis recentemente para
acertar esta data junto ao

Programa Nacional de

Municipalização do

Turismo/Senac.
Hagedorn lembra que

já foram realizadas duas 'I

oficinas na cidade, sendo
uma delas em 2000 e

outra em 2002, quando

faremos com que não só

o município mas como
.

toda nossa região venha

a ser favorecida com a

questão turística", desta
ca o diretor de turismo. A

intenção é trabalhar o

turismo de toda a região
do Itapocu para que o

desenvolvimento aconte

ça por inteiro. Hagedorn
explica o local do evento

ainda não foi definido,
mas adianta que as

reservas já podem ser

feitas pelo telefone 372-

8096, com a chefe de Pro

jetos de Turismo, Denise
Henn. "O local será divul

gado em breve", finaliza.

�FeIIOWs!.'.�. � D 10M A S

(I"" Turmas fechadas para empresas
com vocabulário direcionado;

�

Ir.· (i'''' Material didático,

específico para crianças;I

(i'"" Curso de Viagem, Curso Vip
e Aulas Business:

(i'.� Turmas para todas as
,

idades a partir de 8 anos;

.,-r Livros didáticos super conceituados
,. INGLÊS - NEW INTERCHANGE - CAMBRIDGE

ESPANHOL - CUMBRE

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul •
Fone (47)275-3475 • E-mail: fellows@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I PROPOSTA: PREFEITOS SUGEREM QUE O GOVERNO ARQUE COM AS DESP�SAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS

Prefeitos de se

municipalização
SCHROEDER - o

prefeito de Schroeder e

presidente da Amvali

(Associação dos MU�'li
cípios do Vale do Itajaí),
Osvaldo Jurck, partici
pou da reunião da

Federação Catarinense

dos Municípios, reali
zada na tarde de quarta
feira, em Florianópolis.
O encontro contou com

a presença do secretário

de Estado da Educação
e Inovação, Jacó An

.

derle. Na oportunidade,
foi discutida a questão
do transporte escolar

para os alunos das esco

las estaduais e a muni

cipalização do ensino

fundamental.

Os prefeitos catari

nenses pedem mais re

cursos para o transporte
e reclamam, devido à

demora ná elaboração
dos convênios, todos os

anos arcam com as des-

Arquivo
Jurck diz que no próximo encontro chegarão num acordo

pesas que são de res

ponsabilidade do go�
verno do estado.

De acordo com o

presidente daAmvali, o
governo catarinense e

os municípios não

chegaram a um acordo

por haver conflito de

idéias. Um dos prin
cIpaIs entraves na

negociação é o critério

de enquadramento de

distâncias, que definem
os valores a serem

repassados para cada

cidade.

Outra divergência é

com relação ao res

sarcimento das despesas
que os municípios estão

tendo desde o início do

a
•

ensino
atual ano letivo. "Nesta

segunda-feira será rea

lizada uma reunião com

os prefeitos aqui da

microrregião, onde vou

solicitar que cada re

presentante do poder
público elabore um

mapeamento dos mu

nicípios para que pos
samos efetuar uma pro

posta adequada", des
taca.

Uma nova reunião da

federação está marcada

para acontecer no dia 19

de março, na cidade de

Chapecó. "No próximo
encontro o Estado e os

municípios terão de

chegar a algum acordo.

O que vamos propor
é que o governo arque
com as despesas das es-.

colas estaduais e cada

cidade arca com as ins

tituições de ensino mu

nicipal" .sàlienta,
(FABIANE RIBAS)

Estudantes trabalham novos conceitos de moradia
]ARAGUÁ DO SUL -

A moradia do futuro
estará intimamente

relacionada com o tra

balho da pessoa. A sala
de estar vira dormitório
e o espaço de preparação
dos alimentos e o de

convivência tornam-se

um só e o banheiro ga
nha destaque por ser um
lugar ideal para relaxar.
Todas essas idéias e

conceitos são do arqui
teto Marcelo Tramon

tano, que 'coordena o

Grupo de Pesquisa em

Habitação da Escola de

Engenharia de São

Carlos, da Universidade
de São Paulo. Ele esteve

esta semana na Unerj
pãra falar sobre o

trabalho realizado pelo

Grupo e também para
participar de atividades
de classe dos alunos

que estão iniciando os

trabalhos de conclusão
do curso.

De acordo com o ar

quiteto, os estudos rea

lizados pelo Grupo in

dicam que, dó mesmo

modo que a comunicação
humana será à custa de

chips e satélites, também
assim será com a mora

dia do futuro, que sofre

rá, além disso, a influên
cia das relações de tra

balho, "pois as pessoas
passarão a trabalhar cada
vez mais em casa e tais
fenômenos vão alterar a

disposição dos cômodos
na casa, já que os espa
ços passarão a ser mais

funcionais", explica. Tra
montano argumenta que,
embora o déficit habita

cion� no Brasil se acentue

cada vez mais, a revisão.
das atuais soluções arqui-

.

tetônicas para unidades e

conjuntos destinados à

população de baixa renda
recebe pouca atenção. Na
avaliação do arquiteto, é

necessário investir em

novos modelos, que, além
de eficientes e de baixo

custo, contemplas as

mudanças buscadas. "O

Grupo de Pesquisas tem

desenvolvido trabalhos

inovadores, marcados

pela noção de diversidade
- de ocupação, de mate

riais e de soluções técni

cas", comenta o arquite
to, citando como exemplo

duas unidades já cons

truídas e disponíveis no

campus da Universidade.
Ainda de acordo com

o arquiteto, o Grupo de

Pesquisa em Habitação
trabalha com números

que indicam a perda do

espaço familiar nuclear

convencional no total de

grupos domésticos do

país e também procura
questionar os conceitos

que ainda norteiam a

concepção espacial e
I

tecnológica das habita-

ções atuais: embora re

montem ao modelo de

habitação burguesa eu

ropéia do século 19 que,
namaioria das vezes, têm

casas divididas em
. cômodos funcionalmente

estanques. (MHM)

Ministro da Justiça anun'

formaçãounificadadepoli
.

FLORIANÓPOLIS -

Policiais com a mesma

formação acadêmica têm

mais chance de trabalhar

integrados. Esta é a

concepção do Ministério

da Justiça ao lançar a

Matriz Curricular Nacio
nal das Polícias, projeto
ideàlizado pela Secretaria

Nacional de Segurança
Pública (Senasp), que
está sendo analisada por
cerca de 180 diretores e

coordenadores pedagó
gicos de academias de

polícias. ''A padronização
do ensino policial, res
guardadas as peculi
aridades de cada região,
vai ajudar a disseminar o
Sistema Integrado de

Segurança Pública, cuja
essência é a integração do
trabalho policial para
combater a criminalidade.
Com a uniformização de

condutas venceremos a

luta contra o crime orga
nizado e construiremos
um Brasil seguro", disse
o ministro da Justiça
Márcio Thomaz Bastos.

A expectativa do

Às vezes as noites de

Frank Williams são lon

gas demais. O dirigente
passa horas acordado,
revisando o caminho que
sua equipe trilhou desde

26 de outubro de 1997,
quando Jacques Ville

neuve conquistou pelo
time seu único título.

ministé�io é aplicar
Matriz nas academias
polícias ainda oel
semestre. E até o final
ano, a Senasp implan
quatro Academias R
duais de Polícias ln

gradas.
A Matriz Curricubr

ferramenta fundamen
para promover a for fi

ção policial que é um a

pilares do Sistema Úni
de Segurança PúbliCi
SUSP, que traça as

.

mestras de ação da

cia, desenvolvidas r t

governo federal.
O objetivo da Ma

é constituir um siste

educacional único r
todas as polícias e ou

órgãos do Sistema l

Segurança Pública das

unidades da Federa��
que irá promover
integração, contrib i a

para a busca de solu� Ol

de problemas iden 'a

cados na formação
I

o

profissionais e fortal

o diálogo das institui:

policiais entre si e co

sociedade.

solicitam
do

'Em meio a' jejum, Pra aI

Williams admite erros
acidente de carro se t

em 1986, que o de�

tetraplégico. "Sem d&

o maior de todos eles
o

não ter vencido nen\'
a

Mundial nos últimos, v'

anos", completou o. e

gente. Williams adlll t

que não lê mais � ú

ticiário de automobili.
Desde então, 2.329 dias Frank diz que não en

se passaram e nunca rnars tra nas páginas de iO
uma taça nova foi acres- e revistas algo que

.

centada às que ornamen- lhe acrescentar, por
tam a sede do time. O que abdica da leitura. As

.:

tira o sono deWilliams é aborrecem o dono de

sua parcela de culpa neste das três principatS
jejum. ''Ter quebrado as da F-1. "De urna

, ias
costas não justifica os geral, as noue

erros que cometi", afir- chateiam. Então P

mouFrank, referindo-se ao' não ver nada na irnp
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amueILopes disputano RJ
rasileiro de Tiro Olímpico

I ]ARAGUÁ DO SUL - o

s Ida da COSMOS/
E Jaraguá do Sul,
mucl Leandro Lopes, '

tará a partir desta

rça-feira no Rio de

eira, onde disputará a

'meira etapa do Cam

onato Brasileiro de

ln roOlímpico, a II Copa
ntônio Martins Gui

aràes,

O Congresso Técni

ca acontece na terça
ra à noite (16/03), e

disputas começam na

arta-feira (17/03) e

o até o sábado (20/
),110S estandes do

ube, onde serão dis
tadas as modalidades

a ar comprimido, cara
a deitado e carabina
40.

Lopes participará de
1 as modalidades, cara
.

na ar comprimido e

abina deitado, e espe
obter bons resultados

na modalidade Carabina

Deitado para que possa
manter a liderança do

Ranking Brasileiro.

Lopes fechou patro
cínio com a Agência de
Turismo Cosmos, e

também conta nova

mente com o apoio da

FME, para que possa
começar o ano com

bons resultados e au

mentar a vantagem na

Liderança do Ranking
Brasileiro. de Carabina

Deitado. Samuel tam

bém espera melhorar sua

p'o siçâo no Ranking
Brasileiro de Ar Com

primido, onde já ocupa
a 8a colocação. As pro
vas são válidas pelo
Ranking Brasileiro, e

sendo a abertura do

circuit� brasileiro, es

pera-se que todos os

melhores atiradores

estejam presentes, tor
nando a prova bem

disputada e competitiva.

IGUEIRENSE: MELHOR RENDA DO CATARINENSE
o término da primeira fase do Campeonato
atarincnse de Futebol, o Figueirense foi - mais uma
eZ-omaior contribuinte da Federação Catarinense
e rutebol. Dos R$ 641.844,50 arrecadados nas

artidas da primeira fase o bicampeão catarinense
I responsável por 20% do total, R$ 128.155,00. A
d torcida do figueirense liderou ainda na médi� de

I u�lico com 4.869 pagantes por ,partida,
es p escnrando 23% (24.347) do total de público da

�I' o:petição: No quadrangular final a projeção é ainda

�. .

s otimista. O tradicional apoIo da torcida

I Vlnegra certamente será fundamental nas partidas
Li cClsivas do time na busca do tricampeonato,
r: .nso1idando o Figueirense como o campeão de
� ubhco . d

.

I. .

e ren a em Santa Catarina, fato que vem se

t� petmdo desde 1999.

�
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.TREINOS: EQUIPE DE GUARAMIRIM SE PREPARA PARA DISPUTAR COMPETiÇÕES ESTADUAIS

Adescganhaetapa de circuito de
futsalem São João Batista

GUARAMIRIM - Com
.

três vitórias em três

jogos, a Adesc/Ângero/
Grameyer/Mime,
categoria infanto-juvenil
(até 16 anos), levou o

troféu da primeira etapa
do Circuito que será dis

putado em mais três

cidades.

A equipe de futsal da"

cidade de Guaramirim
C' ,I

venceu, na sexta-terra a

noite, a'CME de Brus- .

que por 8 x 2. No sába

do ela enfrentou a Adiee

de Florianópolis e ga
nhou de 4 x 2 e, pra
fechar, goleou o time da

casa por 8 x 1
.. O

circuito serve como

preparação das equipes
para os torneios esta

duais. "Observamos que
a nossa equipe ainda

apresenta muitos erros

, .

Trein�dor Glauco Behrens está motivado' cOI�rresultados da equipe.

:0:,.,,'

Alexandre Bago

e, em cima deles, po
dernês trabalhar para
melhorar nosso traba

lho", diz o técnico da

esuipe, Glauco Behrens.
A próxima etapa do

circuito será neste final

de semana, dias 12 e 13,
na cidade de Flor ia

nópolis. Somente nesta

rodada, a equipe de

Brusque não irá parti
cipar, e o evento contará
então com a presença da

Arsiper/Tuper, de São

Bento do Sul.

Haverá uma premia
ção especial para o time

que somar mais pontos
nas quatro rodadas. A

Adesc lidera o ranking
seguida pela Adiee, de
Florianópolis. A etapa
de Schroeder está mar

cada para os dias 26 c

27 de março, paralelo ao

110 Torneio de Verão

Aberto de Futsal na

cidade.

(JULlMAR PIVATTO)

C:ME.de Schroeder se reúne com equipes doMunicipal
SCHROEDER - A

Comissão Municipal de
Esportes de Scbroeder

didas no Congresso Téc
nico, que vai se realizar

na próxima quinta-feira,
dia 18/03, às 19 boras.

Uma das questões a

serem decididas foi a do

sistema de disputa. "A
princípio, pensamos em

dividir as equipes em

cbaves, mas vamos dis

cutir isso com todas as

equipes inscritas", diz
Edite. O congresso tam

bém servirá para definir
o regulamento final do

.

torneio.

Ficou acertado que

cada equipe pode ins

crever até um atleta de

"fora", como ?correu no
ano pass"ado. As equipes
só podem Inscrever

atletas que moram ou

trabalham na cidade de
Schroeder. "Ainda te

mos que ver as questões
legais sobre os contratos

de trabalho firmados na

cidade, pois não quere
mos correr o risco de ins

crever alguém que não

desenvolva suas funções
na cidade", explica Edite.

Todas as equipes que

participaram da reunião

confirmaram a presença
no campeonato, o que
não impede que outras

equipes interessadas se

escrevam. "Ainda esta

mos com as inscrições
abertas até a próxima
quinta-feira', dia 18/03,
às 17 horas", conclui
Edite. Quem estiver in

teressado em se inscre

ver, entre em contato

com a Fundação Muni

cipal de Esportes, pelo
telefone 374-1191.

(JULlMAR PIVATTO)

. .

se reuniu com as equipes
que vao disputar o

Campeonato Municipal
de Futebol de Campo.
Nove times estiveram

presentes na re uru ao

onde foram decididas

algumas questões em

relação ao torneio. Se

gundo a coordenadora
da CI\·1E; Edite Hang,
ainda faltam algumas
decisões a serem toma

das, mas que serão deci-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I DESAFIO: EQUILíBRIO E MUITAS DIFICULDADES MARCAM A LIGA NACIONAL DE FUTSAL

Malwee retoma treinos visando
a LigaNacionaI de FutsaI

]ARAGuA DO SUL - Na

última quarta-feira, a

Malwee/Jaraguá ofereceu

um coquetel para a im

prensa e convidados, que se

reuniram para cofraternizar
e comemorar o título da

Taça Brasil, conquistado no

último domingo, na cidade

de Goiânia (GO). Na

ocasião, estiveram presentes
todos os jogadores e a co

missão técnica que parti
ciparam da conquista- da
competição.

Após o título, os joga
dores ganharam a semana de

folga, já que estavam

treinando desde 12 de janei
ro. Isso serviu também como

,prêmio pelo objetivo
alcançado, ou seja, a conq
uista do título. A equipe
retoma os treinos nesta se

gunda, visando a prepa-ração
para a Liga Nacional, que
começa dia 20 de março. A

Malwee estréia contra o
, Palmeiras (GO), na casa do

Jogadores da Malwee assistem à partida que deu a eles o título da Taça Brasil
, @

adversário, às 19 horas. dificil, pois as equipes vão

Nesta terça, a equipe vai evoluindo durante a

fazer um amistoso na cidade competição. Sabemos que a

de Imbituba, com a equipe nossa equipe tem condições
local. O supervisor da de chegar, mas as outras

equipe, Klêber Rangel, diz também estão bem pre-

que o time está preparado e paradas", salienta Rangel.
consciente das difictildades A Malwee deve manter

da competição. "A Liga é um o mesmo elenco da Taça
campeonato longo e muito Brasil para a Liga Nacional.

"Não ternos porque mu-dar,
temos um elenco cam-peão e

o time já está bem entrosado",
diz. A equipe deve aproveitar
um dos jogos da Liga aqui ern
Jaraguá do Sul para a

cerimônia de entrega das
faixas. O supervisor explica
que isso não está certo ainda.

(JP)

Cuaramirim recebe etapa de Velocidade na Terra
GUARAMIRIM - o

AutódromoSilvestreMannes

recebe, neste final de semana,
a segunda etapa da Copa
Norte de Velocidade na

Terra. Os treinos começam

hoje, às 13h30 e logo após
haverá a tomada de tempo.
As provas começam

amanhã, às 9h30.
"Isso se não chover, pois

a pista ficamuito ruim para
a prática do esporte", diz
Clésio Felipe, presidente da

Associação de Pilotos

Amadores do Vale do

Itapocu (Apavi).
São clnco categorias em

disputa, trazendo para o

Autódromo Silvestre Man

nes um total de 45 pilotos:
Tração traseira (Fusca),

Tração Dianteira (Gol), Kart
Cross, Gaiola e Força
Chevrolet. Segundo Jairo
Mueller, piloto da categoria
Tração Traseira, o nível dos

pilotos está muito igual, o
que é um atrativo a mais

para a prova. "O público
poderá prestigiar boas

disputas no domingo", diz
Mueller.O valor do ingresso

Fesporte apresenta nova estrutura
O diretor geral da

Fesporte, João Ghizoni,
vai reunir segunda-feira
(15), na sede da instituição
no bairro Capoeiras, em

Florianópolis, repre
sentantes de 18 federações,
quando será apresentada a

nova estrutura esportiva
,pública catarinense.

Além disso, será

elaborada uma agenda
técnica (arbitragem) com

as federações para uma

ação coletiva nos eventos

da Fesporte. Consta da

pauta, também, a pro

gramação dos Jogos Na

cionais da Juventude.
Foram convidadas para

esta reunião, a partir de

9h30m, apenas' as enti

dades que já possuem o

Certificado de Registro de

Entidade Desportiva junto
ao Conselho Estadual de

Desportos.
En tre elas es tão as

federações Aquática, de

Caça e Tiro Esportivo,
Ciclismo, Futebol, Futsal,
Handebol, Judô,Karatê,

Motociclismo, Tênis de

Mesa; Vôlei, Vôo Livre,
Xadrez, Canoagem, Ka

ratê Interestilos, Mo

tonáutica e Motoaquática,
Triatlo e Federação de Vela.

para o público será de R$
, 5,00, e quem for assistir aos
treinos de sábado, não
precisará pagar no domingo.
Haverá também no local,
um completo serviço de bar
e cozinha. O Autódromo

Silvestre Mannes fica em
.

frente à Weg Química, em
Guaramirim.

(JULlMAR PIVATTO)

Campeonato de Vôlei G
Areia agita Massaranduba

MAsSARANDUBA - o Departamento Municip�
Esportes de Massaranduba está organizando o To

, Aberto de Vôlei de Areia. A competição começan
domingo, 14/03, na quadra de areia da Praça Gues
situada no centro' da cidade e acontece também'
próximo dia 21/03.

A competição inicia-se após o Congresso Técni
que será às 8h30 deste domingo. As inscrições
ser feitas no local do evento. O torneio será dispuf2.lJ
nas categorias Masculino e Feminino, ambas
adulto. O valor da inscrição é de R$ 15,00 f

premiação será troféu para os três primeiros coloca
O DME informa também que ontem aconteceu

Congresso Técnico para o 10 Torneio Aberto deFu
Adulto. A competição terá início na próxima s

feira, dia 19/03, e as rodadas serão realizadas dur
a semana. Quem quiser obter maiores informa'
entre em contato com a DME de Massaranduba,
telefone 379-1203.

Torneio de futebol suÍ\
entra hoje na segunda fase

]ARAGUÁ DO SUL - Começa'neste final de sem

a segunda fase do Torneio de Futebol Suíço,
Sociedade EsportivaJoão Pessoa. São três chaves,
três equipes cada, e se classificam dois para a tere'

fase, que será eliminatória. As chaves ficaram ass'

na chave D, estão Marisol, Vita Gold e São Paulo r.

No grupe E, estão Bananas Hefter, Posto Salom
e São Caetano. Já a'Malharia Ribeiro, AtJeti

Desportivo e Criciúma formam a chave F. Os jO!
acontecem neste Sábado, a partir das 14 horas,

Estádio João Lúcio da Costa.

Na primeira partida, São Paulo enfrenta o Vi

Gold. Logo após, São Caetano x Posto Salome»

outros jogos do sábado são: Malharia; Ribeiro
Atlético Desportivo, São Paulo x Marisol e í'

Caetano x Bananas Hefter. Quem folga neste saba

é a equipe do Criciúma.
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