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Alexandre Boga

No dia 18 de maio, o município de Guaramirim receberá, oficialmente, o título de capital catarinense
da Palmeira Real. Atualmente, 150 produtores investem nessa lavoura. PÁGINA 4

Malwee enfrenta UCS
MA'lJIA 'DE CI'DA"-AlJIA

Autoridade é algo que se con

quista pela competência. Ser
uma autoridade é dominar um

assunto. Por exemplo, quando
você faz um

trabalho de
escola bem
caprichado
e apresen
ta em sala
de aula, vo

cê se mos

tra como

uma autori
dade no as

sunto.
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Inaugurado o Centro
de Convivência do

Colégio São Luis
,

Alexandre Boga PÁGINA 11
Equipe treinou na tarde de ontem a marcaçãoesafda de bola e esperar conseguir
sua primeira vitória na Liga diante da torcida de Jaraguá do Sul PÁGINA 12

César J unkes

Atleta Ricardo Ramthum representa
a cidade de Jaraguá do Sul no

Campeonato Estadual de Mountain
Bike, categoria Cross Country.
Neste domingo, ele disputará a

etapa de Indaial

PÁGINA 11

Secretários saíram
do cargo público
em Guaramirim

PÁGINA 3

Petrobrás entregou
ontem caminhão, aos

bombeiros
PÁGINA 6

]araguá do Sul sedia
Mostra catarinense

d� Terceiro Setor

PÁGINA 9
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Partidos de oposição estavam

.

__ .,_'}p . J' ",,1.. ',,_ •

certos-cm seus questionamentos
sobre projeto Transporte Coletivo

CHARLES LONGHI,
Presidente PTGuaramirim

A reunião realizada no dia 30 de março de 2004, na sala de
.

reuniões da Prefeitura de Guaramirim, com a presença dos

vereadores" representantes dos empresários e -do s

presidentes dos partidos políticos de Guatamirim, foi

necessária, pois esclareceu que os partidos de oposição PT,
PMDB, PSDB e PPS, estavam certos nos questionamentos
que vinham fazendo sobre o projeto, Ficou claro que os

autores do projeto que é o Executivo não .sabiam o que

queriam com esse projeto. Tanto é verdade q1,le e�tão
alterando o projeto. Ficou claro de 9ue o projeto ainda não

foi aprovado pelos vereadores por culpa do Executivo, que
ainda não encaminhou para a Câmara de Vereadores as

informações que são necessárias pará que os vereadores

possam analisar em d�talhes cad�, obrá que o projeto
pleiteia. A preocupação dos partidos de oposição, que neste

debate mostraram maturidade e' responsabilidade, é

somente com o futuro do município de Guaramirim, Em

nenhum momento a oposição foi contra o. projeto, fato

lamentável que foi, divulgado pelos aliados do prefeito e

pelo próprio prefeito, divulgando de que a oposição é contra

o desenvolvimento de Guaramirim. Essa atitude

demonstra o despreparo desta' administração.
Administração essa que sempre quer empurrar de goela
abaixo os projetos sem antes discuti-los amplamente. Isso

na reunião clareou com a explanação do técnico da

prefeitura de Blumenau, que relatou que projetos desta

iniciativa naquela cidade são amplamente discutidos com
. /,

todos. os setores da comunidade, chegando alcançar 10

meses d� discussão 'antes de ser e�caminhado para a Câmara

de Vereadore�. Por isso que Blu�enau é um exemplo de

administração para o Brasil. Quando há transparência na

administração as coisas tornam-se' mais fáceis e não gera

desconfiança. Também é bom ressaltar que sem

planejamento não se constrói o: futuro de uma cidade.

Quando há planejamento os investimentos na cidade não

comprometerão as futuras administrações. Depois desta

reunião, a oposição sai com a alma lavada. Perguntamos
ao prefeito e seus aliados como fica toda difamação feita

pelo prefeito, pelo secretário Valério, aos partidos de

oposição e seus dirigentes? Agora é a oportunidade para
eles irem a imprensa escrita e falada, pedir desculpas aos

vereadores, da oposição e aos dirigentes dos partidos de

9p,0siçã? "do, PT, PMDB, PSDB e também do PPS.
, ,

Para refletir
.O filme a Paixão de Cristo,

que está sendo exibido em

Jaraguá do Sul, .é um retrato

fiel do calvário deJesus Cristo
relatado na Bíblia Sagrada. O
sofrimento do filho de Deus,
que deu sua vida para nos

salvar tem levado milhares de

pessoas ao cinema. Todas

querem (re)viver'os maus

momentos passados por
Cristo numa espécie de' ten

tativa em resgatar a reli

giosidade muitas vezes

esquecida diante de tantas

formas diferentes de se

encarar o mundo em que
VIvemos.

O momento para a

exibição do filme não poderia
ser mais oportuno. Em plena
ép.oca da Quaresma, periodo
destinado à reflexão, católicos
e não' católicos dão a mão à

palmatória e, lotam as salas de
cinema. Afinal, chorar e

lamentar a trágica morte de
um ser humano que lutou para
melhorar a vida dos desa
fortunados é bem mais cômo
do do que tentar repetir, pelo
m�os um pouco, do muito

qlJ- Jesus Cristo fez ou

pregou.
Infelizmente,' muitas pes

soas, apesar de se sensibi
.Iizarern com o filme, não

primeira de uma série. Infe

lizmente, o Cristianismo '

trilhou uma história de muito,�
.

sangue. Primeiro para ser

aceito, depois, para per
manecer como religião maior
da humanidade.

O exemplo dado p.orJesus,
,que lutou por seus ideais

independente do que poderia
lhe acontecer, é um exemplo
seguido por poucos, mas esses

p.oucos não são lembrados
corno figuras divinas, mas sim
como loucos, irresponsáveis,
pess.oas sem amor a vida,
capazes de irem às últimas

conseqüências em nome de li)
um ideal.

B.om ou ruim, traglco,
apelativo ou .oportunista,.o I

filme mexeu com corações e t,mentes em J araguá do Sul.
Sem dúvida, é a película mais
comentada na cidade. Todos
choram e sentem pena de

Jesus, que morreu de uma
I

forma brutal, desumana.
Interessante observar que,
apesar de ser um filme ao qual
todos já sabem o final,
desperta interesse de pessoas
das mais variadas idades.
Todos querem ver, com o

máximo de realismo possfvel,
como foram as últimas horas
de Jesus Cristo.

r
Bom ou rutm,

trágico, .apelatiuo
ou oportunista, o

filme mexeu com

corações e mentes

em Jaraguá do
Sul

.J
percebem que as imagens,
cruéis e "realistas", pertur
bam ao ponto de esque
cermos o verdadeiro sentido
do sofrimento de Jesus.
Muitos outros filmes também
falam de tortura física,
inclusive as sofridas por
inúmeros brasileiros durante
a ditadura militar, mas como

nenhuma vítima era con

siderada filha de Deus, não

impressionou tanto nem

deixou marcas tão profundas.
Até porque as tragédias
ocorridas há séculos im

pressionam mais quando
comparadas as que ocorreram

recentemente.

O filme, sem dúvida, é

válido porque resgata a parte
mais cruel da formação do
Cristianismo. A morte de

Jesus Cristo foi apenas a
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O deputado estadual Dionei Walter da Silva (Pt)
participou na noite de quinta-feira da abertura da
Mostra Catarinense do 30 Setor. O evento aconteceu

no Centro Cultural de Jaraguá do Sul. O parlamentar
falou do grande desafio do Brasil: promover um ciclo

de desenvolvimento sustentável, solidário e

participativo. Dionei acredita que a parceria entre as

estruturas estatais e o terceiro setor é o caminho para
a promoção do desenvolvimento sustentável e

solidário, com participação e democracia.

ROMPIMENTO DO CONTRATO
O vereador Marcos Scarpato (PT), mencionou o

rompimento de contrato com a empresa Cartão

Jaraguá na última reunião ordinária do dia 1 de abril
de 2004 - requerimento n° 10/04 de sua autoria.

Scarpato comentou que "à Prefeitura poderá romper
o contrato à referida empresa sem nenhum ônus para
o município, devido ao fato de que segundo
informações esta empresa está em débito com os

cofres públicos".

�I

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
Durante a sessão ordinária de segunda-feira, a

primeira reunião plenária do mês de abril, foram

aprovadas 19 indicações de autoria dos vereadores,
dentre as quais a solicitação de recuperação de

estradas, patrolamento, instalação de boca-de-lobo e

limpeza de rede pluvial, passagem de caminhão pipa
para amenizar a poeira, pavimentação asfáltica, e

instalação de área de lazer. Todas as indicações votadas
e apreciadas em plenário receberam 19 votos

favoráveis e tem origem na comunidade em que os

vereadores atuam. Outra proposição apreciada pelos
vereadores foram os requerimentos, no total
de seis, dentre eles solicitando informações para
Prefeitura sobre os pagamentos da empresa A mesa

diretora deferiu o encaminhamento de ofício, em

nome da Câmara Municipal, apoiando as ações do

Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do

Sul, pelo relevante trabalho prestado para a

comunidade.

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
No dia 31 do mês passado, na Assembléia Legislativa,
o Deputado Francisco de Assis Nunes (PT)
protocolou um Projeto de Lei determinado a criação,
nas instituições bancárias, de caixas eletrônicos, portas
especiais e rampas de acesso apropriados ao uso de

pessoas portadoras de deficiência física e visual. A

proposta estabelece a adaptação dos caixas eletrônicos
na altura para usuários de cadeira de rodas, bem como

a instalação de portas com largura apropriada para
os mesmos; a instalação de um equipamento
mecânico, tipo corrimão, fixado aos caixas, para servir
de apoio aos usuários de muletas ou congêneres; e a

construção de rampas de acesso com inclinação
adequada.

'
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Secretários saem para disputar eleições municipais

grande visão de futuro",
destaca Germann que passa
o cargo para Lauro Froh

lich, da secretaria de obras.

Em seguida o secretário

Luis Antônio Chiodini que
é também presidente do PP

anunciou que pretende pela
primeira vez buscar a eleição
de vereador. ''Vou em bus
ca deste objetivo na certeza

de que o trabalho esportivo
e social realizado na atual

administração superou
todas as expectativas", disse

Chiodini que passará o

seja, tudo o que tem sido

dito por determinadas

autoridades não tem a

mínima procedência.
Joares destacou que já se

aproxima o segundo aniver

sário do grande comicio de

Passo de Torres, quando o

govern" r e atual candi

dato na" oca, juntamente
com outras lideranças do

PMDB, lançaram de forma

festiva o' edital de licitação
do segmento sul da BR-101.
A festa acabou e nada

aconteceu. "Lá em Passo de

cargo interinamente ao

secretário de saúde Luiz

Pereira.'

A;Secretária de Educação
e Cultura, Maria Inês Corrêa

Fernandes, foi a terceira a

avaliar o trabalho e apre
sentou o recém conquistado
troféu de "melhores adminis

tradoras de Secretarias Esta-

.
duais e Municipais", conce

dido pela Revista Leia Hoje
On-Line, que há 15 anos

realiza este tipo de escolha no
'

Brasil. Maria Inês destacou

que dentre suas ações a

Torres deveria ser instalado

o Procon Eleitoral para que
o povo pudesse registrar sua

indignação pela propaganda
enganosa. O povo, todos nós,
fomos feitos de bobos",
afirmou Joares. Para ele, se

alguém está brincando com

relação a esse assunto, "trata

se de uma brincadeira de

péssimo gosto. As autori

dades responsáveis, têm de vir

a público e falar a verdade.

Não é possível que desres

peitem dessa forma os

catarinenses, que brinquem

I SAíDA: SECRETÁRIOS DE GUARAMIRIM ANUNCIAM A SAíDA PARA DISPUTAR ELEiÇÕES DESTE ANO

Quatro secretários anunciam
afastamento em Guaramirim

Joares alerta sobre o' risco de propaganda enganosa

implantação de nutricio

nistas e a ampliação em

guase três vezes o número

de alunos pode ser consi

derada grande conquista de

sua administração como

secretária. Enquanto o

prefeito não anuncia quem
ficará com a pasta de edu

cação, o secretário de ad

ministração e finanças,Jair
Tomelin assumirá a pasta.

Finalizando o secretário

de planejamento, Valério

Verbinem, distribuiu um

relatório que, contém as

principais obras realizadas

pela sua pasta. "Nossa

principal realização foi à

elaboração de projetos
visando buscar recursos

junto aos governos está

duale federal. Guararnirim

não tinha este tipo de

trabalho até então e o

resultado foi excelente",
destaca Verbinem que

passará o cargo para
Maurício Zanghelini da

pasta de desenvolvimento

econômico.

(CELlCE GIRARDI)

com a dor de tantas fa

mílias que perderam
entes queridos naquela
rodovia" . Da tribuna da

As-sembléia Legislativa,
J oares propôs que seja
acionado o Fórum Par

lamentar Catarinense (os 16

deputados federais e os três

senadores de Santa

Catarina) para que exijam
do governo federal, uma

explicação à altura. "Essa

novela de mau gosto
precIsa ter um fim",
afirma o deputado.

GUARAMIRIM O

prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL) anunciou na coletiva

de imprensa realizada quinta
feira a saída de quatro
secretários da administração
que deixam os cargos para

disputar cadeiras na câmara

de vereadores nas eleições
deste ano. Na oportunidade
os secretários Valério

Verbinem -,PFL - (planeja
mento); Maria Inês Corrêa

Fernandes - PP - (Educação
e Cultura); Luís Antônio

Chiodini - PP - (Esportes,
Lazer e Promoções de

Eventos) eAlcibaldo Pereira

Germann -PP - (Agricultura
e Meio Ambiente) fizeram

uma explanação das princi
pais realizações de suas pastas
nestes três anos e três meses

de mandato.

Alcibaldo Pereira Ger

mann foi o primeiro a falar

destacando que neste perío
do foram implantadas 24

frehtes de trabalho na sua

área. "Para mim é um orgu
lho ter atuado nesta admi

nistração, que tem uma

Florianópolis - O

líder do PP, deputado Joares
Ponticelli, considerou extre

marnente preocupante in

formação trazida pela im

prensa nacional, dando conta

de que simplesmente não

existe nenhum projeto
referente à duplicação do

trecho Sul da BR-101 nos

gabinetes do Banco Intera

mericano de Desenvolvi

mento (BID), e muito me

nos, qualquer previsão para
a obra no Plano Plurianual
do Governo Federal. Ou

A cozinha oficial
da casa do BBB4

r�

Herlim
Valorizando seu estilo de .vida.
Alhanáslo lÍosa.1457' Centro· Guara",l"m 373-0377,
w w w oc o z i n h a s b e r l i rn v c o rn i b r
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I RECONHECIMENTO: GUARAMIRIM É A CAPITAL CATARINENSE DA PALMEIRA REAL

Guaramirim é considerado o

berço da palmeira real em se
GUARAMIRIM - No dia

do lançamento da 7°

Expofeira ( 18 de maio) o

município de Guaramirim

receberá o título de Capital
Catarinense da Palmeira

Real. A entrega do título,
segundo o secretário de

Agricultura, Pecuária e

Meio Ambiente, Alcibaldo

Germann, é fruto de um

trabalho que vem sendo
realizado pela adminis

tração municipal desde

1995, quando a Epagri,
em parceria com a secre

taria municipal de Agricul
tura e o Núcleo de Produ

tores de Conservas da

Aciag, saíram em busca de

uma solução para o pro
blema de falta de matéria

prima, no caso, o palmito.
"Na época, os produtores
de conservas estavam

enfrentando sérias dificul

dades para conseguir ma

téria prima. O que existia,
a Legislação não permitia,

ALEXANDRE BaGO

O planto de palmeira real ocupa cerca de 300 hectares
como ainda não permite,
extrair'.', relata Germann.

Na tentativa de encon

trar uma solução que não

agredisse o meio ambiente

e preservasse o palmito na

tivo, a Epagri passou a

desenvolver pesquisa para
a introdução da palmeira
real, originária da Austrália
e de excelente adaptação
ao clima da região. "Co

meçamos com um viveiro

municipal e fizemos as

primeiras doações aos in

teressados, que poderiam
levar até 100 mudas",
comenta o secretário.

Atualmente, o município
c�nta com aproxima
damente 150 produtores e

uma área cultiva de cerca

de 300 hecta�es.
Atualmente, ainda se

gundo Germann, a Epagri
é que absorve a pesquisa

para a implantação da pal
meira real na região dando

suporte técnico aos pro
dutores. "Estamos, aos

poucos, resgatando o espa
ço que perdemos no setor

de conservas. Toda a

produção ainda é insufi

ciente para atender a de

manda", ressalta o secre

tário. Segundo ele, o mer

cado é favorável e o

produtor sai beneficiado

porque pode ganhar dinhei
ro vendendo mudas, ven

dendo a planta como

ornamentação e com a ven

da do produto para con

servas. "O que mais agrega
valor é vender para a

indústria, que está pagando
aproximadamente R$ 2,00
o pé da palmeira real",
assegura. Mesmo assegu
rando um ganho real signi
ficativo, o secretário afirma

que ainda não existe um

estudo para definir o custo

da produção.

Município já foi grande produtor de palmito
GUARAMIRIM - o

engenheiro agrônomo
. Alfredo Frasson chegou
há quatro anos em Gua

ramirim com o firme

propósito de montar

uma empresa especiali
zada em produção de

mudas de palmeira real.

Hoje, ele comemora o
sucesso do empreen
dimento, que somente

deu certo, segundo ele,
porque a região oferece

todas
.

as condições
necessárias para a

produção de palmeira
real. "Essa região de

clima sub-tropical úmi

do, sempre foi conhecida

pela abundância de

palmito nativo. Infeliz

mente, a coleta desorde

nada, sem a preocu
pação em preservar as

melhores matrizes, aca

bou por dizimar o

Mudas são produzidas a partir de sementes selecionadas

produto nativo ao pon- palmeira real por ano.
\

to da Legislação ter que Praticamente toda essa

intervir e coibir a extra- produção fica aqui na

çãç do palmito nativo"', r�gião mesmo, destinada
afirma Frasson, ressal- aos produtores locais,
tando que atualmente a .que recendem para as

região é responsável po� indústrias de conservas.

apenas 1 % da produção Além da produção de
nacional. mudas, que são feitas a

A empresa de Frasson partir de sementes se-

produz atualmente um lecionadas, Frasson

milhão de mudas de também mantém uma

área para plantio expe
rimental em cinco hec- .

tares, com 50 mil pés de

palmeira real. A sua

produção de sementes

chega a duas toneladas.

por ano.

Ainda de acordo com

Frasson, a palmeira real,
além de ser economi

camente viável também

é ecologicamente correta

porque está entre as

culturas que menos

danos causam à natu

reza.

O engenheiro agrô
nomo informa que a

palmeira real leva de três

a quatro anos para cres

cer e ficar pronta para a

comercialização. O pe
ríodo para que as mudas

chegam ao estágio ideal

para plantio é de oito a

12 meses.

(MARIA HELENA DE MORAES)

INFORME CP

v
,

A direção do Besc apresentou esta semana. às

entidades sindicais três propostas, autorizadas pelos
ministérios da Fazenda e do Planejamento. A primeira
é a aplicação de 12,6% sobre a cesta e o vale

alimentação, em 1 ° de março, e 1,5% sobre as demais
verbas. A segunda é um reajuste linear de 2,5% em

março sobre as demais verbas. E a terceira é a

aplicação de 1,5% em março sobre todas as verbas e

1,5% em abril, já sobre o salário de março reajustado.
As propostas representam, em média, impacto de

R$ 250 mil ao mês na folha de pagamento. É o

máximo que a empresa poderá gastar com base nas

projeções de resultado do ano.

As propostas devem ser avaliadas dentro da
realidade do banco. Certamente é muito menos do

que os empregados mereceriam, mas é o que o Besc

pode cumprir sem comprometer os planos para sua

viabilidade. É importante que todos os empregados
saibam que houve avanços, pois, a realidade fria dos
números do banco impediam que o controlador
cedesse qualquer percentual. Desde, o início das

negociações, a posição era de reajuste zero. Foi preciso
muita negociação. A definição de um percentual só

foi possível a partir de projeções de resultados futuros.
Os empregados devem refletir bastante sobre a nossa

realidade no momento de sua decisão. Outra medida
adotada pela diretoria e que demonstra sua boa

vontade é a interrupção do processo de desligamento
pelo PDI dos três empregados das agências de

Florianópolis e o descornissionamento de outro. A

suspensão do processo até que se encerrem as

negociações foi a proposta da diretoria para pôr fim

à paralisação nas agências Trindade e Central. A

diretoria, no entanto, alerta que cargo de confiança é

da empresa. E confiança se ganha no dia-a-dia.

PARCEIRO
O BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do
Ext'remo Sul), em seus 42 anos de existência,
conquistou mais de 25 mil clientes, 40 mil projetos
apoiados, investiu US$ 16 bilhões em financiamentos,
gerou 1,3 milhão de empregos e um total de US$ 36

bilhões em investimentos, além de US$ 5 bilhões em

adicional de arrecadação para os governos do Sul.

Em toda a sua história, o BRDE teve papel
fundamental na transformação de Santa Catarina em

um importante pólo agroindustrial brasileiro. Além

de financiar os projetos de produção de aves e suínos,
principalmente na região Oeste, o Banco também
financiou a correção de solo e projetos de integração
entre produtor e frigoríficos. O Banco também

apoiou fortemente a formação do complexo metal
mecânico e a indústria moveieira na região Norte do

Estado, a indústria de cerâmica do Sul, a indústria
têxtil do Vale do Itajaí, o sistema Ide integração da

agroindústria e cooperativas na região Oeste, a

fruticultura de clim-a temperado no Planalto a Meio
Oeste, a hotelaria no Litoral e o ensino superior
privado em todo o Estado. Por operara
fundamentalmente com recursos provenientes do

BNDES, o BRDE pode oferecer linhas de crédito
com juros baixos e longos prazos de amortização e

carência. Não importa o setor nem o tamanho da

empresa.

Cotação de ontem
,

Compra
COMERCIAL 2,8922
PARALELO 2,9000

2,8400
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INLlNGUAE
A InLinguae Soluções e Idiomas apresentou, no Espaço
Empresarial da Acijs e Apevi, na semana passada suas

atividades como cursos de inglês, francês, alemão,
espanhol, mandarim (chinês) e português para

estrangeiros. Destinada a estudantes, profissionais e

executivos, a empresa está focada no treinamento

empresarial para negócios. A InLinguae tem sede em

Curitiba e filial emJaraguá do Sul, no Centro Empresarial
Market Place, na rua Reinoldo Rau. a empresa atua com

cursos voltados às necessidades específicas da área de

trabalho, com aulas presenciais, in company, imersões e

distance-leaming. O e-mail éjaragua@inlinguae.com.br
e os telefones (47) 371-8558 e 371-3175.

MÚSICA
A Fundação Cultural, em parceria com a Escola de

Música Bicho Grilo, realiza amanhã a partir das 18h, em

frente ao Museu Histórico de Jaraguá do Sul Emílio da

Silva, na Praça Angelo Piazera, a primeira edição do

projeto "Música na Praça - Acústico", com as

apresentações das bandas Ponto de Apoio e Alta Rotação,
além da participação especial do DJ Álido. Na

oportunidade, a equipe da Fundação Cultural estará

divulgando o "Festival Alternativo", um evento que em

2003 contou com a apresentação de 13 bandas e cinco

D]'s da região, reunindo um público aproximado de

cinco mil pessoas no Parque Municipal de Eventos. A

edição deste ano já está confirmada para o dia 3 de

julho, no mesmo local, com a participação de 23 bandas

e cinco DJ's.

CABELEIREIROS
Integrantes do Núcleo de Cabeleireiros Profissionais

da Acijs e da Apevi participam, no dia 12 de abril, de

aperfeiçoamento técnico com o tema "Cabelos, Cortes

Outono-Inverno 2004". O curso vai destacar as

tendências de cores outono-inverno, mechas e cobertura

de cabelos grisalhos. Este evento será ministrado pelo
cabeleireiro Osiris Bogo, instrutor de cursos no Senac,
consultor-técnico das marcas como Keune, Italy e Alfa

Parf e com 25 anos de experiência. O investimento para
associados da Acijs é de R$ 25,00 e, para não associados,
R$ 50,00.

REUNiÕES:

�t[e.l.:!2114113ItUDUI
4" Feira - 19h30 - ENSINO

inomlm�'ii®��ll:r�
PARTICIPE!

"Ele dá generosaUlente
aos pobres, e a Sua

bondade dura

para sempre." Rua: Max Wilhelm, 289
Baependí / Jaraguá do Sul - SC

Fone: (47) 370-6180
www.casadeoracao.com

2 Ccrtntios 9:9

ue à conclusão que as

mo você imaginava e

uns planos, mos não

es rie seu entusiasmo. Relaxe,
ocê se deu conlo o tempo. Tudo
pode ficar muitíssimo melhor

com as viações que você vai fazer. Vivo
a qualidade!
Touro - Talvez os pessoas não saibam muito bem

c6ttr�agir CO� vo'tê, doí o motivo de seu

comp3rlament ,!contraditório. Podem. estar

confu�,Õs�:!..
"

. Quem sabe você dó uma

oju à frente, faço o favor, senão

Ainda que, como taurino,
bom de arranquei convém

Q��eos .Todo ?ejmm, tudo de bem. Muitas

prop��s'e pOssibilidades ... Hein? Sim, é sempre

assim" movirMentoda vida geminiana, mos o

pique.rai 0lfimentar. Fique ligodo no

gerenfiªmento. e seu tempo e, mais importante,
d�.."sub energi .f.2ierescolhos é difícil, ainda

mais'qüando se lem interesse por quase tudo.
Evite congestionamentos.
Côncer . Alocozim, alacazam! Mágico em suo

vida, canceriano! Seus talentos e encantos estão

ai, no es Jtçl�de'su.� concho. Acho que não?
I elimine 05 cacarecos que estõo em

0i.g.df$ia chance paro si mesma.

�
s � ,ep t.

rasos, podem criar, podem
déSlroir:·Uma noy.o atitude, um novo mundo.

',.�.,: ",�",;*��

redacao@jomalcorreiodopovo.co,m. b r

IEDUCAÇÃO: DIREÇÃO DO COLÉGIO CONFIRMA VONTADE DE CRIAR UMA FACULDADE MARISTA

GERAL CORREIO DO POVO 5

Colégio São Luis inaugura
seu Centro de Convivência

]ARAGuA DO SUL - "É
o sonho dos Irmãos

Maristas poder aproveitar
no período noturno as

instalações e. tornar o

colégio também uma

universidade". Com esta

frase o irmão Evilazio

Tambosi, diretor do

colégio São Luís respon
deu ao desafio lançado
pelo presidente da APP

(Associação de Pais e

Professores), Afonso José
Cunha, na inauguração do

Centro de Convivência

Champagnat na manhã de

ontem nas - dependências
do colégio. O presidente
da APP sugeriu que o co

légio São Luís estudasse a

possibilidade de criar, nas

dependências do colégio
um espaço para ensino

superior. "Na verdade este

é um sonho nosso de

poder aproveitar bem este

espaço inclusive no pe
ríodo noturno. Mas por

enquanto estamos dire

cionados a fazer o ensino

em período integral";
afirma o diretor do São

Luís que quer por em

prática o projeto dentro

de três ou quatro anos. O

diretor deixou claro que a

UNE-União Catarinense

dos Estudantes, man

tenedora do colégio São

Luís quer aproveitar me

lhor a estrutura patri
monial. No ano passado
foi inaugurada a primeira
Faculdade Marista, em

Fortaleza. "Podemos nos

corpo de funcionários e

notamos e envolvimento

dos pais que estão mais

questionadores e procu
rando conhecer mais a

estrutura oferecida ao

aluno. Para nós é muito

bom pois possibilita esta

belecermos um diálogo de

cunho pedagógico muito

maior", avalia Irmão Evi

lázio. A coordenadora das

turmas de 5" a 8" série e

ensino médio, Vivian Lawin

avalia como diferencial a

humanização do colégio.
"De nada adiantaria

termos uma ótima estru

tura como a que temos se

não tivéssemos um grupo
de funcionários com uma

metodologia voltada a

humanização. Isso é o que
torna o Colégio São Luís

tão respeitado e admi

rado", avalia a coor

denadora. (CG)

Reinaldo Junkes / Angular Foto e Vídeo

Irmão Evilázio confirma sonho de tornar colégio também uma faculdade Marista

basear nesta faculdadé e

implantar rios mesmos

moldes aqui. Mas temos

que discutir isso para
médio prazo", afirma.

A solenidade de

inauguração contou com a

presença de professores,
alunos, pais e de irmãos

Maristas convidados de

outras cidades, além do

Superior Provincial, Irmão

Tercílio Sevegnani.
O Centro de Convi

vência é uma obra de 930

m2 composta por três

espaços conjugados, com

passarela que liga guarita ao

ginásio de esportes e

demais acessos do colégio,
praça de alimentação e

área de serviços. A ela

boração do. projeto ficou

sob ares onsabilidade das

arquiteti . imone Mattedi

e Sibele stow Wodzinsky
e execução da Proma

Libra - �?e .a.�ela
idéia não funcionou muito

bem,
.

p o o próximo. Não fique se

em

.

o d clidode do pensamento, onde
fvdo e s�multiplica infinitamente.
Crozesl' ocê não'1fica tonto? Quebre este

cks,ulo1 libri_�no, �Mol pessoa não vai ficar

esperando o sábado inteiro. Exphcoções não

substituem ações.
Escorpiôo . Você vai çonseguirdar um jeito em

, amigo escorpiano. Você se

ói unhas, arranco cobelos, mos

bancário estó longe de ser o

uezo, Rei Leão. Nõo se deixe

ação dos dígitos. Recicle as

amigos e amores, essa é suo

g. . E deixe que, dessa vez, eles
p nto, controle seus excessos de
generosidade. -"rmita-se receber: você vai ver

como é leqol."
Virgem - Não sabia que aquela emoção estava

num continha? Pois é, por mais

arrume, catalogue, sub olmo

alguma surpresa. Que
você foi solvo das sabotagens
como abrir os olhos para

do nessa nova visão, deixe-se

Engenharia. A finalidade é

a de criar um ambiente que
facilitasse a integração dos

educandos. ''A construção
é funcional e prática, com

espaços destinados a con

vivência e lazer, uma

característica dos ambi

entes educativos dos

colégios maristas. Tudo foi

amplamente estudado

pata melhor e mais. cons

ciente aproveitamento dos

espaços. O resultado pode
ser sentido pelos alunos

que tem este espaço pri
vilegiado", destacou Ir

mão Evilázio.

O diretor do São Luís

explica que ao longo dos

70 anos de atividades o

colégio teve seus altos t;:

baixos. "De três anos para
cá, podemos dizer que o

colégio vive momento de

graça, pois há um forte

engajamento por parte do

Sagitário -. Preocupações e atribulações com

trabalho, nõcf��s1riSSO agora. Vai conseguir

reSOlve.
ralguma

o�
fundindo o cuco? Tudo

tel1J�u te eg nda-feira você retomo o

assôqz� d
�

relacionamentos promete
paisage mais promissoras. Vai dizer que

n�9 e ndo soltara rédea, desafogar o

cQrit(ão
Capricórnio - Cabrito resmungão? Hojenôo.

em 00 cabrito brmcolhõo. Se você

stcndc dos coisas como estõo,
algo, já. Mudar os móveis de lugar

dade, mas também pode
Imente se isso é feito a

do especial de se expressar

tenção. Não é só você que
tes, não. Que Ruo a suo

art.�,q�e e�da tqlnsbordante aquário afora.

�Ólérwem ó�ue só se monijestcrn-nc
inreração com outro ser. .. Passos de uma danço,
músico de esferas, risos de criança iluminando
o escuridão.
Peixes > Estão querendo encurralá-lo, é,

está o fjm? Se não está mais

disso, dê um sinal. Ah, pode
Muito louvável de sua parte,
vai cuidar dos seus? Dê um

entes' que o onda assuma

aláveis. Você sabe, como

desaparecer no espumo ...
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ISOLENIDADE: ENTREGA FOI REALIZADA ONTEM À TARDE NA PREFEITURA DE GUARAMIRIM

Transpetro doa caminhão ao

Corpo de Bombeiros Voluntário
GUARAMIRIM - o

Corpo de Bombeiros

Voluntários de Guara

mirim recebeu na tarde

de ontem o caminhão auto

bomba tanque resgate,
doado pela empresa'
Transpetro (Petrobras
Transporte S/A). A so

lenidade aconteceu na

sala de reuniões da pre
feitura e contou com a

presença do assessor de

comunicação da Trans

petro, Everaldo de Sou

za; do gerente geral de

Terminais Aquaviários,
Richard Ward; do ge
rente geral de Segu
rança, Meio Ambiente e

Saúde da Transpetro,
Mário Signorini, além de

autoridades e lideranças
locais e regionais.

A nova viatura dará

suporte aos trabalhos da

corporação e está totàl

mente equipada para o

combate a incêndio e

. resgate veicular. O veí

culo tem capacidade
para armazenar quatro
mil litros de água; dispõe
de desericarcerador

hidráulico, motor auxi

liar, gerador de espuma
para casos de acidentes

César Junkes '

Caminhão de combate a incêndio foi entregue ontem ao Corpo de Bombeiros

aeronáuticos, tesoura de

corte, motosserra, entre

. outros equipamentos
imprescindíveis para a

atuação dos socorristas.

Também no dia de on

tem foi entregue o mes

mo modelo de cami

nhão - orçado em

aproximadamente R$
680 mil - para as cor

porações de São Fran

cisco do Sul, Garuva,
ltajaí, Tramandaí, cida-des

que também contam com

unidades da Petrobrás.

Estado de Santa Catarina/Poder Judiciário
Comarca de Guaramirim/Vara Única
Rua 28 de Agosto, 2.000, Prédio, Centro - CEP 89270-000, _

Guamirim - SC

Juiz(a) de Direito: Viviane Isabel Daniel

Escrivã(o) Judicial: Ellen Carina Araújo de Carvalho
Edital de Citação - com prazo de 30 (trinta) dias

Espécie e Número \ do Processo: Ação Ordinária,
026.01.002421-8

Requerente: Indústria de Artefatos de Borracha BM Ltda

(Tecnologia Ruber Ltda)
Requerido: José Roberto da Silva

Citando(a) (as): Requerido: José Roberto da Silva, Solteiro,
cobrador, com endereço à Rua Arnoldo Antoni, s/n,
Guaramirirn/SC
Objetivo: Citação. Prazo Fixado para a Resposta: 15 (quinze)
dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima

identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido,
fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os

autos do processo epigrafado, bem como Citada(S) para
responder(em) à ação, que querendo, no lapso de tempo supra
mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.
Advertência. Não sendo contestada a ação no prazo marcado,
presumir-se-âo aceitos como verdadeiros os fatos articulados

pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E,
para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros,
foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de
costume e publicado na forma de lei.

Comarca de Guaramirim(SC), 09 de fevereiro de 2004.

- Segunda-feira o
(.\

veículo já vai entrar em

ação. Bombeiros de São

Francisco do Sul estarão

aqui em Guaramirim

para treinar nosso pes
soal a como manusear os

equipamentos do cami

nhão -, destaca o co

mandante dos bombei

ros, Nelson de Oliveira.

A doação do veículo foi

anunciada em novem

bro do ano passado, mas

do à burocracia interna

da Petrobrás. "Nós tive

mos de aguardar .o

diretor para que ele

assinasse os documen
tos pertinentes e então

agendarmos uma data

que fosse possível tanto

para a empresa quanto
para os bombeiros e

administradores públi
cos de Guaramirim para

poder fazer a entrega",
diz o assessor de cornu-

apenas esta semana nicação,
houve a liberação devi- (FABIANE RIBAS)

Estado de Santa Catarina / Poder Judiciário
Comarca de Guaramirim/Vara Única
Rua 28 de Agosto, 2.000, Prédio, Centro - CEP 89270-000 -

Guaramirim - SC

Juiz(a) de Direito: Viviane Isabel Daniel

Escrivã(o) Judid�lIen Carina Araújo de Carvalho

Edição de Citaçl:,� Cautelar - com prazo de 30 (trinta) dias

Espécie e Número de Processo: Ca�telar Inominada/Atípica,
026.01.002172-3

Requerente: Indústria de Artefatos de Borracha BM Ltda.

(Tecnologia Ruber Ltda)
Requerido: José Roberto da Silva

éitando(a) (s): Requerido: José Roberto da Silva, brasileiro,
estado civil, profissão e endereço ignorados.

.

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s),
atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de

que, nesteJuízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,
bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, em 5

(cinco) dias, contados do transcurso do prazo deste edital,

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo
requerente na petição inicial (art. 803, c/c os arts. 285 e 319 do

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e

terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no

local de costume e publicado na forma de lei.

Comarca de Guaramirim(SC), 09 de fevereiro de 2004.

Formada primeira turma de

artesãos em fibra de Banana
CORUPÁ - Aconte

ceu na quarta-feira, dia

31, na Sociedade Hansa

Honboldt, a formatura

da primeira turma de

artesãos em fibra de

bananeira do estado de

Santa Catarina. A ini

ciativa do' curso foi da

gerência de Desenvol

vimento Social, Urbano

e Meio Ambiente da

Secretaria de Estado do

Desenvolvimento Re

gional, em J araguá do

Sul, com apoio do SINE,
Epagri e Prefeitura de

Corupá. O principal
objetivo do curso, mi

nistrado pela engenheira
de alimentos e artista

plástica Marina Ortega,
I

que por mais de 20 anos

foi consultora da Edi

tora Abril em suas

publicações de gastro
nomia e arte, é propor
cionar mais uma pos
sível fonte de renda,
utilizando um subpro
duto da banana, que

geralmente volta para a

natureza em forma de

adubo.

Segundo o gerente de

I,
"

biente, Veríssimo José
Garcia, esta iniciativa é

inédita' em Santa Cata

rina. "Queremos através (I

deste, e outros cursos

que Iremos promover,
errar alternativas de

renda para artesãos,
utilizando um produto
praticamene sem custo,

que está a disposição,
principalmente em nos-

sa região, a maior produ
tora estadual de bana

na", ressalta o gerente
que é um dos principais
animadores da ação.
Foram entregues certi- (�1)

ficados aos 16 partici- r

pantes do curso, que

agora poderão desen-.
volver suas técnicas,
expondo. e comercia

lizando os produtos
originários da fibra de.
bananeira. "Este grupo
está 'de parabéns, tanto

pelas i 50 horas/aula de

dedicação exclusiva,

q�anto pela qualidade
do trabalho realizado"

afirmou a secretária de

Estado do Desenvol

vimento Regional, em

Jaraguá do Sul, Niura

Desenvolvimento 50- Sandra Dernarchi dos

cial, Urbano e Meio Am- Santos.

Estado de Santa Catarina / Poder Judiciário
Comarca de Jaraguá do Sul/ '1' Vara Cível

'Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP

89259-300, ']araguá do Sul-SC

Juiz(a) de Direito: Márcio Renê Rocha
Escrivã(o) Judicial: Claúdia Jenichen Janssel1
Edital de Citação - Execução - com prazo de 30 (trinta) dias

Espécie e Número do Processo: Execução por Quantia Certa
contra Devedor Solvente, 036.99.003241-3
Exeqüente: Cooperativa Mista Habitacional e do Trabalho na

Construção Civil do Vale Ltda - COHAVALE
Executado: Jaime Baechtold Correa e outros

.

Citando(a)(as): Executado: Elisaldo Leutprecht, Casado,
Comerciante.
Executada: Sônia Bahr Leutprecht, Casada, Comerciante.

Valor do Débito: R$16.105,35. Data do Cálculo: 02/06/1999.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s),
atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de

que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 24 (vinte e quatro)
horas, contadas do transcurso do prazo, deste edital, efetuar(em)
o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e

despesas processuais, ou garantir(em) o juízo, através de nomeação
de bens à penhora, observada a gradação estabelecida no art. 665,
do CPC, provando-os de sua propriedade e livres e

desembaraçados, facultando-se, em momento posterior adequado,
a interposição de embargos, em 10 (dez) dias. Não ocorrendo o

pagamento, nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou

arresto de bens do executado. E, para LjUe chegue ao conhecimento
de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual
será afixado no local de costume e publicado na forma da lei.
Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 24 de junho de 2003.

)))
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SÁBADO, 3 de abril de 2004

Um olhar par�a natureza
Jaraguá do Sul - Quem ainda não viu tem oportunidade ate amanhã para conferir a exposição
fotográfica de Daniel Rodrigo Lunelli, no segundo piso do Shopping Breithaupt. São 128 fotos
coloridas onde o autor explicita sua intenção em chamar a atenção para a natureza. O próprio nome'

da mostra Tic-tac Click - já revela o desejo do fotógrafo de sensibilizar o expectador para a situação
de risco em que se encontra a natureza. "Tic-tac representa o tempo, que não pára, e click é momento

registrado pela máquina fotográfica", explica o fotógrafo. Segundo ele, a idéiaé fazer com que as

pessoas percebam o quanto o tempo passa rapidamente e que a fotografia é uma forma de tornar

perene as imagens agradáveis ou não, que estão ao nosso redor.
'

Daniel Rodrigo Lunelli tem 22 anos e esta é a suá primeira exposição. "Um amigo viu as fotos na

minha casa e me incentivou. Nunca havia pensado em mostrar minhas fotos porque faço fotografia
por hobby. Sempre gostei de fotografar. Aprendi sozinho. Quando tenho dúvidas, perqunto para
quem sabe mais. Assim, foi evoluindo é agora tenho domínio do que faço", explica Daniel, que
começou a fotografar há dois anos, quando foi ao Canadá em viagem de férias. Algumas fotos da
mostra revelam imagens feitas durante essa viagem.
Arnaioria das fotos dessa exposiçãofoi tirada per aqui mesmo. SãoIlores. pastagens, campos,
morros, rios, riachos e inúmeros animais, desde cavalos a abelhas, reproduzidas de forma
mais fiel possível. O que encanta é a riqueza dos detalhes, a perfeição das formas e o colorido
das fotos. Até a quarta-feira dessa semana, nada menos que 1.230 pessoas já haviam
assinado o livro de presenças, numa demonstração inequ ívoca de que a fotografia está
deixando de ser considerada uma atividade de menor importância e, gradativamente,
está sendo encarada como expressão artística.

Em Jaraguá do Sul, a mundo da fotografia tem se revelado como uma

fonte inesgotável de prazer, entretenlrnento, diversão e arte. Sem
contar, é claro, com a foto j o r n a I í s t i c a, que, p o r s i só,

reflete através da imagem o que às vezes as

p a I a v r as não conseguem expressar.A intenção do

fotógrafo é levar a exposição para outros espaços para que
mais gente possa apreciar o trabalho de Daniel. Outra
novidade é a possibilidade de fazer parte, do projeto da
Brasil Telecom com fotos nos cartões telefônicos. De

acordo com Daniel, oito fotos suas já foram

apro�as e as chances de, num futuro

pr&JImo, vermo,s as fotos de Dapiel em uma

série cujo tema será a área rural do Norte
de Santa Catarina, são as' mais

.

promissoras possíveis
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Novo quadro
A atriz Regina Duarte gravou uma participação

, especial para o quadro "Quem É Vivo Sempre
Aparece", que será exibido no "Vídeo Shaw". A

atração, que estréia no dia 12 de abril, vai

relembrar personagens da teledramaturgia
nacional que ficaram na memória dos

telespectadores, mostrando como essas figuras da

ficção estariam nos dias atuais.

Sem badalação
Semana passada Juliana Paes, a Jaqueline Joy de

"Celebridade", completou 25 anos. A

comemoração aconteceu em uma festinha discreta,
só para amigos na, pizzaria Capricciosa, no Jardim

Botânico no Rio.

Mamãe
A globeleza Valéria Valenssa é mãe pela segunda
vez. Nasceu na semana passada na Casa de Saúde
São José no Rio de Janeiro, o pequeno João
Gabriel. O casal Hans Donner é só alegria.

Universitário
E quem está estudando música na Unicamp é o

Lucas, vocalista da Família Lima. E quando tem

tempo livre treina jiu-jitso.

Curtindo a gravidez
Alessandra Negrini e está grávida de três meses e

nem pensa em parar de trabalhar. Atualmente a

atriz está produzindo o shaw de seu marido Otto e

ensaiando um espetáculo teatral que estréia em

maio.

A garota da capa
Juliana I<nust, a Sandra de "Celebridade",
é a mais nova estrela da Wella. A atriz

aparece na capa da primeira edição da

revista Expert, uma publicação que está
sendo lançada pela marca e é direcionado

a todos os seus cl ientes.

f'

SÁBADO, 3 de,abril de 2004,

FILME/HORÁRIO

\�

1

.....

O ÚLTIMO SAMURAl
20h45

GÊNERO

PAIXÃO DE CRISTO
I4hOO - I6h30 - I9hOO . 2Ih30

. .

O PAGAMENTO
I4h45 - I6h45 - I8h45

2

3 QUERO FICAR COM POLLY
I5hOO - I7hOO - I9hI5 . 2IhI5

3

o PAGAMENTO
I8h30 . 2IhI5

D

A

A

c

(INE SHOPPING NEUMARKET
� r�

1 A PAIXÃO DE CRISTO
I4h30 . I7hOO . I9h30 - 22hOO

2 SCOOBY Doo 2 MONSTROS A SOLTA
13h45 - I6hOO - I8hOO - 20hOO - 2Ih50

ALGUÉM TEM QUE CEDER

I4hOO - I6h30 - I9hOO - 2Ih30

4
FÚRIA EM DUAS RODAS
I3h30 - I5h30 - I7h30 - I9h30 - 2Ih45

D

,)SEXTA-FEIRA MUITO LOUCA
I4hI5 - I6hI5

5

NA COMPANHIA DO MEDO

6 13h45 - I5h45 - I7h45 - I9h45 - ,2Ih45

. }

c

c

A

c

F

s

1

O PAGAMEI')JTO
22hOO

SALA FILME/HORÁRIO

A PAIXÃO DE CRISTO
I4hOO - I6h30 - I9hoO - 2Ih30

FÚRIA EM DUAS'R9DAS
2 13h30 - I5h30 - I7h30 - I9h30 - 2Ih45

SCOOBY Doo 2 MONSTROS A SOLTA
13h45 - I6hOO - I8hOO - 20hOO

3

D

A

C

F
,)1
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DOLORES AVILLON

A Casa Em Primeiro
Lugar

. Como manter sempre limpo seu

ferro de passar
Basta molhar um pano, colocar um

pouco de bicarbonato de sódio e

passar sobre o ferro frio.

Limpeza normal em suas

persianas
Nada melhor que esfregá-Ias com

um pano molhado em álcool.

Como limpar copos de cristal e

deixá-los impecáveis
Use uma mistura, com uma parte
de vinagre para três de água
morna.

Limpeza da geladeira e do
refri gerador
Use bicarbonato de sódio e água
morna.

Como tirar o limo que se forma
em esguichos de torneiras
Encha um saco plástico com

vinagre branco e prenda com um

barbante, deixe.por uma noite
inteira ou até que o limo se

dissolva. Desamarre o saco plástico
e enxágüe o esguicho.

Como remover a sujeira nos

ladrilhos de bànheiros e cozinhas
Use uma escova de dentes velha em

solução alvejante.

Como manter limpos os

queimadores do fogão
Para facilitar a limpeza das
marcas que ficam em volta dos

queimadores quando as panelas
borbulham, aja imediatamente
colocando sal na área. Depois, é só
limpar normalmente.

Como limpar o interior de bules
de chá
Esfregue um pano com bicarbonato
de sódio, já que esse produto não
deixa gosto ou cheiro, e depois
enxágüe bem. Guarde-o sem tampa
em lugar livre de poeira, para

permitir que o ar circule pelo
interior.

Como proteger o seu sofá da
poeira e do sol
Lembre-se: o sol desbota o tecido.
Use uma capa lavável sobre eles.

Como engraxar sapatos sem

sujar a área
•

Sempre que for engraxar os seus

sapatos, faça-o em cima de folhas
de jornal, para não sujar o piso.

Como remover manchas de
cerveja em roupas
Enxágüe completamente o tecido
manchado em água morna e lave
como de costume.

I SUPER APETITE

INGREDIENTES:
(chá) de aveia em flocos;

1 xícara (chá) de leite;
1 xícara (chá) de farinha de trigo;
meia colher (chá) de sal;
meia colher (chá) de bicarbonato de sódio;
1 1/2 colher (chá) de fermento em pó;
100 gramas de margarina derretida;
meia xícara (chá) de açúcar mascavo;
I ovo.

Bolinhos de Aveia
Preparo: Misture a aveia e o leite. Deixe descansar
durante 30 minutos. Bata ovo com o açúcar, a

margarina derretida e misture-os à aveia. Junte

depois todos os ingredientes secos e misture bem.

Coloque em forminhas para empadinhas de
tamanho grande, untadas corri óleo e enfarinhadas ..
Asse em forno preaquecido até que doure
levemente.

GB EDiÇÕES POR AGNÊZ HASSE

'\

.DICAS DE
__���lE�l!��.:�."��_ a

Limpeza �atação: a pele agradece
A novidade são os produtosformulados com extratos de kiwi, rico em Vitamina C, propriedades refrescantes,

__ tonificantes, emolientes e hidratantes

Que tal um sabonete, um leite hidratante e um Com o uso diário deste sabonete, a pele recebe uma

desodorante, todos à base de kiwi? O fr�to das sete. limpeza profunda e com muita delicadez vai mantendo

vitaminas é a mais recente novidade em matéria a proteção natural contra agressores externos, renovando

.de cosmética. a elasticidade e maciez.

Um peeling com produtos à base de kiwi é um A grande vantagem do leite hidratante é que é ebsorvido

poderoso clareador da pele, mas cuidado que o rapidamente pela pele, sem deixar traços de oleosidade,
procedimento deve ser feito por um estecista purificando a pele, deixando-a lisa e compacta, com um

competente e, depois de submeter-se ao tratamento, toque sedoso e aveludado.

nada, mas nada mesmo, de sol. Pode ser usado em todo corpo.

Mas voltando ao sabonete, este não tem nenhum Já o desodorante spray anula e previne a formação de

segredo e pode usado em casa por qualquer mortal, odores desagradáveis devido a transpiração, sem alterar

assim coma o leite hidratante e o desodorante. o equilíbrio natural da epiderme.
.

,

Pão'
.

Sírio Integral

Preparo: Misture o fermento, o açúcar e a água morna. Cubra

e deixe descansar até espumar. Junte o sal, o óleo e a farinha

integral. Misture bem e adicione a farinha de trigo, aos

poucos, trabalhando bem até a massa ficar lisa. Cubra e deixe
dobrar de volume. Abaixe a 'massa e divida-a em bolas de
150 grámas aproximadamente. Coloque 'sobre a superfície
polvilhada com farinha de trigo. Peneire farinha sobre a massa

deixe descansar até dobrar de volume. Passe o rolo levemente.

Coloque cada disco na palma da mão e puxe as bordas,
esticando. Aqueça o forno a 190°C e coloque assadeiras para

que fiquem bem quentes. Coloque os pães nas fôrmas quentes
e leve ao forno por aproximadamente 20 minutos. Reti re e

coloque os pães em sacos plásticos, deixando-ás abertos até

que os pães fiquem mornos. Depois, retire o ar e feche o sacos.

Mantenha fechado para que os pães fiquem macios.

INGREDIENTES:
30 gramas de fermentai biológico;
2 colheres (sopa) de açúcar;
3 xícaras (chá) de água morna;
1 colher (sopa) de sal;
4 colheres (sopa) de óleo;
4 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
4 xícaras (chá) de farinha de trig;
integral.

'
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DICAS DE LEITU RA

As Mentiras que
. os Homens Contam
Quantas vezes você mente por
dia? Calma, não precisa
responder agora. Também não
é sempre que você conta uma

mentira. Só de vez em quando.
Na verdade, quando você mente,
é porque precisa. Para proteger
o outro - e de preferência, a

outra. Foi assim com a mãe, a

namorada, a mulher, a sogra.
Questão de sobrevivência. Tudo

pelo bom convívio social, pela
harmonia dentro de casa, para
uma noite mais simpática com

os amigos. Você só mente, no

fundo, para poupar as pessoas,
e sobretudo, para o bem das
mulheres. Luis Fernando·

Verissimo, este observador bem-humorado do cotidiano brasileiro, reúne

aqui um repertório divertido de histórias assim - tão indispensáveis que,
de repente, vi rarn até verdades. Depende de quem ouve. Depende de

quem conta. As mentiras que os homens contam reúne crônicas do autor
sobre o temas, espalhadas em vários de seus livros ou publicadas nos

jornais. Este é o primei ro I ivro da série de relançamentos da obra

completa de Verissimo. Títulos, entre os mais preciosos do humor

I brasileiro, revistos pelo autores reorganizados com um novo tratamento
I ..

OI ê da Editora Obletl �<' ,.

LeQLtº11ªJ__ .. �,ªI1çillJl.e1lto.J�� ... <."ª.� .... dítora....,.0.bJ.e.tL\!ª" ..�UeJJl�LQ.�LP'ª9.L!1.a_L_�.; ... ,.

CAT. LONI D. WILBERT
PARÓQUIA EVANGÉLICA LurÉRA;�A BARRA DO RIO CERRO

"Deus prova seu próprio amorpara conosco pelofato
de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda

pecadores". Romanos 5.8

Domingo de Ramos
Certa vez um casal perdeu sua filha de sete anos.

A morte a arranca ra de sua famíl ia. Luto e dor
. -

tomaram conta do casal, mas a esperança da
vida eterna, anunciada por Jesus Cristo, fez-se

presente. Sobre a sepultura o pai colocou uma

simples cruz de madeira. Ele dizia: "A morte não

pode levar embora, nem segurar, para sempre a

vida de minha filha. Sei que a verei um dia junto
a Jesus Cristo. Desce a Páscoa, a morte não tem mais mãos que podem
segurar para sempre".

A luz
vra

Amanhã é Domingo dei Ramos. Comemoramos a entrada triunfal de Jesus
em Jerusalém. Ele entra humildemente montado num jumento.
multidão o aplaude, espalha ramos verdes pelo caminho por o ,: esus

há de passar e grita: "Hosana! Bendito o que vem em nome d
que é Rei de Israel"! João 12.13

É o início da semana santa. Logo vem Quinta-Feira Santa, lembrando'
que Jesus instituiu a Santa Ceia, lavou os pés dos dlscípulos, foi traído el
preso, ... Segue então ;..t Sexta-feira Santa, lembrando a crucificação de
Jesus. E então, a Páscoa, a ressurreição de Jesus. A vitória sobre a morte.

Sim, desde a Páscoa a morte não tem mais a última palavra, não tem
. . -

mãos para segurar para sempre. Jesus venceu' a morte e diz: "Porque eu

,vivo, vocês também viverão". João 14,.!. 9

.

ApOIO: FLASH VíDEO LOCADORA - NAD:R BEHLlNG REBLlN

ELEiÇÃO NOVA DIRETORIA - GESTÃO 2004/2006

Ocorreu no último dia 26/março, às 20:00hs, Assembléia para apreciação e votação
das Contas de 2003 e a eleição da Diretoria 2004/2006, na Sede Social do Círculo.
O advogado Gilberto Pradi Floriani foi eleito presidente, substituindo Valdir José
Bressan. Foram eleitos também: Joãozinho Júlio Depiné ( vice-presidente), Girlane
Rubini Pradi e Rafael Dário Perini (10 e 2° secretários), Dirceu Félix Henn e Adel�r
Francisco Camello (Nini) (10 e 20 tesoureiros), Márcia Alberton (diretora de Eventos),
Belini Moser (coordenador de eventos),Nadilma Schiochet Tavares (diretora artística),
Waldir Pado Satler (diretor de patrimônio), Maria Tereza de Amorim Nora (diretora
cultural), Eunice Busnardo Delagnolo (departamento de comunicação), Vinicius Pacher

(coordenador do Coral), Gilson Rafaelli (departamento de jovens), Paulo Ademir

Floriani (diretor de alimentação), Os conselheiros são: Devanir Danna, Humberto

Pradi, Adernar Possamai, Afonso. Agostinho Bortolini, Valdir José Bressan e Almir
Floriani,

'

AULAS DE ITALIANO

Estamos com inscrições abertas para iniciantes,

Terça-feira - das 19:00hs às 21 :OOhs
Sábado - das 10:00hs às 12:00hs.
As aulas terão inicio em maio/2004,
Informações pelo telefone n° 370-8636, após às 14hs.

14a FESTA ITALIANA
A tradicional Festa Italiana, ocorrerá no dia 04 de junho de 2004, no Parque Municipal
de eventos, no pavilhão "B". Agende.

Depto de Comunicação

IN.FORMATIVO PAROQUTAL02/03 de Abril

Missas NOSSA MENSAGEM

SÁBADO
08h30 - Lar das Flores
rsnoo - Matriz
I7hOO - Sáo Luiz Gonzaga Al.iturgia de Ramos resume e prepara a grande celebração da Morte
I7hOO - Rainha da Paz
I9hOO - São Benedito e Ressurreição do Senhor. De um lado, aclamamos Jesus, Rei

I9hhOO -

pMat�iz S
_ humilde, servidor do povo, glorificado pelo Pai e constituído Senhor

19 00 - erpetuo ocorro , "

do universo. Do outro lado, colocamo-nos diante da realidade da

cruz, sinal máximo do amor de Deus ao ser humano, por meio de

Jesus Cristo. Iniciançlo hoje a Semana Santa, intensifiquemos, mi

oração e no serviço o seguimento de Jesus Cristo no mistério de

sua Morte e Ressurreição.
.

"Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor!".

DOMINGO
07hOO- Matriz
09hOO- Matriz
I9hoo- Matriz
08h30- Molha
08h30 - São Cristovão

Raíses Históricas quanto aos sobrenomes polacos. (continuação ... )
Algo semelhante ocorria com a formação dos sobrenomes terminados em "1(" e "(2",
Estes provinham dos burgos ou povoações de origem e não de propriedades rurais familiares
como o caso acima descrito, As terminações em "(Kl" e "SK1", também se formaram a

partir dos nomes das propriedades rurais possuídas', mas a diferença é de caráter gramatical e

não necessariamente, na natureza da origem regional. Durante séculos, os contatos

diplomáticos, comerciais, militares com países próximos ou afastados, exerceram significativa
influência também sobre a onomástica polonesa. Até os dias de hoje sã" encontrados
sobrenomes de 'origem alemã, armênia, grega, húngara, italiana, lituana, persa, romena, russa,

Alguns desses sobrenomes estrangeiros eram polonizados, outros vertidos polonês, outros

mantinham-se originais, Um curioso exemplo da polonização é o sobrenome Kossubudzki.
Em 1324, um fidalgo alemão, Nicolas Von Kossabude, instalou-se na Polónia e seus

descendentes poloneses passaram a ser conhecidos como os Kossubudzki. i\ tradução dos
sobrenomes italianos para o polaco, geralmente erám literais. Por exemplo, o Montelupi
passou a ser o sobrenome polonês Wilczogórski (Montanha-de-lobos). Exemplos de
sobrenomes mantidos na fonética ou grafia original: Adank (:lo alemão, Habdak),
Baubonanbek (persa), Korniakt (grego), Korybutt (lituano), Kardosz (húnga: ":, Imbrarn

(turco), Orman (armênio), etc.Um caso à parte são os sobrenomes judaicos , Ci.cgados ao

país ainda na Idade Média, 1 de L Zamenhof, o criador do Esperanto? Quando eventualmente
convertidos ao catolicismo, podiam ter novo sobrenome constituído a partir da localidade
onde moravar.i; te-lo emprestado da família fidalga polonesa que os patrocinou ou formado
raiz do Gome do mês em que foram batizados, ou mesmo, decorrente das graças do ato do
batismo, algo com Boa. Ventura, Boa Fé, etc Mas muitos se conservaram no original, com

grafia polonesa ou não.Quem de nós pode afirmar com segurança as suas verdadeiras origens
étnicas? Mesmo que tenha um sobrenome genuinamente polonês, Este mistério pode ser

revelado através da investigação genealógica, desvendando muitos dos nossos antecessores

familiares,

(ARTIGO ESCRITu PELO PROFESSOR L. CEUNSKI)
PATROcíNIO------------------------------I

'VEJA PAULISTA

��1'1577
Supermercado

Kazmierski VEÍCULOSAUTOMÓVEIS
370-20441370-2385 37(J.47S7í3?eH909 37(H1086/37D·902?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NOVELAS CORREIO DO POVO SE

f'IlALHAÇÃO - 17:30H PAIXÕES ARDENTES - REDETV20H40

SEGUNDA - José avisa que devolveu o dinheiro e explica
que havia sido perdido pelo boy de uma empresa, que ia
ser despedido. Fabrício confessa para Murilo que anda

confundindo as coisas. Murilo o aconselha a não se

preocupar. Tedebê liga a máquina de lavare ela funciona.
Marcelo Henrique avisa a Gustavo que o advogado de
Fabrício disse que ele recuperou a memória. Gustavo
estreoha Vinicius descobre que Tedebê não sabe consertar

nada. Drica explica a Vinicius que Tedebê não sabia de
nada e que foi tudo idéia dela. Natasha e Catraca ficam

preocupados ao saber que os médicos vão testar a

memória de Fabrício. Tedebê agradece a Drica por tê-lo

ajudado. Alguém manda entregar um fogão novo na casa

de Lúcia e José. Catraca pergunta a Fabrício como foi o

teste de memória.

CHOCOLATE COM PIMENTA -18:00H

SEGUNDA - Ana Francisca confirma que continuará fazendo
bombons depois de casada. Márcia confessa que gosta
de Timóteo e Carmem já pensa no casamento dos dois.

Ana Francisca separa os três tipos de bombons, o que dá
vontade de namorar, o que aumenta a sensibilidade e o

que provoca paixão. Terêncio acusa Peixoto pela denúncia.
Muitos compram os bombons de Ana Francisca. Lael
inventa um bombom em forma de lagartixa. Cássia
termina tudo com Bernardo. Jezebel atiça Vivaldo para
impedir que Ana Francisca continue vendendo seus

bombons na rua. Peixoto se refugia com Guilherme. Danilo

aluga a casa que era de Reginaldo. Dália dá um bombom
vermelho para Klaus. Yvete se transforma em uma

mulher fogosa, após comer o bombom que lhe foi dado

por Yivaldo. Timóteo dá um bombom para Márcia. Klaus
olha Matilde estranhamente após comer o bombom.
Mocinha sente calores depois do chocolate da paixão.

CELEBRIDADE - 20H50

SEGUNDA - Tânia garante estar apaixonada pelo Rio e ter

vontade de estagiar na produtora de Fernando, que
concorda. Paulo César grita no microfone que ama Sandra,
e ela volta para casa com ele. Laura é rude com Ubaldo.
Marcos discute com Laura por não poder usufruir o

sucesso e a fama. Vladimir se desaponta porque não tem

o dinheiro para comprar o casarão. Jaqueline mima a

afilhada Dartin, Inácio se decepciona quando Sandra conta

que voltou com Paulo César. Beatriz desconfia da súbita

paixão pela de Tânia pela cidade. Três meses se passam.
Corina segue Ana Paula e descobre que ela está morando
com Laura. Ubaldo aparece de moto no Andarai e garante
estar morando em um palácio com a filha. Maria Clara

propõe ajudar Ana Paula, que recusa. Laura humilha Ubaldo
ao vê-lo com roupas de couro. Bruno arma um teste de
elenco falso para atrair Jairo. Nelito garante que não quer
Ana Paula de volta, quando ela sugere se sacrificar pelas
crianças. Joel descobre que Ana Paula e Ubaldo estão
morando com Laura.

'(' W'
";,' �;;--\:�ttI':,;'d: ,/,

TERÇA- Renato aconsel
Cristia

afim1aq
'verid�r.

'

· caminho
ciará co ue acha Hugo atraente. Elíete
aconsélha que os doís'se curtam um pouco.Beatnz elogi,;""
o talento de çaurae,;as duas se divertem juntas. Jairo

·pede mais dinheircia Renato, que se recusa a ceder à

cnantagern, Jaquelirie li Vladimir brincam com Zeca e se .

·aproximam. Femllndo'ameaça Renato e garante que Jairo.
vai falar. Laura pensa'em'armar alguma coisa 'em um

luáu organizado Por Maria Clara. Marcos reclama da vida'
dura que vem /eyando. R�nato coordena seu plano com'
Ana Paula: dâr.vi"Sibilidade aUoaldojpara isso, ele vai

conseguir com llm"�((Iiç9 urna matérla BIT) urnarevista �
,

com Q C9
-' . .

o. Darlene é convidada para
umtalk-sh mete que vai aJudarUbaldo

.

rivida Fernanõo para Jâ�t�r

DA COR DO PECADO - 19H15

SEGUNDA - Edilásia explica a Paco que vào fazer um teste

de DNA em Rai para saber se ele é mesmo neto de Afonso.
Paco pede que Moa se afaste dele. Kaike se interessa por
uma mulher chamada Olívia. Bárbara afirma para Otávio

que Kaike só está interessado em seu dinheiro. Paco revela

para Ulisses que é milionário e que vai ter que ir embora

para que não descubram sua identidade. Gaudêncio pede
que Febrônio livre Tancinha de Feitosa. Otávio se recusa

a conversar com Kafke, deixando-o magoado. Preta

discorda da educação que Afonso quer dar a Rai, deixando
o furioso. Febrônio consegue expulsar Feitosa do corpo de

Tancinha. Abelardo revela a Edilásia que Paco está

planejando ir embora. Edilásia desmaia. Kaike e Bárbara
discutem sobre Otávio. Sal segue Kika e a vê entrando
numa mansão, Kaike afirma para Bárbara que ela não

gosta de Otávio por ele ser seu filho. Paco ouve.

SEGUNDA - Norma fala para Fernando que não o ama.

Fernando avisa Gabriela que quer separar, porque não

agüenta mais manter um casamento de mentira. Rosana
fala para Franco que não é mulher para ele. Gabriela liga
para a fazenda e Vera diz que está tudo sob controle.
Rosana fala para Franco que não entende porque ele

continua ao lado dos irmãos se não se dábern com eles.

QUARTA- Germana segue, de carro, a moto de Paco. Dodô

exige que Tonye Bárbara lhe dêem dinheiro adiantado e o

hospedem num hotel chique. Otávio se recusa a falar com

Kaike e ele o leva embora da casa de Bárbara à força.
Germana segue Paco até a casa de Edilásia, que o

apresenta como Apolo. Paco fica muito perturbado ao ver

Germana. Edilásia pede que Germana não volte mais à
sua casa. Af�nso afi�ma para Rai que ele será dono de

todas aS suas empresas quando crescer. Germana pede
que Edilásia não a impeça de ver Paco. Bárbara fica

possessa ao saber que Kaike levou Otávio. Paco afirma

para Ulisses que precisa descobrir se Raí é mesmo seu

filho. Bárbara leva Otávio da casa de Kaike� Preta teme

que Afonso esteja mimando Rai demais. Afonso leva Rai

para uma aula de esgrima. Paco os segue e veste uma

roupa de esgrima. Rai conversa com Paco.

QÚARTA - Norma se queixa para Gabriela do ciúme de
Fernando. Oscar e Franco percebem que Ivan ficou

impressionado com Norma. Ivan fica lembrando do
encontro dos dois. Gabriela e suas filhas resolvem

promover um rodeio na fazenda, para ajudar as obras da

paróquia, Martin fica feliz com a idéia. Fernando e Norma
vão até a obra,
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para que Tedebêtosse morar naRepúbllca. Gustavo ;'
pergunta a Catraca se não é melfior,!lesdizerem avertlade,

.
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jáqúe' Fábrício recuoerou,a menfória: Caí(aéà garante
que não, Gustavo pergunta à Llí<;ia se el� hão'quert,abal�a,
de cozinheira na sua casa ternporaríemente. Lúcia topa.
'Ahmed, o noivp de Vivi, çhegaao Bl"lOSiI;p�[edecepção de
Cadu.Natasnaefirma para·Fabrício".:cju�·se ele contar.a

'yefr9age, sobre oaókíente, ��pai, "ând�rá pa�a um,
coJé�io interno.

QUARTA- Natasha pede que Fabrício não conte a verdade
no depoimento. Murilo pergunta a Fabrício como ele caiu
do estaleiro e ele afirma que estava tirando seu tênis.
Kiko sente ciúmes de Tedebê. Cadu afirma para Letícia
que não vai desistir de Vivi. Letícia percebe que a história

que Fabrício contou a Murilo é um pouco diferente do

depoimento de Cedu. Letícia pergunta a Cedu se ele mentiu
e ele se esquiva. José avisa à família que umjomal quer
fazer uma matéria sobre o dinheiro que ele devolveu. Cadu

pede que Gustavo não conte a ninguém que Lúcia vai
cozinhar em sua casa. Letícia exige que a turma da

Vagabanda lhe diga a verdade sobre o que aconteceu no

estaleiro.

QUARTA - O delegado proíbe a venda. Uma multidão se

junta no local. Terêncio alega que Ana Francisca não tem

licença. Raulina descobre que Celina está no hotel e conta

para Gigi. Miguel apresenta a licença. Padre Eurico
interfere a favor de Aninha e o delegado dá a permissão.
Todos compram bombons. Dr. Paulo dá uma caixa de
bombons vermelhos para Lili. Cássia e Bernardo se

encontram na cachoeira e se abraçam. Lili agarra Danilo
na rua. Dr. Paulo avisa que nunca mais quer vê-la. Ana
Francisca garante que vai usar o dinheiro para limpar o

seu nome. Danilo comenta de novo que, depois de casada,
Ana Francisca não vai mais precisar fazer bombons.

Sebastian manda Graça contar todos os passos de
Guilherme no processo de Aninha. Em troca, ele contará
o paradeiro de Celina. Terêncio prende Peixoto, que avisa

que só fala com Olga. Ele oferece um bombom vermelho
a ela. Aninha se surpreende ao saber que Guilhermejá
reabriu o processo.

QUARTA - Jairo acha que Renato devia agradecer por ele

não tê-lo entregado. Renato manda que ele siga as suas

ordens e que nada saia errado. Beatriz bufa ao saber que
Tânia não vai à boate com Inácio, porque prefere ficar
trabalhando com Fernando. Fernando sente-se atraído

per Tânia. Beatriz insiste que Queiroz conte onde Fernando

foi, mas ele garante não saber. Fernando e Tânia se

bejarn. Hugo garante a Maria Clara que não está pensando
no futuro com e/a. Fernando confessa a Tânia ser

apaixonado por outra mulher. Marcos exige que, pelo
menos, Laura lhe dê dinheiro, mas ela acha que ele vai

dar bandeira e nega. Vladimir leva Zeca para o

apartamento de Renato. Jaqueline pede a Vladimir que
ele volte para se despedir. Os dois se beijam. Darlene

garante a Salvador que dirá no momento oportuno quem
é o pai dos gêmeos. Vladimir se enternece ao conhecer
Darlin e Martin. Jairo vai à delegacia, se entrega e garante
que vai esclarecer tudo sobre o caso da receptação.
Beatriz aguarda Fernando na casa de Queiroz e cobra por
ele ter passado a noite fora.
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QUINTA - FerTl';'ció·'�ij. cue li"; tem satisfações a darpara" QUINW paco vai eiDbÓra antes que AfoÍlsó. o'veja, Edilás;'â<,f' QUiNTA - RosanaJala para Franco que gosta muitodele 'i_
Beatriz, E aprovelta para pedir a aceleração dodív6rclo.,: reza paràqúeÁfonso nunca descubra aexistênCi�de

. "
- pode cotoêé-ro em perigo. Vera começa a se

Renato avisa·Volàndá que �ai rever seus planos com" Preta eXJÍiica a Felipe que quer se entregar pera.ele.ma o passado, quando contou à Gabriela cue estava.

relação a Zeca. Jainl.gaiante ao investigador que Cristiano: ainda 'sente a ·presença de Paco. Afonso oerceoe o Como não tinha condições de sustentar acriança .

somente abrigol>{l s'que as obras de arte lhe heviam sido. , geiman� �stâ perturnsda e a manda descansar. nafugído.Vera foi obrígaca ada, a filha/assim'
dadas por umsrrugo.Peíxoto avisa Cristiano que ele foi' ",'.

"

lissesque acha que Rai é se,li filhó e li. Gá,briela sabia que os Uribe não Podiam ter

inocentado. L�,!<l se.l"",br� da mãe sende presa e chora.
.

erá que assumirsua identi tefÍnedigu a adoção,
.

.zaíramostraU9"'afotod�,NinaeMariaClatapublicada .Quarto com três
. ',. -,',.

num� �evista;,e Clarapão gosta, Eliete ado 'e co te.sto \Ia.
rotou àigo entre

"

Laura g
· vai �Nd�rBe�t

,: fernaOç!o:' Cris e. nan
.' intimidadcl'

.. '.

�ld6 Se anima qUando Ana Pauta
.

promete c a entrevísta com ele. Laura bola

.: ,

novo plano. A e
.

.' te,rn !lanas de bater em Emesto
.'

quando elé apareêí:i.nq Andaraí: Darlen" conta para ,.
Jaqúeline que vái 20niai ii vertl1.de sobre. os gêmeosno .'
talk-show .. lnáclo pensa'el11 Sandra, é interrompido por .'
Beatriz e sai versa. Ubaldo dá entrevista

para Guil

QUINTA - Gustavo debocha oeLetícia, quevai.embora- "

,,',",� ,,="" ","",."

furiosa. Cedu se írrítaao ver Ahmed.ctar um presente caro' QUINTA- Ana Fran�is�6bh;'iaiK:';�b�fda prova de amor

para Vivi. Lúcia fica decepcionaoa.pois çàctú se recusa a de Danilo. Olga'agarra peixotó_�,Terêl.1cio os surpreende.
:sair nafotoda matéria sobre JOS?: l3eàtriz ad<l,a apdmida Uma mUltidão'briga para comprar os bombons. Vivaldo
de Lúcia. Fabrícto garante a Natasha e,Catr�ca que não ,e Vvete brincam de éay�linhQ:OIgarecusa a proposta do
faíou a �rcÍede no depoimento; VM:avisa à·Cedu.que Ahl11ed

.'
pai para que ela se case com Peíxoto. assim ele retira a

pediu que ela fosse para � �uíça,'Cáf1u pede queVivi não '.' denúncia. Jezebel acha que 'àl;'�scoa salvará a fábrica.
vã e ela diz.que precisa pensar

. ... .

em Drica. Margarido testa nova receita" do, livro ce Ludovico:

,,"J:edebê lhe fazcómp'10hia, �
. .

".

colare dentro daGasc��é:9YO'cÍ� galiryha. Tirnôteo
,

..., '-'

secasarcam Márcia:

SEXTA - Gustavo e Catraca separam Natasha e Letícia.
Vivi fica chateada com Ahmed. Cabeção convida Miyuki
para passear em seu carro. Letícia garante a Cadu que
Vivi vai acabar percebendo que Ahmed não vale nada.
Ntasha mostra a Catraca que pegou o gabarito de uma

prova e planeja Golocá-Io dentro da mochila de Letícia;
Cabeção se declara para Miyuki, Que afirma gostar dele

apenas como amigo. Miyuki teme ter magoado Cabeção.
A família de Beatriz fica decepcionada ao ver que sua cena

na novela é pequena, mas todos disfarçam. Catraca revela
o que Natasha pretende e Gustavo decide fazer càm que
o plano falhe. Gustavo pega a bolsa de Letícia para tirar o

gabarito de dentro dela. Letícia vê e pergunta a Gustavo
o que ele está fazendo com sua bolsa.

SEXTA - Márcia, enfim, aceita. Timóteo dá para trás. A

sós, Márcia pede que ele se case com e/a e os dois se

abraçam. Márcia convida Danilo e Aninha para padrinhos.
Miguel compra novas fôrmas para a Páscoa. Os fregueses
desistem dos pedidos e Roseli sugere chamar Margarido
de volta. Sebastian beija Sofia, que pede que ele tire a

roupa. Margarido manda Jezebel engolir o dinheiro quando
ela pede para ele voltar. Jezebel baixa os preços dos

chocolates da fábrica e manda Lael fazer as receitas
tradicionais. Sofia joga as roupas de Sebastian pela
janela. Ele precisa voltar para casa de vestido. Guilhenne
conta para Aninha e Danilo que conseguiu o testamento

de Ludovico. Guilherme não responde às perguntas de

Graça sobre o processo. Dália pergunta' se agora vai
chamar Márcia de Dona Jumenta.

SEXTA - Laura marca encontro com Marcos na frente do
hotel do fornecedor, Roberto Tenebroso. Ernesto finge
não conhecer um. isqueiro que Lourival mostra e foi

encontrado na sala de Lineu. Adernar parte para cima de

Ernesto, que garante ter livrado a cara dele com o

delegado, pois tem certeza de que o isqueiro é o mesmo

que Darlene deu para o pai em um aniversário. Ubaldo
conta que é pai de Laura e Guilherme quer fotografá-los
juntos. Laura se recusa. Renato garante a Ana a que,
em breve, ela estará dando ordens na casa. L trega
60 mil reais para Marcos comprar drogas. C

.

ajudar Maria Clara na empresa. Inácio se o

estudar de noite com Sandra. Laura bri
traficante. Marcos quase é surpreendido por P sar

e Hugo quando vai à produtora pegar a bolsa de Nina.

Laura vibra porque na foto da revista Maria Clara está
com a mesma bolsa, o que servirá de prova, e pede que
Marcos coloque Bidu najogada. Cristiano vibra ao ganhar
de volta a tutela de Zeca.

SEXTA - Afonso lê o resultado do exame e fica em estac:to
de choque. Bárbara acusa Raí de ser um mentiroso.

Germana pede que Paco, pensandO ser Apolo, a deixe

olhar para ele, deixandO{) emocionado. Edilásia encontra

os dois conversando. Rai tenta falar com Afonso, que se

tranca no quarto. Germana vai embora e Paco chora.
Edilásia o consola, sem entender. Otávio sente pena de

Raí, mas Bárbara impede que eles se aproximem.
Germana vê que Afonso está arrasado e afirma que o

exame deve estar errado. Afonso não acredita. Bárbara
insulta Preta, que lhe dá um tabefe. Preta consola Raí e lhe

garante que ele é filho de Paco. Edilásia faz com que Paco

prometa que não vai mais se afastar dela. Febrônio seduz
Tancinha. Germana aconselha Afonso a conversar com

Preta, Edilásia fica chocada ao saber que o exame deu

negativo e afirma para Paco que Preta é uma interesseira.

SEXTA - Franco falall para os irmãos que Helena é louca
e não sabe o que quer. Ele vai atrás de Rosana e é barrado
na porta da boate, por órdem da cantora. Indignado. vai

até a casa dela e os dois discutem. Rosana fala que não

"pode perder tempo com um homem como ele e o manda
embora. Ivan e Oscar ficam preocupados com o irm.ão e

perguntam sobre Rosana. Franco diz que não quer mais
ouvir falar da cantora.

brigam'na hpra do �im,
esfrega,' um :pudirr(na' çâr�: :d9,"b�efeitof ,que' àr:neaça,

,desapropri�ro sitio, .Elvira e".LecJnardo c�egam à cidade.
Dr, PauloJeadmite Lili, Danilo liaranle aAna Francisca

. que ninguém vai tirar o sítio de sua ·família. Márcia se

'irrita quando descobre quà'v�I dOT.rnir no curral, mas

'. Timóteo açabaa "'mcendo. Migúel avisa que 0$ clientes
.

retiraram os pedidos dos ovos de páscoa. Aninha sofre,
Jezebel vibra.com os pedido�: !-IlausameaÇa Graça de

expulsão. Bárbara pàrguntil a Wlite se Vivaldótem outra,
"

e ela rieila.VMlldopromete, a D�nil(':lJUel'ão desaprimoa
'o síbo, s� �Ie se ncis;ca tem umà
Idéia e garánte q

; usar na asseiam
de. Janeiro de Mac acl<? ele Assis. tÍldeu ajuda a cuidar dai

·

crianças: enquanto'Dartene vai par� a entrevistá. Femandó ..

e Tânia chegam ria.festa realizada no bairro pela volta dá
Zeca. Todos 8?Sistem il entrevista de DaMene, que mente,
dizendo que teve uma noite de amor com Tedeu, porque.
estava aborrecidacom Caio; e ela ainda diz que pensava
que os filhos fosserljdÔêampeãoCaio. Tadeu se emociOÍla,

'assim como a apresentadora. Vladimir confessa para, '

Eliete que.nãO sabiac:io énliol�mento de Tedeu e DaMene,
.

mas que des�já paz de espírito: Volanda bufáde ódio;
DarlenÚhora pé f�liCidad� êom o suc.esso. Bldu qu

. ,

â ,I,anter�a, do, tarr9�exh:q�,�: :Vi,aja com'�rn,jgC?s, ryn)
rificá se está tudO pronto para o

,

iJ Viaja; Ele eoe
-Bidt( escailQle,
para o:lua

OS RESUMOS DOS CAPíTULOS ESTÃO SUJEITOS
A MUDANÇAS EM R.JNÇÃo DA EDlÇÃ.O DAS NOVEI,AS
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NASCIMENTOS
·09/03

Kauan Feltrin Rita

11/03
Emily Manueli Testuliano

13/03
Valdécio Moacir BarbeUa

14/03
Nicolas Ruan Schlenert

15/03
Kaiane Volles da Silva
João Vi cente Zanotti
I<auan Raitz dos Anjos
Priscila Badjack

16/03
Eduardo Vinícios da Silva

17/03
Andrelson Dominges

18/03
Pollejane Costa da Silva
Pedro José de Cantuaria
Amaral

20/03
Tais Gil de Azevedo

21/03
Gabriel Senegaglia
Ana Luisa J<ammer Raul ino

22/03
Daniel Carvalho Mossolin
Alana Rauber SbardelaUi
Letícia de O I ivei ra

Matheus Augusto Bonin
J<auã Carneiro de Melo
Danilo Corrêa Fischer

23/03
Willian Rosa
Natália Donini Behling

24/03
Fernanda de Souza de Lima
Mariely Eduarda da Silva
Torinelli
Lucas Bitencourt Linz

25/03
Letícia Agnolin de Oliveira
Francine Rodrigues
Adan Samuel Prüss
Douglas Borges
Gabriel Ertal

26/03
Eduardo Menestrina
Matheus da Silva
Leandro Jacob Caviquióli
Moyara Heloisa Gonçalves

27/03
Beatriz Arant
Ana Eloísa Kroich
Rodrigo Engelmann

29/03
Gabriele de Lima Ribeiro

I
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• A linda Larissa Behrens Soares completou 1 ano no dia 03/04. Quem deseja
muitas felicidades é a mãe Simone Bahrens Soares e o pai José Pedro Soares.

• Dia 30/03 a louríssima Beatriz faz 3 aninhas. Seus pais Sandro e Giuvana
Wenk dos Santos e sua maninha Ana Luíza a parabenizam.

• Nicolas Dalprá completou 6 anos no dia 01/04. Beijos
de sua mãe Claudete e de seus familiares.

• Esta fofinha é Muriele, que neste dia 03/04 vai receber o

sacramento do Batismo, e amanhã dia 04/04 completa seu

4° aninho de vida. A festinha vai rolar na Recreativa da

Unerj com seus amiguinhos, estamos todos muito felizes
com você. Parabéns! Felicidades de seus avós Blasio e

Maura, seus pais Muriel e Meire e seus padrinhos Dindo
Zeca e Dinda Irene. Beijos + Beijos Muriele.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AGENDA' GAÚCHA
"

Ev�nto: 3° RODEIO DOS AMIGqS DA

TRADIÇÃO. ,

':'

Entidade: CTG UNIAO DE TAURAS

Cidade: RIO DO SUL

Data de Início: 02/04/2004
Data de Termino: 04/04/2004 '

Evento: TORNEIO DE LACO

Entidade: CTG PIONEIROS DO LACO
�.

J

Cidade: CAMPO BELO SUL

Data de Início: 03/04/2004
Data de Termino: 03/04/2004

Evento: XXIIII RODEIO NACIONAL DE RIO

NEGRINHO,

Entidade: CTG AMOR E TRADICAO

Cidade: RIO NEGRINHO

Data de Início: 14/04/2004
Datá de Termino: 18/04/2004

Evento: RODEIO CRIOULO,

Entidade: CTG RECANTO DA TRADICAO

Cidade: SAO J BATISTA

Data de Início: 16/04/2004
Data de Termino: 18/04/200,4

,"\1 �', �'i
...

Evento: TORNEIO DE LACo.
'i,

Entidade: CTG MALA DE bARUPA
Cidade: BRUSQUE
Data de Início: 16/04/2004
Data de Termino: 18/04/2004

Evento: BAILE DE LANÇAMENTO DO

RODEIO.

Entidade: CTG 0S PRAIANOS

Cidade: SAO JOSE
Data de Início: 17/04/2004
Data de Termino: 17/04/2004

Evento: 1 a FEIRA AGROPECUARIA DE

JOINVILLE.
Entidade: CTG CHAPARRAL

Cidade: JOINVILLE
Data de Início: 21/04/2004
Data de Termino: 25/04/2004

Tradição
seus bravos peões, foi por
duas vezes consecutivas,
"Campeão Brasileiro de

.
Laço". O patrão Evaristo,
participou desde o iníeio da

criação do MTG/SC
sendo seu vice-presidente e

também, co n s el h eiro

deliberativo. Atualmente, o

CTG Amor e Tradição,
possui 12 piquetes de laço,
1 grupo de invernada

artística e uma bela sede

onde anualmente no mês de

abril realiza seu grande
rodeio, urn dos maiores do

sul do País.

A patronagem do CTG

Amor e Tradição agra
decem ao patrão Evaristo

(in memorian) e a todos os

peões, prendas e as inúmeras

pessoas que durante todos

esses anos, fizeram, e fazem

a bela história desse centro

?� t:l:���()�� g��c:��s:

erG Amor e,
Evaristo Stoeberl, nasceu

no interior do município de

Rio Negrinho/SC, em

26.10.35. Filho de Pedro e

Alicia Stoeberl, é casado com

Linda Nívea Müller Stoeberl,
pai de 5 filhos, Magali, Dircéia,
Gilson, Ernani e Simone.

Aos 17 anos de idade, veio

trabalhar na cidade de Rio

Negrinho, como aprendiz de

mecânico. Nos anos de 1975

a 1977, esteve em alguns Patrão Evaristo Stoeberl(ln Memorian)
rodeios.da região, como o ele 'pois embora juventude nasceu o CTG Amor e

Papanduva 'do patrão Nicolai. aprendeu como poucos o
'

Tradição.
Naquela' época, seu grande manejo com o gado, estava' Já em 1978 realizou-se

amigo, Darei da Silva realizou ,é destreinado. na Fazenda Rio elos Bugres,
um rodeio 'em Rio Negrinho' No entanto, quando deu

'

urn torneio de laço. De lá
e foi o Sr, Evaristo quem por si, soltaràm uma rés do para cá foram centenas as

cedeu o gado e por isso brete e o "cavalo de aço", conquistas e vitórias, rece

mesmo foi convidado para ensinado, disparou e o Sr. bendo centenas de troféus e

fazer a abertura do .rodeio. Evaristo boleou o laço e medalhas.
,

Recusou o convite, mas a certa

altura do rodeio ° Sr. José
Pedro de Lima e seu irmão

Cláudio de Lima o con-

vidaram para montar num

cavalo, de nome "cavalo de

aço", Fazia 23 anos que não,
tinha mais montado. Deu

largou sobre o animal,
fazendo urna bela armada.

O povo aplaudiu e naquele
momento, disse para seu

amigo Darci: "De hoje em

diante vocês tem um

concorrente. Vou montar

urrr CTG". Na mesma

Na década de 80 o

CTG Amor e Tradição,
chegou a manter uma

invencibilidade de 21 rodeios

seguidos, sempre tirando o

umas voltas : e nisso Lhe hora comprou o "cavalo

entregaram um laço. Relutou, de aço", encilhado e assim saudosa memória. Um de

DEMARCHI
Carnes especiais:

MARRECO, JAVALI,
COELHO

E OVELHA,
E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

FO,NE: (47) 371-4547 FAX: (47) �75-0524
.lARAGUÁ DO SUL - SC

E-mail

cssacampeira@terra.com.br
Sita

www.casacampejra.com�br

Bombas e

Bicos Inietores
Direçao Hidráulica

.37(1.2575·370-2562
-------------------

Av. Pref. Waldemar Grubba. 3635
Jaraguã do Sul· se

IndúSlria e comércio de madeiras :

312-0280
!

'

\
"Venha para ° Demarchf"Carnese sinta na carne a diferen a".
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SE CORREIO DO POVO

NOTRE I
Hoje na Notre rola a "Noite
do Cubai' cada ingresso vale
um cuba na entrada.

Dj's Marcelo Luís e Mask -

ingressos: O Boticário

(Shopping) e no Posto Mime

(Kolhbach) início 23horas

I
CURSO PARA I

CABALEIREIROS

Os integrantes do Núcleo de
Cabeleireiros Profissionais da

ACIJS- APEVI,
participam, no dia 12 próximo
de aperfeiçoamento técnico
corri o tema "Cabelos, Cortes
Outono-Inverno 2004". O
curso vai destacar as

tendências em cores, cortes,
mechas e cobertura de cabelos

grisalhos. Será ministrado pelo
cabeleireiro Osíris Bogo,
instrutor do SENAC,
consultor-técnico de marcas

Como Keune, Italy e Alfa Pado

Informações 275- 7015 e 275-

7012 ou rejane@acijs.com.br

FEIRA DO LIVRO
'

t :-�

Reuni r no mesmo ambiente
atividades para a promoção
da cultura, com ênfase na

leitura é um dos objetivos da

Feira do Livro e X Feira de
Produtos e ,S e rv iço s

Educacionais, que acontece

até o dia 05, no Expocentro
Edmundo Doubrawa anexo

ao Centroeventos Cau

Hansen em Joinville. O
evento reúne autor�s de
vários gêneros da literatura,
que na ocasião lançam suas

obras e instituições
,educacionais' que

apresentam peças de teatro,
danças, contação de

'histórias, entre outras

atividades.
Iniciativas como esta, são

sempre bem vindas num país
carente de cultura como o

nosso.

Equipe UNIMED em noite social: Francisco
Carlos Dias, Teima Albuquerque, Adernar

Nardelli, Sílvio Vieira, Davidson Gustavo Reif,
Ademir José Gesserj'Cleverson Schmelzer e

Carolina Kern. '

SÁBADO, 3 de abril de 2004

Contato:
comerei al@jornalcorreiodopovo.com.hr
Telefone: 371-1919 Fax: 276-3258

Homenageado Eugênio
Victor Schmõckel
ladeado pelos
vereadores Orlando
Gilberto Gonçalves e

Rui Lessmann, na

ocasião do recebimento
do título de Cidadão
Honorário de Jaraguá
do Sul, durante a

comemoração dos 70
anos de emancipação
do município.

, Ziemmermann, que

inauguraram as

novas Instalações da

Denan Pisos e

Carpetes no último
dia 25 na Rua

Domingos da Nova,
275, tel. 275-1367

O médico Vicente Caropreso e

esposa Sally, curtindo o Show
de Zé Ramalho

As belas Bárbara Lima e Elisabeth
Manke no Big Bowlling, também

curtindo Zé Ramalho

BAILE DE PÁSCOA

, BIG BOWLING

Para o dia 10 de abril, a

Comunidade do Rio Molha convid

para o B-aile de Páscoa, no salão da

Gruta Nossa Senhora de Lurdes.
Horário: a partir de 22 horas com a

animação da Banda Gerasom.

Rogério Gonçalves, da
Dream Car Veículos,
que representa a marca

Ssang Vong emSC,
durante coquetel de
apresentação da
luxuosa camionete
Musso Sports

Marili Zanotti, Lena Negri, Scheila

Obehaus, Carla Meier e Cida Maes, fazendo
dos eventos da AMA um sucesso'

A partir desta quinta-feira,
dia 01 de abril (não é

trote), o Big' Bowlling
estará fechando suas

• po rtas para um pe rí odo de

reformas, que durará até o

dia 15 de abril. onde será
feita a reabertu ra da casa

e evento em comemoração
aos três de presença em

Jaraquá do Sul. Dentro do

projeto de ,reforma, estão

inclusas alterações na

fachada da casa, bares,
boate e mesanino.
Ainda estamos fechando a

programação para a data
da reabe rtu ra, mas desde

já antecipamos que será 'D
uma grande festa.

Aguardem novidades. r)!

RUTANA

D
É um espaço para você fazer do seu evento um

sucesso: coquetéis, aniversários, festas de faculdade,
etc .. , Mais espaço e mais estilo para você!
O Rutana fica na rua Visconde de Taunay, 523 -

Centro - Joinville Fones para contato: (47) 433-

9069 e 9971-1616 ou rutana@lookhere.com.br

ESpumantes e vinhos finos para eventos,
6l1indes de final de ano e consumo, pessoal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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2 CORREIO DO POVO
CADERNO

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

GUARAMIRIM - terrena no centro,
ci 9.538m2 . R$ 245.000,00

<'

Sobrado c/ 5 qtos e demais
depedências repartidas. Rua Alwin

Otton s/ n". Centenário.
R$ 90.000,00

VILA RAU - casa alv., 3 dorm., bwc,
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,
BL'UMENGARDEN

- casa c/ 1 suíte

c/ closet, 2 qtos,
sala, despensa,

coz., bwc.
Terreno 420m2

Valor

negocióvel

BAEPENDI -

Casa em alvenaria cf
l'SOm2, 4 qtos, 2 salas,

.

cozo lav. gciragem.
Terreno c/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 bwe.
R$ 29.00'0,00

BARRA VELHA - Apto de frente p/
o· mar, 2 suítes, 2 qtos,'l bwc, cOZ.,

lav., sacada, churrosq., 2 salas, 2

vagas garagem, mobiliado. Ed.
Cassino Royar R$ 260.000,00

Casa em alv., semi-acabada, 2 qtos, 2

solos, cOZ., bwc, lav., garagem c/ plantas
I do 2° piso. R$72.000,00. Centenário.

BARRA DO RIO CERRO - Galpão
750 .obcdos e 750m2 não acabados.

1) de ±6.000m2 PREÇO DE
SIÃO: R$ 149.000,00

TERRENO -_

terreno de esquina,
de 1140m2• R.

Domingos Sanson.

R$ 149.000,00

(I

•

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., g'ara
gemo R$

43.900,00

CENTRO GUARÁMIRIM - 1 suíte

mester + 2 qtos, 2 salas, escritório, coz., lav.,
dep. de emrpegada + 2 bwc, churrasq.,
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

VEN DA:

Terreno de 8.000m2 - Centenór io -

R$ 190.000,00
Terreno - Adélia Fischer - 530m2, cen-

•

troo Preço promocional R$ 35.000,00
negociáveis:
Terreno de 860m2 - Azaléia

60.000,00
R$

•

.

CORUPÁ - casa alvenaria, c/ 1 suite, 2 qtos, sala, cOZ., 2 bwcs, lav.,
despensà, área de festa c/ churrasq. ótimo padrão. R$ 90.000,00

Terreno R Domingos Sanson R$"
19.900,00
Terreno - Guaramirim - frente p/ BR •

280, 600m2• R$ 56.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, CORREIO DO POVO 3
PARCIMOVEIS ,' ..

AM/ZADE - apartamento com

02 dormitôrios e demais
dependências com garagem
Valor RS 40.000,00

,
CENTRO-ED.MÔNACO
COM I DORMITÓRIO, OI BWC,
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, RS
65.000,00

ED/F/ClO MATHED/ - BAIRRO NOVA BRASILlA,
COM 03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, REF. 105- CASA MISTA RUA: 25 DEJULHO- VILA NOVA
LAVANDERIA, BWC, GARAGEM RS 55.000,00. COM 98,00M2, TERRENO 360,00M2 RS 60.000,00

DÊ ESTA SEGORAHCA PARA SOA FAMíliA.� .

põiêfo Seguro
•

•

'" 01 suíte, 02 dormi+ér-ios
'" Sacada com churrasqueira
'" 01 ou 02 vagas de garagem
'" Salão de festas
'" Play-ground
* 7 andares

Condições facilitados de pagamento c/ entrada
+ parcelamento direto com a construtora ou

utilizando seu FGTS

REF. 3808 - APTO COBERTURA
DUPLEX MOBILIADO COM
REQUINTE, COM PISCINA NO DECK,
MELHOR LOCAtlZACÃO DA CIDADE,
DENTRO DE GRANÓE ÁREA VERDE.
COM VISTA PARA TODO CENTRO DA
CIDADE. VENHA CONFERIR.

APTO ED/F/ClO JACÓ EMMENDOERFER
C/2 aTOS, SALA, COZINHA, LAVANDERIA, 2

BWCs, GARAGEM
RS 80.000,00.'

Residencial�.n� YIH�
,VOCÊ PODE TER UMA BELA VISTA

* 03 dormitórios
*

aptos com sacada
* 01 ou 02 vagas de

garagem
* salão de festas com

churrasqueira
* play qround

* prédio com 7 pavimentos
c/ elevador

*

portão c/ porteiro
. eletrônico

*Iocalização: Vilc Nova

��QUlTm
�H� �. P,J:llZU WOL,J:

Condições facilitadas de pagamento c/
entrada + parcelamento direto com a

construtora ou utilizando seu FGTS
\

Residenci

NTOS COM ELEVADOR
I A 0'\ ENTOS DE 02 DORMITÓRJOS

.

' 02� S DE FESTAS COM CHURRASQU8RAS
I AMPLA ÁREA AJARDINADA

.

t PLAY-GROUND
t PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO
I PROUO ClUBEA. BAEPENDI . ii CHavêl

Venetas: 275-1594

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

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃO DE IIVENDAS" 9965�9934

. '- ., . :
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4 CORREIO DO POVO
............................................................. C'ADERNO

Oirassol • IMOBILIÁRIA
• ARQUITETURA,'
• DESIGN
• ADM. DE OBRAS

KPABX

,

IMOVEIS

371-7931
CRECI1741-J

E-mail: girassol@parcimoveis.com.br
www.parcimovets.corn.br Horário Atendimento: 8hsàs 12hse 14hsàs 18hs. Sábados: Bhs às 12hs

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

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

Cód, 3:1.22 - RIO MOLHA -"terreno 329 m2

(12 x 23,50) -RS 20.000,00

Cód - 3:1.33 - SANTA LUZIA· Terreno 483m2 -

Residencial Geranium - RS 10.000',00 ou entrada

de RS :1..500,00 + RS 240,00 mensais

3:1.29 - SCHROEDER - terreno com 577,90 m2 -

RS 8.500,00

Cód. 207:1. - CZERNIEWICZ - Apto em fase de

acabamento - 02 quartos,sacada cf
churrasqueira, demais dependências e 01 vaga

garagem - RS 60.000,00 ( 50 % entrada +

saldo parcelado em 12 x cor. Pelo CUS),

Cód - 3:1.35 - SANTA LUZIA· Terreno 483m2 -

Residencial Geranium - RS :1.0,000,00 ou entrada
de RS :1..000,00 + RS 240,00 mensais

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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229 � Agua Verde - Casa em alvenaria contendo
01 suite + 03 dormitórios. Terreno com área de
651m2. R$95.000,00

Amizade - Casa em alvenaria contendo 02 dorrn,
sala, cozinha mobiliada. Terreno com 390m2.
R$60.000,00

232 - Guararmim - Csa contendo 01
suite + 02 dormitórios, sla, copa,
cozinha mobiliada, piscina. Terreno
com área de 364m2. R$88.000,00

�
Pare Imóveis

Fone 371-2357
'CREC14936 vilson@parcimoveis.com.br

Rua: CeI. Procópio Gomes cle Oliveira, 1207 - Jaraguá cio Sul/ SC

LOCAÇÃO
*CASA EM AtVEN�RIA - cj 2 quartos e

demais dependências. Rua Fêlix Richert, lote

45, Estrada Nova. R,$ 180,00.
*.CASA DE MADEIRA - cj 2 quartos e

demais dependências. Vila Lenzi. R$180,OO
.
*CASA - cj 3 qtos e demais dependências.
Amizade. R$ 300,00
* APTO 2 ci 2 quartos e demais

dependências. Ilha da Figueira. R$ 200,00
*Ql!ITINETE - Guaramirilil1. R$ 200,00
*QUITINETE -Ilha da Figueira. R$ 200,00

110 - VILA LENZI- Sobrado em

alvenaria com 500m2, cf 1 apto e sala

comercial.Terreno com 450m2.

R$ 210.000,00

ILHA DA FIGUEIRA - Casa em alvenaria com

90m2. Terreno com 240m2. 03 dorm. Rua

Luís Alves, 11i.

R$ 55.000,00

ADEIRA com 63,OO,m2, mais um GALPÃO
DE ALVE ARIA com 150,00m2', TERRENO COM

450,OOm2. VALOR R$ 25.000,00 - CORTICEIRA.

CASA DE ALVENARIA - com 112,OOm2, uma suite mais
um quarto, garagem para tres carros, estrutura pron-
ta para seg.undo piso - ,TERRENO 350m2 - VALOR

,

R$ 50.000;00 - NOVA ESPERANÇA. ICASA DE ALVENARIA - com 90,00m2, tres quartos, I
dois banheiros. TERRENO 300,OOm2. VALOR R$ www.parcimoveis.com.brl.
35.000,00 - NOVA ESPERANÇA. 1
CASA DE ALVENARIA - com 159m2 tres quartos, dois I'I banheiros, churrasqueir. TERRENO com 300,00m2. VARIASIMOBIUARIAS

'I VALOR R$ 60.000,00 - CENTRO. DEZENAS DE CORRETORES I'i TERRENO com 450,00m2, Rua asfaltada, VALOR R$
TRABALHANDO. PARA VOCÊ •

"'125.000,00
- CENTRO .

...';
TERRENO - com 406,00m2, infra-instrutura cornple- !z,. ta, VALOR R$ 18.000,00 - 'CENTRO - PROXIMO SU-

I.:J PERMERCADO BREITHAUPT. .

.:L..,__.�._��._� �. ._"..,....,.�� ....... __. :..",,--... _.__.•..,._��,._�__ .. ..J

Rua Irineu Vilel,a Veiga, 137 • Centro • Guaramirim • SC

PARCIMÓVEIS

315 - Barra do Rio Molha. Terreno com área de
780m2. Casa em alvenaria contendo 03

dormitórios, sala, copa, cozinha. R$140.000,00

258 - Amizade - Loteamento Blumengarten II -

Casa contendo 01 suite + 02 dormitórios, sala,
cozinha, bwc, lavanderia.R$88.000,00

228 - Centro- Casa em alvenaria com

ótimo padrão em acabamento,
contendo 01 suite com hidro + 02

dormitórios, 02 salas, bwc, garagem
para 02 automóveis. R$'145.000,OO

VENDA
GUARAMIRIM

CASA MISTA com 100m2 tres quartos, sala, cozinha,
lavanderia, garagem, TERRENO 450,OOm2, VALOR R$
30.000,00 - NOVA ESPERANÇA ..

CASA DE ALVENARIA com 99,OOm2 uma suíte, 2 quar
tos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro varanda. TER
RENO 448m2, VALOR R$ 35.000,00 - GUAMIRANGA.

CASA DE ALVENARIA - 90,00m2 - dois quarto; um

banheiro, sala, cozinha lavanderla, garagem - TER
RENO COM 530,00m2 - VALOR 28.000,00 - CORTICEIRA

CASA DE MADEIRA com 48,00m2, dois quartos, sala,
cozinha, banheiro, garagem, TERRENO 360,00 m2
VALOR R$15.000jOO - CAIXA DÁGUA.
CASA MISTA - com 200,00m2, 3 quartos, 1 banheiro,
cozinha, copa, garagem, terreno 434m2 - VALOR R$
55.000,00 - IMIGRANTE, ACEITA CARRO, CAr>:1INHÃO.
CASA ALVENARIA - com 170,00m2, 3 quartos, 1 ba
nheira aragem para dois carro, murada, TERRENO

0M Om2.- VALOR R$ 50.000,00 - AMIZADE.

CA NARIA - com 112m2 - uma suite, mais um

qua Oi banheiros garagem para tres carro, es-

trutu \\ a segundo piso. TERRENO 350m2. VALOR

R$ 50 .oo. TROCA-SE POR CHACARA. - NOVA ES
PERAN

CORREIO DO POVO 5

324 - Vila Lenzi - Casa em alvenaria contendo
05 dormitórios, sala.copa;' cozinha, garagem
p/02 carros. R$90.000,00

263 - Jaraguá Esquerdo - Casa em alvenaria
contendo 03 dormitórios, sala, cozinha, bwc.
Terreno com área de 420m2.R$68.000,OO

Bairro Agua Verde - Casa mista contendo 03

dorm, sala, cozinha.Terreno com 581m2.

CSA DE ALVENARIA - com 120,00m2 com tres quartos
,um banheiro. TERRENO 700m2 - VALOR R$
25.000,00 - BANANAL DO SUL ..

CASA MADEIRA com 50,00m2,dois quartos, um ba
nheiro. - TERRENd 360,00m2 - VALOR R$
12.000,00 - BANANAL DO SUL

TERRENO - VENDAS
TERRENO com 388,60m2, toda infra-estrutura, VA

LOR 16.000,00 -CENTRO.

3 TERRENO de 360,OOm2, toda infra-estrutura - VA

LOR R# 11.000,00 cada terreno - AMIZADE

ÁREA DE TERRA - 90.000,00, com nascente, carrego,
mata axiliar especial para chacaras VALOR R$ 50.000,00
JACU-AÇU.
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 Guaramirirn - PONTA
COMPRIDA

ÁREAS DE TERRA PARA CHACARAS - sendo uma com

34.000,00m2 e uma com 4.900,00, a 1500 metros do
Centro - AMIZADE.

VENDA - JARAGUA DO SUL
CASA DE ALVENARIA - com 49,OOm2, com dois qurtos,
sala, cozinha, lavanderia - TERRENO 300,00m2 - VA-'
LOR 27.000,00 -ESTRADA NOVA.

CASA DE ALVENARIA - com 200,OOm2, uma suite,
mais dois quartos, garagem para dois carro; toda
murada - TERRENO com 310,00m2 - VALOR R$
80.000,00 - JOÃO PESSOA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PARCIMOVE,IS .

.. .. .

376-00:1..5
barrasu I@netuno.com.br

,',.

-aARAA�Terrer1()àco�2.500,� (31,S7x81,OO),
, j Rua PacireAlbiSíp Boeitg (esquihac/ �1k;iaQO Bortolini)

.

. 'c R$200.000,OO:
.

Barra
J:&;L írnab:il iária ;:1 a BaITa

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

alvenaria com 345,00m2, 4qtos, 2BWC, copa, COZo 2 garagens, lav., churrasq.,
forno a lenha e mais uma casa em madeira c/ 2 qtos, BWC, mais 2 ranchos
em madeira um c/21,00m2 e outro c/ 15,00m2, 3 lagoas, cachoeira,
nascente, localizada na Rodovia SC-416, bem proximo da Ch'ocoleite - R$
130.000,00 - 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' alv. c/ 193,00m2 c/laíe, terreno c/
2.361, 75rn2(35,40x66, 72), todo murado, estremando pelo lado esquerdo
com o Ribeirão das Pedras Brancas, 1 suite mais 2qtos, duas salas, 3

banheiros mobiliados, coz.rnobiliada, lavanderia, churrasqueira, garagem para
3 carros, despensa, 'instalação 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, goiàba, manga, caqui, guaraná, fruta-de-conde, Rua Virgílio Pedro Rubini,
1275 - R$ 210.000,00

.

.. F

BARRA DO RIO CERRO - casa sobrado c/485,25m2, terreno c/950,00m2, 4qtos,
2 suites (mastefc/ hidro, closet, roupeiro e'c/ sacadas), 4BWC, copa, COZo c/bacão
granito e prateleiras, sala íntima, de estare de Tvc/secada, pisocerámico, despensa,
lav., varanda, terreno revestdo de pedras naturais, piscina térmica c/55.000 litros sendo

a coQerturac/madeira itauba, bar, salão de festas, churrasq" escritôrio e dep. empregada,
portão eletrônico, Rua E'gldio Busarello, -R$ 320.000,00- aceita como parte de pgto
terreno, na Barra, Vila Nova, Centro ou apartamento com 2qtos.

•

� �

OUTROS INOVEIS DA PARCINOVEIS

ILHA DA FIGl,JEIRA . CASA
I EM ALVENARIA Cj 90M2,

TERRENO Cf 240M2, 3
DORM. RUA Luís ALVES,
111. R$ 55.000,00 TRA
TAR: 371-2357 CRECI
4936

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

EDíCULA., PISCINA,
R$75.000,00 PRÓXIMO A
MALHAS MENEGHOTI.
TRATAR: 371-9165 CRECI '

1462-J

BLUMENGARDEN II .

BAIRRO AMIZADE - CASA'
NOVA CONTENDO 01
SUITE + 02 DORMITÓRI
OS. ENTREGA PRONTA 30
DIAS. R$85.000,00. TRA
TAR: 371-9165 CRECI
1462-J

GUARAMIRIM BAIRRO

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

SÃO LUIS· CASA ALVENA
RIA CONTENDO 02 DORM.
TERRENO COM ÁREA DE
420M2. H$37.000,00.
TRATAR: 371-9165 CRECI
1462-J

SÃO LUIS - CASA PRÉ
MOLDADA. CONTENDO'03
DORMITÓRIOS.
R$45.000,00. 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
DORMITÓRIOS

• m:;lS 'lfll::lVll18QliIIl • SI31\Olilll NOSlIl\ • lnS'Ifl::Il::I'If8 'lfll::l'lf1l180lilll - SI31\OlillllOSS'Ifl::I18 • SI31\Olilll 'lf1l::138 • 31\'lfH::> 'If 'lfll::l'lf1l180lilll - SI31\Olilll l::I'lflillll::l'lflill - SI31\Olilll OH::>N'Ifl::I

R$95.000,00. TRATAR:

371-9165 CRECI 1462-J
I

Lor. BLUMENGARDEN -

ALVENARIA, NOVA, COM

120M2, TERRENO COM

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

CZE NIEWICZ . SOBRA
DO o '. COM 300 M2-1

SU lrif HIDRO + 3 QUAR-'
TO li DEMAIS DEPEND.
TEF 'ifNO Cf 570 M2. R$
25 .000,00 - FICAM AL
GUNS 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 �O M2 -

02 QUARTOS E DEMAIS

DEPEND. TRATAR: 371-

7931 CRECI 1741-J

VILA NOVA - CASA MISTA,
RUA JOSÉ MARANGONI
CASA Cf 130,00M2, TER
RENO Cf 436,00M2 R$
70.000,00. TRATAR: 275-,
1594 CRECI 612-J

JOÃO PESSOA - CASA EM
I

ALVENARIA COM 96M2,
TERRENO COM 85.0M2.
VALOR R$ 32.00.0,00.
TRATAR: 275-1594 OU
9965-9934. CRECI 612-J. •

VILA NOVA - CASA MISTA
DE ESQUINA COM 130M2
COM TERRENO, COM

436M2. VALOR R$
70:'OOO,00.(NEG) CRECI

.

612-J., TRATAR: 275-1594
OU 9965-9934

JARAGUÁ ESQUE,RDO -

CASA DE MADEIRA COM

128M2, TERRENO COM
1.091M2. VALOR R$
32.000,00 ENTRADA +

. PARCELAMENTO. CRECI
612-J. TRATAR: 275-1594

OU 9965-9934

NOVA EfRASíUA -

EM ALVENARIA COM

144M2, TERRENO COM
456M2. VALOR R$
90.000,00. CRECI 612-J.
TRATAR: 275-1594 OU
9965-9934

RAU - 02 CASAS EM

ALVENARIA- COM ÁREA
TOTAL DE 206M2,
,TERRENO COM 450M2.

VALOR R$
60.000,00(NEG). CRECI
612-J. TRATAR: 275-1594
OU 9965-9934 •

VILA LALAU - SOBRADO

RESIDENCIAL E

CGMERCIAL COM MAIS
DUAS CASAS. TERRENO

COM 600,00M2. VALOR

R$ 220.000,00.
(ANALlZA-SE PROPOSTAS)
FONE: 275-0051 - CRECI
1989-J.

•
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VENDE - ALUGA - ADMINISTRA - CONSTRÓi

Ed. Jaraguá - Apto el suíte + 2

qtos e demais dep.
Semimobiliado, reformado. RS
110.000,00

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

Tulipa. R$108.000,OO

•

Dom Lorenzo - Apto cl suite + 2qtos
e demais dep. Incidência de sol da
manhã. Rua Leopoldo Malheiro,
173. Apto 301. R$ 108.000,00
(trocase por casa de igual valor).

VILA BAEPENDI·- Casa el 286m2. Rua

Fritz Bartel, 830. RS 170.000,00.
Aceito apto de menor valor.

•

Jaraguá Esquerdo - Casa el
140m2, el 1 suíte, 3 qtos e demais

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

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

dependências, garagem pi 2 carros.

Valor R$145.000,OO aceita-se apto
menor valor como parte do pagto.

Condomínio Residencial SunFlower

(em final de obra) - Rua José
Emme'ndoerfer (Próx. Mareçhal) -

Aptos. nO 101, el 123m2 - suíte + 1

qto. e demais dep., garagem p/02
carros. Entrada de RS 71.000,00.

Casa com suite(mobiliada),
mais dois quartos, salas de
e star/jantarlintima, cozinha

mobiliada, garagem para 2
carros. Area eonstruida de
235m2 e area do terreno de
1044ni2. R. Joaquim Feo de

Paula, 1363 RS 200.000,00

ED. MARINA - Rua Marina Frutuoso.
apto 403, el suíte + 2 qtos. RS
115.000,00

Terreno com 1260m2. R
Waldemiro Sehmitz. RS 65�000,00

Ed. Dianthus- Apto com suíte + 2

qtos e de!'>. de empregada,
garagem para 2 carros. R Mari na

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

Ed. Amaranthus - apto com suíte +

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

Ed. Argus - Apto com Suite mais dois

quartos, salas de estar/jantar,
cozinha mobiliada, apto com

excelente orientação solar. R. Jorge
Lacerda, 270 RS 100.000,00

Ed. Tower Center - Apto com suite
mais dois quartos+e demais

dependeneias R, Clemente Baratto

R$ 185.000,00

Terreno· com 360m2 na Rua

1138(nova), loteamento D.

Veroniea, Barra do Rio Molha.
Valor: RS 25.000,00

LITORAL EM PiÇARRAS
Aptos el suíte + 2 qtos, sala

estar/jantar, bwe social,
cozinha/chur., sacada, área de

serviço, el 2 vagas de .gar ..

Prédio e/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 RS 1.100,00

.

Venda: apto no 1° andar

RS 233.000,00
apto no 2° andar

R$ 245.000,00

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

RS 260.000,00

Flat no ed. Saint Sebastian, pronto
e mobiliado. RS 118.000,00

Apto 901 do Ed. Amaranthus com

cozinha, lavanderia e banheiros
mobilíados. R$ 275.000,00 com

20% de entrada e o saldo em até 24

. parcelas corrigidas pela poupança.
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I
LOCAÇA0 RESIDENCIAL II Ed -. Amaranthus (próx. Justiça Federal) -

I Rua Adolfo Saeani, 36, apto el suíte mas-I
Iter + 2 qtos e demais dep., 2.vagas dei
garagem. A partir de RS 1.100,00 .•

II Ed. Emili - Rua Epitáeio Pessoa, 421 (próx.1
I Shopping Breithaupt) - apto el 2 qtos e I
I
demai dep. R$ 380,00 II Ed. Gardênia R Leopoldo Malheiro el 2

I qtos e demais dependências. RS 360,00 I
II Ed. Eriea - Rua Guilherme Hering, 70. 21 ..

qtos e demais dep. RS380,00
II Casa - 4 qtos. R. Mal. Deodoro da Fonseca, 1
11384. R$ 800,00

.

'

. I
II Ed, Dianthus - Rua Marina Frutuoso, 300

-Ic/ suíte + 2 qtos. RS 750,00

II Ed. Riviera - cobertura - Rua Emil Burow, el I
I suite, 2 qtos e eoz. mobiliada. R$ 1.200,00 II Apto, el 2 qtos, Rua Antonio Carlos '

I Ferreira, 950. R$ .320,00 I
II Apto, el 3 qtosr-Rua Frederico Bartel, I
285. R$ 430,00 ,

II Apto, el 3 qtos, Rua Frederico Barg, 54.1
IRS335,00 I
II Ed. Isabela - Rua Procópio Gomes de

I
•

Oliveira, 700 - el 1 suíte + 2 qtos. RS

1520,00 I
I LOCAÇÃO COMERCIAL I
II Loja - el 400m2. Rua Pref. Waldemar I
I Grubba, 5070, (próx, Portal) R$ 1.000,00 I

I Terreno na Walter Marquardt el 450m2,
I para garagem ou loja de carros. R$ 600,00 I
II Terreno na Rua Feliciano Bortolini. (fundos I
I Breithaupt Barra), el 450m2. R$ 300,00 I •

I Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo

I de futebol). R$ 220,00 I
II Ec:1. Bárbara - R'. Epitáeio Pessoa, 532 -I
salas, el 40m2, 1° andar - R$ 400,00

II Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 532 -I
[salas, el 40m2, 2° andar - R$ 3'50,00

. I ..

II Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer, 15491- 1 sala térrea - 36m2 - R$ 200,00
II Ed. Tower Center - salas de 101m2 ai
1138m2, cl garagem. R$ 400,00 a R$I ..

600,00
II Centro Comercial - R. Mal. Deodoro, 15941
1- salas diversas, cl 32m2 cada. RSI
280,00/250,00 '

II Sala comI., na Rua Epitácio Pessoa, 570, I
Ide 30 a 48m2. R$ 300,00 a R$ 470,.00 I
II Ed. Marina Cristini - Rua BernandolDornbusch, 590. R$ 280,00
II Ed. Erica. Rua Guilherme Hering. as] •

1200,00 I
II Garagem de carros, rua Walter Marquardt,

I •

lote 9, próx, Carrocerias Argi. R$ 600,00

I
.

, I
VENDAS RESIDENCIAIS

III Vila Lenzl - sobrado em alv., cl '250m2 (suíte
1+ 3 qtos) - R. Francisco Piermann. R$I
1200.000,00 I ..

I Casa em alv., e/2 qtos e demais dep. - Três
II Rios do .su R$ 35.000,00

II _Casa 'cl suíte + 2 qtos, demais dep., I
I piscina, salãs de festas, terreno c/ 800m2,

IRua Adilio Esbardelathi; 97, RS 175.000,00
II Casa el suíte + 3 qtos e demais dep., I

''-Iterreno el 680m2. Rua Max Wilhelm, $01.1RS 170.000,00
II Imóvel comercial residencial, em I
I construção, terreno c 900m2 e construção I
13oom2. R Francisco Ruscka, 614. R$I110.000,00

I ' I
I

VENDAS TERRENOS II Terreno - R. Marajó - Ilha da Figueira - cl •

1450m2 - R$ 35.000,00 I
II Terreno em Guaramirim, local nobre para Iresidência: R$ 22.000,00
II Terreno - Rua Wille Bartel _. Baependi, cl I
1420m2 - R$ 40.000,00 I
II Terreno bairro Chico de Paula cl aprox'l1.000m2 .. R$ 28.000,00
II Rua Arduino �radi - São Luiz - R$ 25.000,00 I
II Rua Pedro Vinter, perto Mat. Consto Vinter IRS 22.000,00
II Terreno resido cl 605m2, Lot. Girolla -I
I Barra do Rio Cerro. R$ 40'.000,00

'

I
II Chácara cl 245.000m2, casas, lagoas,

Ipróx, do centro. R$ 102.000,00
L -'-- .J

• • • •
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Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.par.cimoveis.com.br

e-mail: immenegqtti@parcimoveis.com.br

• •

•

•

: .. . ••

CRECI W 550-1

(�
AssodaçãodasImobiliárias

deJaraguádoSul
MENEGOiri (47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro •• ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

==VENDA== 5538 APARTAMENTO - CENTRO - ED. CLARICE KOCK - R.
MARINA FRUTUOSO, - ÓTIMO APARTAMENTO CONJUGADO COM 01 SUíTE
+ 02 QUARTOS, 03 SALAS, COZINHA, LAVABO, BWC, LAVANDERIA,
GARAGEM PARA 02 CARROS,EXELENT ACABAMENTO,TETO REBAIXADO
EM GESSO, PISO LAMINADO, PÓ DE MARMORE NAS PAREDES, COZINHA
SOB-MEDIDA E CHÚRRASQUEIRA NA SACADA. O PRÉDIO OFEREÇE, VIDEO

PORTERO, SALÃO DE FESTAS E PISCINA. Área do terreno 0.00 m2 Área
Benfeitorias 241.00 m2 Preço venda: 240,000.00

==VENDA== 5525 CASA-ILHA DA FIGUEIRA- RUA RUDOLFO SANSON, 67.
CASA EM ALVENARIA COM 04 DORMITÓRIOS, 02 BANHEIROS, SALA, COZINHA,
LAVANDERIA, ÁREA DE FESTAS, GARAGEM PARA 02 CARROS. EM TERRENO
DE 441,00M2 LOCALIZADO PRÓXIMO AO POSTO PÉROLA DA 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== 5521 CASA - BARRA DO RIO CERRO - RUA BRUNO SCHUSTER,
107 - CASA ALVENARIA COM 160M2 SENDO 3 QUARTOS, 01 SUíTE, SALA
02 AMBIENTES, COZINHA, GARAGEM, LAVANDERIA, BANHEIRO, GARAGEM
+ EDíCULA DE 40M2 EM TERRENO DE 392,00M2, LOCALIZADO A
1000METROS APÓS MALWEE. Área do terreno 392.00 m2 Área Benfeitorias
200.00 m2 Preço venda: 83,000.00

=='VENDA== 5483 CA$A - CZERNIEWICZ - R. RIO DE JANEIRO, Nº 49 - CASA DE
ALVENARIA COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA, GARAGEM.
TERRENO COM: 382,50 ( 15,00 X 25,50) Área do terreno 382.50 m2 Área
Benfeitorias 160.00 m2 Preço venda: 83,000.00

==VENDA== 5526 CASA - BAEPENDI - RUA BERNARDO DORNBUSCH: 1067 -

CASA DE ALVENARIA COM 133,90M2 E TERRENO COM416,74M2. IDEAL PARA
PONTO COMERCIAL. 2 DORMITÓRIOS;SALA ;CHURRASQUEIRA; LAVANDERIA;
COPA/COZINHA. OBS= AGREGADO OI SALA COMERCIAL. 2BWC. Área do terreno

416.74 m2 Área Benfeitorias 133.90 m2 Preço venda: 120,000.00

- �TRADA NqVA - R. GENI DE FáTIMA ZANELLA DE LIMA,

'/ )M 01 SUITE + 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC,.
A 362,00M2 ( 12,50 X 29,00) Área do terreno 362.00

m2 Área Benfeitorias [) m2 Preço venda: 36,000.00
J .

t.N
r/

==VENDA== 5540 CASA
CENTRO - RUA BARãO DO RIO

BRANCO N; 665. CASA DE

ALVENARIA; 151 M2 E OTERRENO
.

COM512M2.
4 QUARTOS ,1 BWC,

COPA,COZINHA,LAVANDERIA, SALA

TV;GARAGEM P/ 1 AUTOMÓVEL.
Área do terreno 512.00 m2 Área
Benfeitorias 151.00 m2 Preço

venda: 173,000.00

==VENDA== 5494 CASA - SCHROEDER - R. DELFINO DEMARCHI, 34-
CASA DE ALVENARIA COM 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, 02 BWC,
LAVANDERIA, GARAGEM + EDíCULA TERRENO COM: 450,00M2 (15,00 X

30,00) Área do terreno 450.00 m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço
venda: 43,000.00

•

==VENDA== 5527 CASA - JOAO PESSOA - R. 1032,-Nº 72. CASA·DE
ALVENARIA COM 01 SUíTE + 02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA,
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== 5537 TERRENO

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

•

r
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COMO PGTO.
TRATAR: 371-8814
CRECI 1873�J
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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 -

ÓTI MA LOCA�IZA
çÃO, 450M2., R$
33.000,00 NEGO-

.

CIÁVEIS. TRATAR:
275-0510 CRECI
235-J

CENTRO- ADÉLlA
FISCHER - 530M2,
CENTRO. PREÇO
PROMOCIONAL R$

.

35.000,00 NEGO�
CIÁVEIS. TRATAR:
275-0510 CRECI
235-J

TERRENO COM
•

380M2 NA RUA
PEDRO WINTER. VA
LOR R$ 20.000,00.
TRATAR:, 371-8814
CRECI 1873-J

SANTA LUZIA 1-

T E R R E N O
LOTEAM ENTO SAN-

.

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

VILA LENZI - REF.
\

2404 ,TERRENO
PRÓXIMO ESCOLA
GtARDINI LENZI

• COM 892,OOM2.
VALOR R$
28.000,00 C/ ES-

.' TRADA +

.. �PARCELAM ENTO

EM ATÉ 24X .. TRATAR:

275-1594 CRECI612�J

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

671,OOM2. 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. TRATAR:
37&0015 CRECI1589-J

BARRA DO RIO CERRO
TERRENO' COM

36.856,60M2, (81,00 X

45,5,00) NA ÁREA' NO
BRE E PROPRIO PARA

'LOTEAMENTO - R$
500.000,00 OU 50% EN
TRADA SALDO A .COM
BINAR. TRATAR: 376-
0015 CRECI1589-J

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

36, RESIDENCIAL IM

PERADOR, RUA GUI
LHERME HRUSCHKA

R$ 22.000,00 - 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 LENZI - TERRE-

NO COM 500M2, PRÓX.
AO ANTIGO SALÃO
UNIÃO. VALOR R$
21.500,00, ENTRADA +

PARCELAMENTO. CRECI
.

.

,

612-J. TRATAR: 275-
1594 OU 9965-9934.

VILA LENZI-TERRENO
COM 672M2 PRÓX.
COLÉGIO GIARDINI
LENZI.

,.

VALOR R$'
J 23.780,00 ENTRADA+
PARCELA-MENTO.
CRECI 612�J. TRATAR:
275-1594 OU 9965-
9934.

VILA LENZI- TERRENO
COM 893M2 PRÓX.
COLÉGIO GIARDINI
LENZI. VALOR R$
28.250,00 ENTRADA +

.

·"PARCE.LAMENTO.
CRECI 612-J. TRATAR:
275-1594 OU 9965-
9934.

VILA NOVA - APARTA

MENTO? 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:

,
371-916'5

CRECI 1462-J

CENTRO - FLAT ED.
SAINT SEBASTIAN,
A �O' AMPLO COM

''''iA O E E S T A R ,

#INHA E LAVABO.

�f MEZANINO,

�ITE. VALOR
�. ,$ 6 8 . O O' O , O O

TRATAR: 371-9165
CRICI 1462-J

CENTRO ED
FRAGATA - APTO
COM 02 DORMITÓ�
RIOS, COZINHA

MOBILIADA, SALA
COM SACADA E

CHURRASQUEIRA.
R $ 7 5 . O O' O , O O .

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
O E M A I S'

DEPENDÊNCIAS, 2
VAGAS DEGARAGEM

R$ 185.000,00.
TRATAR: 371-8814
CRECI 1873-J

CENTRO
COBERTURA ED.
PHOENIX C/ SUíTE +

2 QTOS E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS.
TRATAR: 371-8814"
CRECI1873-J

NOVA BRASILlA -

EDIFICIO MATHEDI
COM 03 DORMITÓRI
OS, SALA, COPA, COZI�

NHA, LAVANDERIA,
BWC, GARAGEM R$
55.000,00. TRATAR:
275-1594 CRECI 612-J

ED. AMARANTHUS -
,

APTO COM SUíTE + 2

QTOS, 2 VAGAS DE
GARAGEM. APTO
MO.BILIADO.
R $ 2 7 5.00 O, O O.
ACEITA RESIDÊNCIA

,VILA LENZI - SO
BRADO EM ALVENA
RIA C/500M2, C/
APTO E SALA COML.
TERRENO C/·
450M2. R$
210.000,00 TRA
TAR: 371-2357
CREC14936.

CENTRO - 2 SALAS
COMERCIAIS COM

85,00M2 NO,
EDIFICIO CHIODINI/
AV . M A R E C H A L

DEODORO DA FON-
SECA R$
40.500,00. TRATAR:
275-1594 CRECI
612-J

CENTRO - Sala Comer
ciai com 85m2 na Av.

Mal. Deodoro da Fonse
ca.. Valor R$

, 40.500,00. CRECI612-
J. Tratar: 275-1594 ou � \Í�,

9965-9934

CENTRO - prédio co

merciai e residencial

com 01 apartamento
e 02 salas comerei- •

ais, com área total de

440m2, próx. a
•

Millium. CRECI 612-
J. Tratar: 275-01594

, ou 9965�9934

,(� I

RIO MOLHA - COM

242.000,OOM2,
COM LÁGOAS,
CHURRASQUEIRA, .

I
CASA DE CHACRE
IRO ETC. EXCELENTÉ
PARA LAZER. R$
102.000,00. TRA- . �
TAR: 371-8814
CRECI 1873� º

. . , .'
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.diversos

5512. Creei 8054.quartos
mobiliados, próx. ao Trevo de

Acesso ao Sehroeder. Tr: 370-
3561.

Tr: 372-3922 el Walter. Creei

9238.

1&.
.

" .

.

umovets AMIZADE -vende-se, nova, el
3 qtos, 71m2• R$65.000,00.

BARRA...; vende-se, mista; el
100m2, ter. el 450m2, R. Frida

Piske Kruger, 261.

R$35.000,00 nego Tr: 371-

BALNEÁRIO CAMBORIÚ -

vende-se, vende-se, ou troca-se

por casa em Jaraguá. Tr: 273-

1774.
ALUGA-SE - no centro, suíte +

2 qtos e demais dependências.
Tr: 370-8097 ou 9104-5468.
Creei 9839.

ÁGUA VERDE - vende-se,
sobrado em construção, el
390m2, ter. el 675m2, R.
Padre Mirandinha.

R$125.000,00 nego Tr: 371-

5512. Creei 8054.

ESTRADA NOVA - vende-se,
duas casa, uma el 140m2.
e outra el 70m2, alv.

Aceita-se troca. Tr: 371-

4507.

Centrais telefônicas Intelbras

"Não teme as

decisóes pelos
outros. Não deixe

os outros tomarem.
as decisões que

São suas.

Fone: 371-7007
A melhor opção para sua empresa"

escritório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,

redes de informática, �.� _gurança .

eletrônica e automação d 1\ ndomínios.
, 1�

Kit Portão Eletrônico + Interfone
Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

GUARAMIRIM - vende-se, cf
120m2, e/ter. de 2.000m2, no

bairro Nova Esperança. Tr: 373-

1695.

TELEFONIA

(Instatação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais

. Telefones e fax
Aparelhos para tetevendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares. industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteçáo
'Fontes e baterias c/ telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e ASSistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable'CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Insta/ação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme ele incêndio

Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Constrói - AdministraCompra � Vende

Plantão: 9117-1122 / 9143-1508
www.ivanaimoveis.com.br

ivanaimoveis@ivanaimoveis.com.b�
Rua Barão do Rio Branco, 373

Centro- Tel.: (47) 371-5544 IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA.

Ref 3101- Terreno, Centro, Área 511,50m2
(15x34,10m), valor R$ 75.000,00

Ref 1126 - Figueira, área 70,00m2, terreno: Ref 3111- Terreno, Centro, Área: 537 ;60m2,
418,30m2'(15x28,50m), R$ 27.000,00 Valor: R$ 136.000,00

n

Ref 1127 - Agua Verde, Área 260,00m2,
terren; 500,00m2 ( 13,50x37m), Valor: R$
110.000,00.

Ref 2111- Ed. Silvio Pradi, Centro, Área útil:

116,00m2, Valor: R$ 132.000,00
Ref 1121- Figueira, área 150,OOm2, terreno:

390,00. Valor R$ 62.000,00

CASA NOVA - Ref 1110 - CASA NOVA,

Figueira, 73,00m2, terreno: 300,00m2,
Valor: R$ 59.000,00

.

Ref 1103 - Vila Lenzi, sobrado com 220,OOm2,
terreno: 392,OOm2 (14X28M). Valor: R$
129.000,00

Ref 3113 - Terreno, Centro, área:
Ref 1105 - Ana paula, área: 170,00m2, terreno 452,20m2(17x26,60m). Valor: R$ 84.000,00
: 450,00m2. Valor: R$ 75.000,00 (Entrada + parcelamento).

Ref 2101-'

Ed, Carvalho,
Centro, Área
útil
120,00m2,
Valor: R$
105.000,00

Hef 2115 - Apto Ed. Jardins das Mercedes,
Vila Nova, valor: R$ 45.000,QO ou R$
29.000,00 + parcelamento.

.

Ref 1130 - Casa Rua Walter Marquadt, .

Terreno: 450,00m2(18x25m), Valor: R$
66.000,00.

Ref3121- Terreno, Vila Lenzi, área: 416,00m2
(16x26m), Valor: R$ 29.000,00 ( R$
15.odo,00 + parcelas de R$ 350,00/mês)

Ref 1115 - Centro, Sobrado, terreno:

360,00m2, Valor: R$ 295.000,00

Salão' de Festas
Central'de Gás

Churrasqueira •

Prazo de Entrega:
setembro de 2004

3 Pavimentos
10. Apartamentos

r��:��:=Atua,1
I .:

daobra ,

.

ffi��;�����'O",�:J;

Localização
Rua Plácid.o Satler

(prôx. A malwee)

Apartamentos com:

2 dormitórios, sala de estar;
copa/co.zinha, bwc social

e área de serviço.
VENDAS EXCLUsivAS

Rua Barão do Rio Branco, 373 - Centro - Fone/Fax: (47) 371-5544
www.ivanaímoveís.com.br-ivanairl.1Oveis@ivailaimoveis.com.briMOB!LlÁHlA [iNCOHI'OllADOR� LTDA'
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VENDE

Corretores de Imóveis
.

�\;'Ii)i:,*-'

J
.

.

I'
�-� "�br.....

'

-,.,.. ........

'1,'1-"
. ·-an-e-te arenLL

.

."
Cei.: 9973.8386

.

CIICl_

�
Cei.: 9962.5878 Tel.: 47 372.2690 A fHOEfLfARfA CAHPEA
Rua Reinoldo Rau 728 - 51. 01 - Centro - Jara uá de Sul - SC

em alvenaria, cf 90m2, cj 01 suíte +

2 qtos, na rua Ernesto Rudolfo Fritz
Sohn. R$ 58.000,00

.

CASA de MADEIRA com ÁREA de 70,00 m2, contendo 02 QUARTOS,

SALA,COZINHA, BWC, GARAGEM� TERRENO com ÁREA de 566,00 m2.

LOCALIZADA na RUA GUILHERME BAUER, LOTEAMENTO GARCIA,
,

BAIRRO CENTRO NORTE em SCHROEDER.

Cód. 104 - CZERNIEWICZ - casa

em alvenaria com 90m2, cj 01 auíte
+ 2qtos, Rua Ernesto Rudolfo Fritz
Sohn. R$ 58.000,00

Srs. Proprietários
estamos cadastrando imóveis para venda

Fone Plantão: 9993-6992 Fernando ou 9602-5407 Fabrício.
. .

Cód. 001 - NOVA BRASILlA - apto
com 68m2 no Ed. São Rafael, c/.03 Cód. 207 - CENTRO - terrenocom Cód. 302 - AMIZADE - chácara,

\ qtos. Rua José Emmendorfer. R$ 360m2, 12x30, na Rua Amazonas. Rua Clube dos Viajantes, terreno

55.000,00 R$ 43.000,00 " com 33.000m2• R$130.000,OO

E-mail: imobgarcia@brwnet.com.br
R: João Planinscheck, 302 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul

.COM
Rua João Marcatto 265 - Ed. Mônaco - Sala 02 - Ao lado MIME Reinotdo

EXCELENTE CASA MISTA NO INíCIO DA ILHA FIGUEIRA COM 130 M2
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA. ÁREA DÉ SERVIÇO,·BWC SOCIAL
ÁREA ENTRADA E VARANDA COM CHURRASQUEIRA, TUDO COM

, PISO CERAMICO E AZULEJO ATÉ O TETO. TERRENO 'COM 1,,500 M2
,

�
,

POR APENAS R$ 30.000,00 - NEGOCIÁVEIS/ACEITA CARRO/PARCELA
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •

! TERR·ENO COM' 2.430 M2 RUA' JOAQUIrY1�);� RANCISCO' DE. PAULA - �RÓX .

.
'

.

; AO POSTO .MARCOLLA EM FRENTE TECILLP I�I OR R$ 140.000,00 - NEGOCIAVEIS
� . . . ... . . . . . . . �� . . . . . . . . .
i TE.RRENO COM 7.500 M2 - RUA BERTA WEEG:.. - PRÓX. MALWEE. R$ 160.000,00
................... � ....

DUAS PELO PREÇO DE UMA .. IDEAL PARA INVESTIMENTO .. ALUGUEL GARANTIDO
PRÓX. CQL. GIARDINI LENZI .. TUDO NUM MESMO TERRENO. ACESSOS INDEPENDENTES POR 2 RUAS.

i· CASA 01 : 120 M2 .. 03 DORMITÓRIOS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS.
..

CASA 02: 80 M2 .. 02 SUITES E DEMAIS DEPENDÊNCIAS. TERRENO COM 637 M2.
R$ 60.000,00 .. ACEITA CARRO I ESTUDA PROPOSTAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, FUTURO COMPLETA 9 ANOS E CRIA TENDENCIA '

"

"

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
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REF 3269 - SÃO LUIS - R: JOÃO FRANZNER -

TERRENO COM 616,OOM2 RS 45.000,00

REF 2478 - AGUA VERDE - R: TEODORO ACIPIO

FAGUNDES, 120 - CASA ALV 271 M2, 4 DORM, 2

BANH, GARAGEM COM CHURRASQ. TERRENO
59875 W. RS 85.000,00. ACEITA CASA NA
PRAíA OU IMÓVEl MENOR VALOR EM JARAGUÁ.

REF 2155 - VILA LENZI- R: JAIME GADOlTl, 800
- CASA ALV 140 M2, 1 SUíTE, 2 DORM, BANH,
GARAGEM 2 CARROS. TERRENO 450 W. RS
97.000,00. FICAM MÓVEIS COZINHA E BANHEIRO

REF - 3271 - JGUÁ ESQUERDO AO LADO. REF 2385 - LTO CORUPA - R: 462 -LOTE 13 -

QUARTEl P. M. - TERRENO 6.832,11 M2. RS CASA ALV 3 DORM, BANH, GARAGEM�TERRENO 378

150.000,00
M2. RS 50.000,00

.

CASA NOVA - REF 2438 - SÃO LUIS - SOBRADO
ALV 504 M2, PISO INF.: ÁREA COMERCIAL234 M2, 4
BWC. 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 2393 - TIFA MARTINS - R: JOSE NARLOCH, REF 3263 - CENTENÁRIO - R: LTO. JARDIM.

M2 1 SU'ITE, 2 DORM BANH SOCIAl REF 3289 - BARRA RIO CERRO - R:VICTORIO1482 -CASAALV 139 , , ., FRANCISCO _ VARIOS LOTES RS 26.000,00 CADA UM OU
·GARAGEM. TERRENO 350 M2. RS 73.000,00 ACEITA PARCElAMENTO DIRETO COM IMOBILIÁRIA. TECILA - TERRENO 378 M2. RS 25.000,00

REF 2484 - RIO MOLHA - R: ANA ZACKO -CASA EM
ALV. COM 90,OOM2, 2 DORM"SALA DE ESTAR,
COZINHA, BWC, GARAGEM, AREA DE SERViÇO RS
52.000,00

'(iii REF 2462 • ANA PAULA /I • CASA AlV 99 M2, 1

SUíTE, 3 DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 350 MI.

RS 67.000,00

REF 3299 - TIFA MARTINS - R: EDSON CARLOS

GERENT, LOTE 28 - TERRENO COM 581,OOM2 RS
20.000,00

REF 2469,-ILHA FIGUEIRA - R: NEREU VASEl,
267 - 2 CASAS RESIDENCIAIS: UMA EM MADEIRA
COM 5 DORM, BANH, GARAGEM. OUTRA EM ALV.

. NOVA 75 W, 2 DORM, BANH, GARAGEM.
TERRENO 618 M2. RS 83.000,00

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

REF 1132 - CENTRO - ED. DOM LORENZO APTO
301 ÁREA ULTIL DE 1 05,OOM2 FICAM MOVEIS DA
COZINHA E BWC RS 145.000,00

REF 3304 - VIEIRAS - R: MANOEl FRANCISCO DA
COSTA. TERRENO 900 M2. RS 50.000,00

REF 2480 - VILA LENII- R: LOURENÇo.KANZLER, .- 0.0

616-CASAALV 160M2,3 DORM,2BANH, DEP. EMPREG. REF 2476 - VILA LENII- R: 423 - CASA ALV

COM BANH. GARAGEM. TERRENO 1.600 W. 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 3303 - CENTRO - R: FERDINANDO PRADI -

TERRENO 600 M2. RS 200.000,00

REF 1002 - ILHA FIGUEIRA - R: JOSE
PAVANELLO - APTO 108,34 M2, 1 SUíTE, 2 DORM,
BANH, GARAGEM, SACADA COM CHURRASQUEIRA., .

COM ELEVADOR. RS 58.000,00 SEM
ACABAMENTO INTERMO, SISTEMA DE CONDOMINIO

REF 2479 - JARAGUÁ ESQUERDO - R: HENRIQUE
BORTOlINl, 410- CASA ALV 110M2, 3 DORM, 2
BANH. + EDICULA 160 W, 1 DORM, BANH;
GARAGEM. RS 98.000,00

REF - 3300 - CHICO PAULO - TERRENO
445,50 M2� LOTE 8.3. RS 28.000,00

REF 3256 - BARRA RIO CERRO - R: VERONICA
DEMARCHI ROSA - TERRENO 390 M2. RS 21.500,00
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Fone: 276-3231 Cei: 9133-9027
Email: splvendas@brturbo.com.br _

Rua Reinoldo Rau, nO 60 - sala 06
Galeria do Edifício Market Place.

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

IMÓVEIS
PARA LOCAÇAO

VILA NOVA -Apartamento com 2, quartos, sala, cozinha, lavan

deria, banheiro, garagem -- Valor R$ 420,00

VILA NOVA - Apartamento com 2 quartos, sala cozinha, lavan

deria, banheiro, garagem - Valor R$ 380,00

VILA NOVA - Apartamento com 2 quartos, sala, cozinha, Iavan-.
deria, banheiro, garagem - Valor H$ 350,00

VILA NOVA - Salas comerciais com diversos tamanhos

e valores

BAEPENDI - Apartamento com 2 salas, 4 quartos, 2 banheiros
- Valor R$ 400,00

BAEPENDI - Sala comercial pronta pára montar pizzaria ou res

taurante - Valor R$ 600,00
<'

BAEPENDI ..., Kitinete - copa/cozinha, quarto, banheiro - Valor

R$ 180,00

VILA RAU - Apartamento com 2 quartos, sala, cozinha, lavan

deria, banheiro, garagem - Valor R$ 450,00

VILA RAU - Apartamento com 1 quarto, sala, cozinha, lavande

ria, banheiro, lavabo, garagem - Valor R$ 400,00

CENTRO - Sala comercial no calçadão

CENTRO - Diversas salas comerciais em centro comercial -;

Diversos valores
COO 041 - JARAGUA' ESQUERDO - SOBRADO

novo, 1 suíte 'com closet e hidro, sala intima,
COO 040 - CENTRO - TEHRENO COMEHCIAL sacada, 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas,
no centro da .cidade medindo 1.300,00m2 � cozinha, lavanderia, área de festas, garagem
Valor R$ 350.000,00 - Valor R$ 14!5.(lOO,QO.

COO 020 - VILA NOVA - Excelente Terreno de

esquina medindo 438,88 - 27,70 X 18,78 -

Valor R$ 70.000,00

COO 044 - CENTRO - APARTAMENTO - me

dindo 173,30m2 - 1 suíte com sacada, '2 quar
tos, sala, cozinha mobiliada, lavanderia, ba

nheiro, sacada com churrasqueira, garagem,
Prédio com piscina e ampla área de festas -

Valor R$ 120.000,00.

Residence
- Últimas

COO 017 - VILA NOVA - Cobertura total

mente ';'oblllada medindo 276,00m2 - 2

suítes, quarto, sala em 3 ambientes'.

(pode se fazer mais um quarto, dois ba

nheiros, cozinha, área de festas privati
va, sacada, dependência de empregada,
dois vagas de garagem, área com céu
aberto -Valor R$ 230.000,00 ou Financi
amento am até 36X sem entrada.

COO 060 - ÁREA DE 7.000,00M2 - VILA

NOVA - Residência medindo aproximada
mente 350,00m2 - 5 quartos, 3 salas, 3

banheiros, copa/cozinha, lavanderia, qui
osque com área de festas, 'piscina - Valor

R$ 600.000,00

A<J!
I

,

Di
Âi i
=r;

.,

I ..

I

AJ! I

,Ctt

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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60 meses parapa,gar
15% de' entrada .e saldo direto' com a- construtora.

constru I

. Tubulação águÍ:i quente
.. Churrasqueira na sacada

. Opção .garagem
.

cf dep, Privativo

éôrúpleto.sistema
de segurança

ÁREA DE LAZER
· Sala de jogos
· Sala de ginástica
· Sauna cl ambiente

de descanso

· Salão de festas
cl churrasqueira e bar

· Home Theater
· Piscina adulto e infantil
· Playgrol!nd
· Ambientes decorados

e mobiliados

Camboriú Business Center

Rua 1101 , n° 60 16° andar I Balneário Camboriú SC

construsol©terra.com.br

:·::.Ph;lJ'ltão de Vendas na obra

(47) 275 3070
Diariamente das 9h às 19h.
Inclusive Sábados, Domingos e Feriados.

Hu�;Lk8�pldd'Mllh�ke.l�d(\ ímpar .•.•...••.•.. .: •...• .... .

.

PertodoClub�Beini RiO I Centrode JaragUá.do sul/se
:T',:,
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LOTES FINANCIADOS-
*Loteamento Griin Gsrten, bairro Amizade� Aprovado pela PM]S. Pronto para construir.
*Loteamento em fase de conclusão nos bairros: João Pessoa I

Rua Exp, Gumercindo da Silva, 119 - Centro Jaraguá do Sul
Financiamento direto com' a Imobiliária
Entrada + saldo em 90 meses.·

275-0606

. Ed. Aléssio Berri -

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

pare. pelo Cub

ef. 101 -

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

R$ 120.000,00

Ref. 104 - VILA LENZI -

casa cf 173m2, 3qtos,.2
salas; copa, coz., bwc, .Iav., .'

churrasq. R$ 68.000,00

Ref. 128 - RIO MOLHA -

sobrado alv., 230m2� 06

qtos. R$ 100.000,00

Ref. 102 - CORUPÁ -

casa Madeira, 120m�, com

4 quartos. R$ 28.000,00

Ref. 103 � TIFA MARTINS
- casa alvenaria, 3

'pavimentos, 212m2•

R$ 80.000,00

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

Consulte-nos e reserve seu lote!

Ref. 125 - CENTRO -

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

Ref. 126 - JOÃO PESSOA
- casa alvenaria, 60m2,

com 2 quartos e demais
dep. R$ 20.000,00 +

finan.

Ref. 129 - ILHA DA
FIGUEIRA - casa

alvenaria, 148m2, com

3 quartos .

R$ 85.000,00

Ref. 124 - BARRA "

casa alvenaria, 96m2,
com 3 quartos e

demais dep.
R$ 45.000,00

.

,.
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1031 - ESTRADA NOVA - Terreno Lot, Primavera, C/469,35m' RS 12.000,00.

1045 - NEREU RAMOS - tot Zanguelini, área de 391 ,00m'. RS 14.000,00
..... 1046 - NEREU RAMOS - Lot. Zanguelini, área de 321 ,00m'. ·RS 12.000,00
'..

.

1048 - NO

•• V.A B.
RASILlA - Rua José Emmendoerter, terrsno c/484,50m'. R$ 38.000,00

. 1052 - CZERNIEWtCZ· Rua lido Formigari, metragem 450m' RS 28.000,00
1053· AMIZADE - Lot. Versalles. Rua 1116. Terreno c/450m' RS 27.000,00 \

: .

i"cA$�§�imt1 �
2000· VILA RAU.· casa de alv. o 117,00m' e terreno o 2.407,00rri'. Próx. a Une�. ótima localização. RS 145.000,00 '.:.'201J? - AMIZADE - Lot. Versalis II, casa alv. c/150m'· terreno de 450m'. (emconst.). Aceita nego c/ sala comI. no centro da cidade.' .

2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januáno Ayroso, 2820 - em alv. c/202m' Terreno de 450m' RS 116.000,00
2031 - CZERNIEWICZ - ótima localização, o 155,00m' RS 125.000,00
2056 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli -casa alv., o 176m', terreno o 450m' R$ 45.000,00
2070 - NEREU RAMOS - R. Maria M. L. Santana, sobrado o 186m' e terreno c/350m' RS 70.000,00
2071- NEREU RAMOS - R. Juliq Tissi; o 210m' e terrenoc/450m'. Aceito apto menor valor. RS 95.000,00

,

2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lalin, c/100m' e terreno o 360,72m'. aceito apto RS.25.000,00, .

2078 � OURO VERDE -H. João Mass. Terreno o 345m' e contr .. c/I63,OOm'. RS 43.000,OQ t·
2101 • CENTRO· R. GuilhermeWeege, ótima localização . imóvel resid., ocomercial. Sobrado 0700m' e terrenoo 570m'. Valor acombinar. i
2124· ÁGUA VERDE· Rua Frederique b. Henque, terreno o 367,50m' e construção c/175m'. R$110.000,00
2133· GUARAMIRIM· casa de alvenaria c/130m' e terreno o 300m' R$ 55.000,00
2142· VIEIRAS· R. Guilherme Koeler, Cosntr. 140m' masi um aedícula de 80m' e terreno com 650m'. RS 80.000,00'
2160 - NEREU RAMOS· BR 260 KM 75, área comercial o vários imóveis: terreno o 20.000m' R$500.000,00
2163· NEREU RAMOS· Rua Adolfo Menel . Construção de 64m' e terreno de 503m'. RS 38.000,00
2165· ESTRADA NOVA· R. Felix Richert. Construção de 80m' e terreno de 435m'. RS 24.000,00
2170· RIO CERRO· rua Augusto G.J. Hanemann, casa emalv., c/200m' e terreno o 345m'. R$ 55.000,00

troca por imóvel em Brusque ou Jaraguá do Sul
2184· VIEIRAS· R Guilherme Koeler.• casa alvenaria com 100m' e terreno 450m'.

.

RS 55.000,00
2187· CENTRO· Rua CeI. Procópio Gomes, casa alv. o 230m' e terreno o 1.200m', ótima p/ ponto comercial. RS 260.000,00
2188· BARRA RIO CERRO· R Natália M.R. Andreata, const. 144,50m' e terreno 450m'. RS 166.000,00
2190· AMIZADE· Lol. Versalles II. const. 92m', terreno 450m'. RS 70.000,00
2191· NEREU RAMOS - rua Julio Gadotti, terreno 6tOm' c/3 casas,sendo uma em alvenaria c/SBm' e duas de madeira,

.

uma cI SOm' e outra c/63m'. RS 45.000,00
2192 - JARAGUÁ 99 - R Elisa W. Mass, const. 121 ,5m' + edícula 21m'; terreno 345m'. RS 65.000,00
2194· TIFA MARTINS - R João Augus.tinho Fabianc - casa madeira 49m' e terreno 322m'. R.S 25.000,00
2195· AMIZADE· R Rosa Balsanelli, casa alv. 166m' e terreno 793m'. RS 130.000,00
2197· VILA LENZI- R Francisco Pirmann, terreno o 442m' e construção 199,70m'. RS 120.000,00
2199· CENTENÁRIO· R Fidelis Stinghen, terreno o 350m' e casa de alv , o 77m'. RS 45.000,00
2202· SCHROEDER· casa a ... , o 95m', terreno 665m'. Rua Alemanha RS 90.000,00

PÀ�MitÁMÊNT.o;'D:i
3045· NOVA aRASíuA· Condomínio Leutprecht·
3048 • CENTRO· Cond. Phoenix.
3051 • CENTRO· Riviera

3,055 - VILA LALAU • Ed. Vitória Régia· Rua Pedro Avelino Fagundes
3058: CENTRO :Cri!ótiane Moníque

.

!fSAiXCOMERêíAL':i!

2144 - BAEPENDI· R. Afonso Bartel, casa de
alvenaría com 243m2'eterreno com 390m2.R$
100.000,00

RS 60.000,00
RSll0.000,00
RS100.000,00
RS 70.000,00
RS 83.000,00

4005· vence-se Panilicadora completa, com carteira de clientes, ótima localização
4006· TRÊS RIOS DO NORTE - Lanchonete, bemloclaizada, toda 'equipada, constr. 150m', terreno 751 m'. RS 85.000,00
4007· JOÃO PESSOA· Recreativa, Cond. Dona Benta, campo de lutebol.de areia, terreno 1.702m'. RS 200.000,00

-fi§JJ;lQ;;jJill0.
'

.
,

9009· SCHROEDER· R. Bom Pastor, c/ área de 4.078m' RS 18.000,00
9011 • JARAGUA 84 - terreno com 30.000m' e contrução de 140m' RS 80.000,00·
9013 - CAMPINHA • Massaranduba, com área de 242.500m' (com 02 casas de madeira, ranchos, nascente) RS 65.000,00
9017· SCHROEDER· Rua 108 Bracinho, o área de 26 000m' RS 25.000,00
918· BARRA Rlp CERRO· Rua Pedra Brànca, o área 105.000m'. 8 lagoas, excelente inv�stimento R$ 75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra - Vende - Aluga - Administra

371-1500

v Localizado em
.

Nereu Ra'mos
v Preços e condições

de pagamento facilitadas

(parcelas a partir de'
um salário mínlmo)

Vendas:

Rua Reinoldo Rau, 58 - Centro

Fone(47)371�1500
.

Plantão (47) 9975 ..1500

Q .,

",.. :·Q�I.:,Ol·suíte, Oq dorm .• saía'estar'etv, copa;!coz.,.
.

< í:.:; bwc; área, serViço, ';churrasq.,· varanda; ,

....

"

'''', "

i
' "'·sála'de::féstas,."!' ::; .•

v Natureza privilegiada
v Infra ...estrutura completa

(água, luz, esgot9,
iluminação pública)

v Lotes a partir
de 325m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Plantão: 9131-0174

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722Iro a
IMÓVEIS

1115 - CASA DE ALVENARIA - PRÓX.POSTO Km 7 -

c/290m2, em terreno de 367,50m2 - 02 suítes, 02

dormítórios, cozinha mobiliada, churrasqueira, piscina, dep.
empregada e garagem para 2 carros. RS 168.000,00

L T DA. www.girolla.com.br E-mail: girolla@netuno.com.br

terreno c/309m2 tendo, 3 qtos, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. Tem uma quitinete c/ 1 qto, sala, bwc, cozinha e

lavanderia no fundos. RS 148.000,00

1091 - SOBRADO - BAEPENDI - (próx. Recreativa da
Morisol) - c/373m2 em terreno c/450m2 tendo 1 suíte cl hidra
e doset, 2 qtos, piscina, garogem p/ 2 carros. RS 350.000,00

1003 - CASA - CENTRO - 3 quartos, bwc, dep.
emtpegada, garagem. RS 95.000,00

1315 - SOBRADO - VILA UNII- PARTE ALTA -c/
450m2, excelente acabomento, tendo 6 suítes, churrasqueiró,

garagem p/3 carros =; Aceito imóvel.

1174 - SOBRADO - CZERNIEWICZ - rf" 00m2 em

terreno de 1.470m2 tendo suíte, 3 qtos, varanaa, garagem p/
2 carros. RS 135.000,00

1392 - CASA - TRES RIO DO NORTE - (próx. GG trote o

golope) - c/66m2 em terreno de 330m2 sendo 2 quartos, sala,
cozinha ; RS 15.500,00

1051 - CASA DE ALVENARIA NOVA - ÁGUA VERDE-c/
160 m2, terreno c/ 400 m2, tendo 1 suíte, 2 qtos, churrasqueira,

garagem p/2 corras. Aceita imóvel.= RS 75.000,00.

1171 - CASA DE ALVENARIA - CZERNIEWICZ - c/
66,13 m2 em terreno de 357 m2 tendo 1 qto, bwc, copa,
cozinha, sala, despensa e lavanderia = RS 49.000,00

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

'2"-S0BRADO DE ALVENARIA -JARAGUÁ
ESQUERDO - c/132m2 em terreno de 378m2 tendo 1

quarto, area para festa, garagem. RS55.000,OO

1296 - CASA - VILA LALAU - c/130m2 em terreno de
329m2 tendo 4 qtos, sala, 2 bwc's, copa, cozinha, goragem e

varanda. RS 65.000,00

1092 - CASA - BAEPENDI- c/ 74,80m2 em terreno c/
428,80 ( 26,80 X 16,00) m2 tendo 2 qtos, sala, cozinho, bwc e

lavanderio. Na frente da casa tem 2 salas comerciais com
192,49m2. RS 100.000,00

1213 - SOBRADO RESIDENCIAL/COMERCIAL � JARAGUÁ
ESQUERDO - de frente p/ rua principal c/ 266,20 m2, tendo suíte

+ 2 qtos, socada, sala coniercial = RS 130.000,00.

1371-CASADEALVENARIA - VILA RAU-com 135m2em
terreno de 495m2 ( 16,50 x 30) sendo: 3 quartos, sola de estar, bwc

sacila, cozinha, copa bwc serviço,lavanderia, churrasqueira e garagem.
Rua Asfahada, �rdim, ponto de ônubus próximo. RS 65.000,00

1986 - CASA MISTA NO CENTRO DE GUARARMIRIMc/
200m2; terreno c/ 616,87m2, c/3 qtos, bwc, churrasqueira,

'garagem 2 carros.= RS 60.000,00. Aceita imóvel em Jaraguá

3001 - APTO
ED. ELDORADO -

c/ suíte, 01 quarto,
sala com sacada, bwc,
cozinha, lavanderio e

gorogem -

RS 73.000,003055 - COBERTURA DUPLEX - EDIFíCIO ARGUS - c/ 192 m2 de
área útil e 2 vagas de garagem. Perte de baixo: Sala íntima, suíte de casal c/
doset,1 suíte solteiro, 2 quartos e bwc. Parte de CIMA: salas de estar e jantar,
lavabo, sacada c/ churrasqueira, cozinha, área de serviço, dependência c/ �'%I__1!'iii'l't·I!!MI""",,,,,

bwc.lmóvel semi·mobiliado. Aceita apto c/ 3 qtos como parte de pgto.

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

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

. ,. . .

COO 5251- Residência em alvenaria próximo a Gruta Perpetuo Socorro
com 03 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem - Valor

R$ 45.000,00 - aceita-se carro

COO 5248 - Residência com 100,00 m2 semi acabada no Jaraguá
Esquerdo próximo ao campo do Juventus, terreno 15 x 40 - Valor R$
40.000,00 aceita-se imóvel de menor valor

, COO 5250 - Residência em alvenaria na Vila Nova com 04 quartos; 03

banheiros, 02 dispensas, garagem para 03 carros, com acabamento interno

pronto e falta acabamento externo - Valor R$ 180.000,00

COO 5249,- Residência em alvenaria no loteamento Versalhes com 01

suíte, 02 quartos, banheiro, 02 dispensas, sala, copa, cozinha, lavanderia

e garagem - parte superior inacabada - Valor R$ 100.000,00

Reinoldo Rau com aproximadamente
100,00 m2 ótima localização -

instalação de clinica DENTÁRIA -

MÉDICA - ESC. CONTABILIDADE - Valor

R$1.200,00

Vende-se 02 casas em Itajuba de lagoas, plantação - valor R$ 150.000,00
frente para a Avenida principal a uma

distancia de 50m do mar - Aceita-se
imóvel em Curitiba - PR

Vende-se casa em Barra Velha a

100m do mar toda mobiliada com

03 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem
para 02 carros - Valor R$
100.000,00 aceita-se imóvel ou

carro

Vende-se casa no Loteamento Alzira
Hardt mista com madeira de pinheiro
araucária com 03 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, banheiro
e garagem - semi nova - Valor R$
36.000,00

Vende-se terreno localizado próximo
a churrascaria Pavanello vista parcial
para a cidade com área de 4.000,00
m2 havendo nascente de água,

Vende-se área comercial na Rua:
Presidente Epitácio Pessoa de

esquina com área de 740,17 m2

pronta para construir - Valor R$
170.000,00

Vende-se uma área de 19.452,07 m2 nos

fundos da rodoviária nova - Valor R$
1.000.000,00

Vende-se casa na Vila Lenzi com 190,00
m2 fundos do colégio Giardini Lenzi
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala jantar,
sala estar, lavanderia mobiliada, salão de

festas - Valor R$ 100.000,00

Vende-se lote no loteamento Krueger na

Barra co
-

rea de 319,00 m2 no valor

de R$ 1�, ;0,00

Vende-s belíssima chácara com

146.000, 2 no funil pequeno - Valor

R$ 60.00
.

Vende-se uma área de 10.000,00 m2 em

frente a rodoviária nova - Valor R$
1.000.000,00 .:__Aluga-se casa comercial no centro da cidade

ótima localização com 03 suítes, 03

salas, lavabo, cozinha mobiliada,
lavanderia 'mobiliada, residência com

sistema solar, garagem para 02 carros,

portão eletrônico - Pronta para instalação
de clínica - DENTÁRIA -MÉDICA- ESC.

Vende-se 03 salas comerciais no Edifício CONTAB ILlDADE etc - Valor à negociar
Market Place com garagem - Valor

Vende-se área de 59 morgcs com

nascente de água, plantação a 19 km do
centro da cidade - Valor R$ 90.000,00
negociável

negociável Aluga-se sala comercial no início da

Aluga-se sala comercial com

120,00m2 localizada na Vila Nova -

R$ 500,00

Aluga-se residência em alvenaria com

03 quartos, sala, .copa, cozinha,
lavanderia, banheiro e garagem - R$
500,00.- localizada no Bairro Nova
Brasília

Aluga-se apto com 02 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro e

SRS PROPRIETÁRIOS
NECESSITAMOS DE

IMÓVEIS PARA LOCÀÇÃO

Departamento Jurídico Deja Imóveis
Dr!!. Maisa R. de Moraes Inella - OAB 15940 - Telefone: (47) 275-0037.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO

CRECI934-J

Engetec
Fone/Fax: (047)

370-0919/370-0819
. E-mail:

engetec@engetecimoveis.com.br

Ref 1049: NEREU RAMOS: Casa em alvenaria
com 3 quartos, e demais dependências. Em
frente a SAMAE. R$ 2q.000,00 + 70 parcelas
de um salário mínimo ou R$ 40.000,00 à vista.

CENTRO: Ed. Jaraguá: Apartamento no 5º

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 I:Jm

carro. Condomínio no valor de aprox. 170,00

reais. R$ 95.000,00

Ref 1068: Casa em alvenaria contendo 2

quartos, 2 salas, 1 bwc, cozinha, lavanderia,
com laje e piso cerámico. Casa com 74m2 e

terreno contendo 324m2 (12x27). R$
25.000,00

.

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

SÁBADO,3 de abril de 2004

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 spning
e bwc com banheira de Hidro. TV'a

cabo e escrivaninha. 1 vaga

de garagem.

Valor a combinar.

Ref 1065· Casa no centro da cidade com aprox.
441 m2 e terreno com 2.621 m2• 2 suítes + 2

quartos, 2 salas grandes conjugadas, cozinha,
lavanderia, área de festas, garagem para 3 carros.

Terrenos:

CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO: Sala

comercial constituida de 4 ambientes. Sala

de espera, sala de apoio, sala de entrevista e

sala de exames: Além do B e gargern para

Ref.1042· CHAMPAGNAT· Rua Irmão Leão Magno,
267· casa em alvenaria, c/198m2, área nobre, c/
aquecimento solar, 1 suíte + 2 qtos, 3 salas

amplas, copa/cozo com móveis sob medida, 2 bwcs

completos, lavanderia, Churrasqueira, garagem
para 2 carros, jardim de baixa manutenção, massa

corri?a e gesso. R$ 180.000,00. negociáveis

-2 (dois) terrenos localizado na Vila Nova

em frente ao condomínio das Mercedes,

prontos para construir. Cada um com

300,00m2. 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
-Vila Nova: 2 terrenos medindo cada um

a área de 300 m2 sendo cada frente com
,

15 m e 20 de fundos, prontos para

construção. R$ 37.000,00 cada lote.
- Vila Lalau: Terreno urbano edificado na

Rua Prefeito Waldemar Grubba, contendo

aproximadamente 2.359,00m2 com 25 m

de frente. R$ 372.000,00
- Nereu Ramos: AUTÓDROMO: Área
contendo aproximadamente 230.000 m>,
constituído de 2 áreas contíguas, sendo um

com 165.000 rrÍ2 escriturado. E o restante
de 65.000 rn? de área à requerer. Contém

também 2 (dois) galpões, um pré-moldado
e outro em alve'naria.· Área com

transformador de 75 KWA. R$ 450.000,00

Ref 1070:· Casa em alvenaria no Centro

próximo ao Edf. Gardênia. Área .construída de

aprox. l70m2, terreno contendo 427,52 m2•
3 Quartos, sala grande, cozinha, lavanderia,
bwc social. R$ 130.000 00

Ref 1067: Sobrado na Ilha da Figueira, próx.
Indumak, terreno contendo 301,29m2,
Averbada 80m2 + 40m2.= 120 m2• Térreo

contém 2 quartos, sala, copa cozinha

conjugada, e banheiro. No segundo piso 3

quartos, 2 bwc, lavanderia, cozinha, sala de

jantar e de estar, com piso carpet e cerâmico.
Garagem para 3 carros. R$ 110.000,00

Apartamentos:

- Apartamento: Localizado na Rua �1l1
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

coni churrasqueira e garagem para 2 carros,

R$ 95.000,00

Casas:

-Ref. i048 - Casa de alv., ct suite + 2 qtos,
cozo cl móveis sob medida, lav., 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
-São Luis: Casa em alvenaria localizada

próximo ao material de construção
Franzner.· Casa com 130 m? e, terren'o
contendo 364 m>, com divisão interna, 2

quartos, bwc, cozinha, sala de jantar e TV,

lavanderia, bwc social, garagem. Permuta

com apto, terreno ou casa. R$ 60.000,00
-Três Rios do Norte: casa no loteamento

.Sto. Antônio com 3 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, 2 bwc, garagem. Área com

173 m2 de área construída. Sendo que 50m2

não estão terminadas. Toda cercada. R$

27.000,00

CZERNIEWICZ: Sobrado em alvenaria

contendo 1 suíte com

hldromassagern, 3 quartos, 3 bwc,
sala de estar, jantar, sala de TV,

escritório, cozinha nova "BERLIM",
garagem com abrigo para 2 carros,

chúrrasqueira, aquecimento solar,
lavanderia. R$ 180.000,00 (aceita

imóvel em Balneário Camboriú).

�)

LOCAÇAO
PONTO COMERCIAL

Ilha da Figueira: Localizado na José
Teodoro Ribeiro, próximo a Indumak,

com 150 m2 com toda infra
estrutura comercial..

II)
I

....................................................................................d�
�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.. ,

a o f u çõe e construtivas

- Localizado à Rua Leopoldo Mahnke Próximo à UNIMED

- Edificação Residencial com 7 pavimentos
- ·14 unidades residenciais

.

- Lofts planos e duplex. com spa
'

- Edifício com sauna úmida e seca

- Salão de festas com churrasqueira
- Layanderia coletiva'

Loft - Área: 104.15m2

Duplex - Área: 123.19m2
ó

. .,

.E
�
!:;
�
'8
..
"
'"
CD
t:
.,

g- Pavimento Térreo
.g
'"

�
j
CD
'O

.!l!

i
fi)
o

.Localização

u m ançamento

�
o,

Pavimento Superior

Imagem Tridlmel)SiDnel Loft

de se n�LO I v i d especialmente
1\

para voce.

PROJETO ARQUITETÕNICO
PROJETO GRÁFICO

.

RUA ANGELO SCHIOCHET, 2805.01
CENTRO � JARAGuA 00 SUL • SC
FONE (047) 37�893
glorglo@neruno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARTAMENJOS:

''lI.�' Imobiliária Jardim Jaraguá _Ltda.
. '"

. Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do �ul � se -. �O.NE/.FAX: 3.71-07.68 ou 371-6582/ PLANTA0: 9997-9471
.

,
e-mail: Imoblhana@lardlmlaragua.com.br .

'" . .. H Á 2 2 A. NOS, G A R A N T I N o O B O N S N E G ÓCIO S

n
:::o
m
o

z
10

UI
......
.,.,
I

'-

Localização Nobre
'na Vila Nova

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

12 apartamentos
Terraço cl piscina na cobertura
Revestimento externo cl detalhes
em pastilha
Salão de festas com churrasqueir
na cobertu ra

Rua Constância Ronchi

(Luiz Marangoni)

Vila Nova: casa mista, cl órea de 75m2, terreno de
-esquinc cl 430m2• RS 47.000,00 negociáveis.

Sobrado com área de 248m2, suíte +

doset + 02 quartos, salas, cozinhas,
vaga de garagem, 02 salas

,

comerciais inacabadas no piso
inferior. RS 160.000,00. Rua José
Emendoerfer. Aceita permuta de
menor valor, Nova Nrasilia: casa mista, cl órea de 90m2, terreno

380m2• RS 58.000,00
.

OPORTUNIDADES: -(zemiewici: sobrado misto c/ área 125m� terreno
745,lOm2. RS40.000,00,
- São luis - casa alvenaria, com 113m� dorm., área com

364m2• R� 40.000,00

(14x28) - RS 50.000,00.
-Vila Nova; c/ área 456,00m2 (12x38) - RS
50.00 � (negociáveis),
·Baj 'rena com. R: Bemado Dorbusch c/área

I.r. (30,50 frente) valor negociável.
_\\j'H : terreno industriei/, 117m frente p/BR-

CI 000,00m2 - RS 180.000,00
-(entro:.(Ed,Kleinl c/área 130,00m2, suite + 02 dorm"

_

.

aC�/'
Jaraguá.

apto novo - RS 115.000,00. -GiEl1 terreno industrial, com frente p/BR· c/
-(entro: (Ed.Carvalhol c/ área 140,00m2, suite + 02 áre·· 0.000,00m2 - RS 250.000;00.
dorm., cozinha mobiliada - RS 100.000,00. -N a Brasilia:c/ área 555,00m2 (15x37) - KS
:(entro: (Ed.lmperiall c/área 261,OOm2, suite c/banheira, 35.000,00. .

,

.

02 vagas garagem - RS 170.000,00. -Centro:ferreno comercial R: Procópio GomeH/área
-Barra Rio Molha: sobrado (piso superior) R: Walter 562,50m2 (12,50x45,00}-(negociáveis).
Marquardt com �rea 100m2 - RS 50.000,00. -úemiewicz: terreno comercialc/casa germônica com

-Baependi: Red. Bartel, suíte + 2 dorm., cozo mobiliada. área de 200,00m2 - R: Jorge (zemiewicz c/área de
RS 60.000,00 13.501,OOm2 (valor a combínar).
-(entro: Ed. Maguilú, 2 qtos e demais dependencias. -Chácara com área de 85.800m2 c/2 casas de
RS60.000,OO madeira com 02 riachos, 03 nascentes. Ribeirão'

Caá/da: RS 65.000,00. Aceita carro de 10.000,00
(Gariba/dí)

.

-Terreno com área de 61.750m2 edificada com uma
.

casa de alvenaria e um rancho de madeira, próximo
Pedreira Rio Branaco BR 316.' Valor RS
.115.000,00

CASAS:

-Barra Rio Mólha: casa nova c/área 120m2, terreno

380,00m2 :_ RS I 07. 000, DO (fase construção).
-Blumengharden: casa nova c/área 110m2, terreno

360,00m2 - RS 85.000,00 (aceita apto centro).
-Blumengharden: casa semi-nova c/ área 75m2,
terreno 360,00m2-RS 58.00'0,00 (aceita apto
centro)
-Nova Brasília: sobrado c/ área 120m2, terreno

280,00m2 � R-$ 50.000,00 R: Antonio (ar/os
Ferreira
·/Iha Figueira: casa alv. c/ área 140m2, terreno

490,00m2 - RS 50.000,00 + finan, (EF
-Lentto: casa nO.va c/ área 100m2, terreno

150,00m2 - RS 100.000,00 (próx. Duas Rodas).
-Baependi: sobrado com área de 370,00m2, suíte +

02 quartos, escritório, sala estar, sala jantar, cozinha,
dep. empregada, churrasqueira"com piscina, garagem'
p/ 03 carros, alarme, terreno 420,00m2 - RS
370.000,00 (próx. Recreativa Marisol).

.

,Ed. Eldorado· com área de 130m2 c/ suíte + 02
dorm., c/cozo mobiliada. RSeO.OOo,OO à vista

TERRENOS:

·Vila Rau: (ao lado da UNERJI - c/área 530,00m2 (l4x37)
- RS 35.000,00.
-Vila Nova: (Próx.lgreja Rainha Pazl c/,área 392,00m2

São Luis - caso, semi-nova, com área de 120m2,
suíte + 02 quartos + dep, com piscina - valor: RS

58.000,00

(Liberada para saque de FGTS e financiamento bancário)" '

lOCACÃO':
Centro: ótima casa el 250,00m2, terrena 800,00m2 (Ponto C�mercialJ - RS 2.000,00.

.

Nova Brasilia: boa casa suíte + 02 dorm., RJosé Emmendoerfer - RS 900,00.

Centro: casa alvenaria - 03 dorm. - RS 430,00 + IPTU - R: João Pieolli,

Centro: Ed. Klein - suite + 02 dorm., sala el sacada, coz., bwe, lav., garagem - RS 600,00.
Vila lalau: Ed. Teresinha - 02 dorm., sala el sacada, COZ., bwe, lav., garagem - RS 280,00.

, üerniewicz: Ed. Suelen ., suíte+02 dorm., sala el sacada, toz., bwc, lav., garag RS 400,00.

Centro: Ed, Cristiane Monique - suíte + 2 qtos cl 2 vagas de garagem. RS 450,00
I '

.

(zerniewicz; Ed. Joice Adriano - suíte+OI darm., �I garagem. RS 400,00.
Centro: Ed. Riviera - cobertura duplex - RS 1.300,00.,
Ed. Sehioehet: todo mohilicdo- RS 1.100,00.
Res. Amizade: e/2 dorm. - RS 300,00 ,

o verdadeiro conceito de Loft,
desenvolvido especialmente para você...

Centro: Ed. 5chiochet (ao
lado Angeloni), piso
revestimento em cerômica

,- com órea total de
155,00m2, suíte + 02

dotm., sala c/ sacada,
cozinha, bwc,social, área

serviço, dependência c/e'
·empregada c/ bwc,
garagem, prédio com

piscina. Valor, RS
9,5.000,00
negociáveis.

Loja cl ponto
comercial no

calçadão - cl 180m2
e mesanino. Valor

A IMOBLlÁRIA JARDIM JARAGUÁ, ESTÁ NECESSITANDO DE IMÓVEIS PARA FINS

DHOCAÇÃO, COM CLIENTES JÁ COM CADASTROS APROVADOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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e-mail: itaivan@itaivan.com.br

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

Ref6022-
Centro - tod.
Tower
Center -

Sala
Comercial cf
87,00m2 "

02 vagas de

Qaragem .;

Area total cf
148,89m2 -

R$85.000,OO

Ref6023 -

Czerniewicz -

Sala
Comercial cf
bwc - cf
40,00m2 -

R$25.000,00

Blumengarten II - Casa Alv. em

Construção cf 130,00m2 - 01 suíte
cf closet + 02 dorm - bwc -

churrasqueira - Terreno cf 358,87m2
- R$118.000,00

Ref 5340 - Amizade - Casa Alv. cf
200,00m2 - 03 dorm - 02 bwc - área
festa + Casa Madeira cf 70,00m2 -

02 dorm - 01 bwc - Terreno cf
608,00m2 - R$115.000,00 (Aceita
apartamento central como parte de
pagamento)

Ref 5454 - Chico de Paula - Sobrado
em fase de acabamento - cf
224,00m2 - 01 suíte cf closet + 03
dorm - cozinha cf armários embutidos
- Terreno cf 844,00m2 - R$
115.000,00

Ref 5446 - Czerniewicz - Casa Alv. cf
212,00m2 - suíte + Ó2 dorm - 01 bwc
+ Quitinete cf 02 dorm - 01 bwc -.

Terreno cf 469,00m2 - R$149.000,00
(Aceita apto até R$70.000,00)

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

Terreno cf 530,00m2 - R$50.000,00

Ref 5449 - Chico de Paula - Lot. firenze
- Imóvel Comercial cf 100,00m2 -

Galpão cf bwc Terreno cf
361,00m2 - R$65.000;00

Ref 5429 - Amizade - Lot.

Blumengarten II - Casa Alv. em

construção cf 149,00m2 - 01 suíte
+ 02 dorm - 01 bwc - churrasqueira -

Terreno cf 334,13m2 - R$118.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'FINAlalU
Vf 'Uotorantim I Finanças

Corsa Wind .MPFI
Fiat Uno Eletronic
Gol1.000i
Gol GIII completo 1.6
MS 608 carroceria
MB 1513 caçamba
MB 1113 truck
MEl 710 turbinado, cl baú
MB 710 turbinado
Palio Lõcompl. + banco couro

Goll.0 8v 4p
Fusca
Gol LO 8v
Gol modo Antigo, impecável
Vectra GLS compl.
Uno Mille
Uno Mille

",1;
01
00
92

.

90
97
94
96
00
82
79
75
98
00
97
00
96
01
95
94
94
94

cinza
cinza
vermelho
bordô
vermelho
vermelho
vermelho
amarelo
azul
vermelho
branco

preto
branco
verde meto
cinza
marrom meto G
bordô G
bordô G
cinza G

,fJpl=!fêM'. '.
.

�. aUlamó�eis 370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

IPANEMA Sl(E
ASTRA GlS
MONZA Gl, C( TRIO +DH

MAREA WEEKEND 2.0, 20V, COMPLETO
PREMIO 4P

.

ESCORT Gl COMPl.
ESCORT SW GLX
RANGER
ESCORT GL 1.8
ESCORT HOBBY 1.6
VERONA Gl 1.8, 4P
ESCORT CONV.

pala SEOAN
Gal GIII16V
Gal 1000 4P 8V
Gal 1.0 16V 4P. TRIO
GOl.l.0
GOl1.8
PARATI CL
GOll000

CHEVROlET

VOLKSWAGEM

RENAUlT

FIAr

FORD

AZUL 1995
CINZA 1995
AZUL 1994

CINZA 1999
CINZA 1990

PRATA 2000
AZUL 1999
VERDE 1997
CINZA 1996
CINZA 1994
VERMELHO 1994
PRATA 1988

PRETO 2003
CINZA 2000
PRATA 2000
BRANCO 1999
BRANCO 1994

,VERDE 1994
PRATA' 1993
BEGE 1993

,_
•.... -''''':,:;,'':: 0'0 :,:e ,_.. ";: .. _.'

Av. Pref�ito Waldema� GrÍlba, 3747: Jaraguá dlrSid
FIAT Un04p

Tipo 1.64p

Uno

Tempra

FORD

VW

Pampa 94

Apolo GL-S compl. 91

GM

Gol MI Plus

KadetlGS

Uno 2p

Prêmi04p

Corsa

97

96

91

92

97

90

01

93

98

Bordô

Vinho

Vermelho

Cinza

Cinza

Cinza

Branco

Bordô

Branco

Azul

Verde

'R$ 9.800,00
.

R$ 9.100,00

R$ 5.900,00

R$ 7.900,00

R$ 8.500,00

R$ 7.000,00

R$11.500,00

R$ 7.600,00

R$10.200,00

R$ 6.500,00

R$10.000,00

�

GadOtti VEÍCULOS
Fone: 47 372-2143
F-l000 gabinada
Monza v.e., T.e.

Escort

Chevette 1000

Gol

Monza 4p compl.
Fiesta 4p
Santana c/ a.c, D,h,

Suzuki compl. 27 .000km originais
GolMI

Fiesta

94

91

94

92

88

93

96

92

98

97

96

R$ 25,000,00

R$ 7.500,00

R$ 8.500,00

R$ 5,500,00
R$ 4,800,00

R$ 8.500,00

R$ 9.800,00

R$ 9,500,00

R$12.500,OO
R$11.500,OO
R$ 9,500,00

310-21:.Q.I:;10 E N O R
; Av:'�PREF;WALDEMAR GRUBBA,'3S09" .,,',.1.1•• '•.. 1'1.'.'_ ...

,

• �
... ', .. ',;• VIEII!AS; JARAGUÁ DO SUL -,'

.

� ...

GM
Corsa GL 1.6 a.c., d.h.
Celta
Blazer, top de linha
Vectra Millenium
Corsa Super 4p
Corsa Wind
Monza SL cornpl. -Ar
Monza SLE compl. - ar

Astra GLS compl.

Branco
Branco
Prata
Prata
Bordô
Bordo'
Vermelho
Cinza
Bordô

VW
Verde
Amarelo
Bordô

FIAT
Vermelho

FORD
Azul
Azul
Branco.

RENAULT
Cinza

Parati CL
Fusca
Parati CL 1.6

Uno 1.5R

Escort GL 16v compl.
Verona 1.8 GLX
Fiesta Street 4p

Scenic RT 1.6

Vectra GLS 2.2
Gol GIII 4p, 16v
Astra Gl.cornpl.
Corsa Wind 4p
Goll.0

Corsa Wagon GLS 1.6 compl.
Vectra GL compl.
Palo Classic. compl.
Palio Young, fire, 4p, cf opc.

Goll.08v4p
Santana quantum
Vectra CD compl.
Clio RN compl.-v.e.
Corsa 1.0

GolfGTI2p

99

Meriva 03

Omega 93

Omega 95

Gol GIII 01

F·l000 89
Gol 95

Kadett conv. 94

Escort Euro. 93

0·20 92

Voyage 91

Omega
.

·95

S·10 97

Escort Euro. 96
Palio 99

CorsaWind 97
EscortSW 97

branca 4p, 1.0, 16v,
grafite 1.8 compl.
azul GLS, compl., GNV.

azul CD-GNV

branco Plus,4p
branca cl carroc. Madeira. diesel

preto LO,opcjnais
branco GSI, cornpl., 2.0 gasolina
cinza 1.6, gasolina

gabinada, diesel, compl.
marrom CL 1.6 .

dourado CD. couro, 6ec
branca d.h., a.q

1.8 d.t., a.q .. Alarme

weekend, 16v, cornpl,
2p
GNV,compl.

01
01
01
01
97
95
93
93
95

93
69
95

89

98
94
03

00

373-0806
373-1881

verde 00
branco 00
azul 99

prata 01

prata 94

prata 99

prata 97
branco 99

branco 02

branco' 99

cinza 97

prata 97

vermelho 00

vermelho 95

vermelho 95

R$ 15.500,00
R$ 34.000,00
R$15.000,00
R$18.000,00
R$17.000,00
R$18.000,00
R$ 7.700,00
R$12.500,00
R$ 7.8C0,QO
R$ 31.0011,00
R$ 6.700,00
R$18.00n,00
R$15.70< 1,00
R$ 9.50n,00
R$16.00IJ,00
R$10.50IJ,00
R$16.50n,00

carro 1,0 acima do ano 95

vw

LD
FIAT

FORD

GM

373-4047

G'
G
G
G
G
G
A

'A
G

Marea EX 2.0 20v 4p cornpl.
Tempra 2.0 8v compl. GNV
Palio EX 1.0 4p
Palio Weekend 1.5 compl. -d.h.

Golf 1.6 compl.
Parati 1.0 4p I.t .. d.t .. a.q.
Saveiro 1.6 MI GNV
Gol LO
Gol LO 4p

Corsa Super 4p 1.4 GL v.e .. T.e.
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Astra GL 1.8 4p compl.
Corsa Wind 4p
Astra 4p 1.6 u., d.t., a.q.,t.e.

Pick up Ranger 2.5
Escort 1.8 16v GLX Zetec 4p compl.
Escort Hobby 1.0, I.t., D.t., a.q.
Escort SW 1.8 16v compl.

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

G
G
G

G

G
G
G

G

G·
G
G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Titan
Monza SLE, álcool 1.8
Goll.6
Voyage 1.8
Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina
Fusca 1300
Chevette DL 1.6
Ranger XL GNV
Parati 1.6 álcool
Gol 1.6, gasolina
Escort Europeu
Vectra GL
Santana compl. 2.0
Palio 4p
Pálio, 1.0, ED, 2p
Uno, 1.5, IE, álc.
Fiesta 4p
Saveiro 1.6
Saveiro 1.6

FIAT

vw.

GM

FORD

01
99
98
93
94

96
98.
99
01
00

97
97
95
98

azul met.
branco
azul
preto

cinza meto

prata
branca
branco

.

cinza

branco
branco
branco
branco
cinza

Gc

00
96
.92
92
87
78
93
95
89
93
93
97
96
00
98
94
98
98
91

prata
vermelho
prata
prata
dourado
branco
verde musgo
branca

.

prata
verde

prata
prata
branco

xerde
preta
cinza meto
azul
branco
amarela

branca
prata
cinza
prata

370-7986
R: Walter Marquardt, 2166

Branco

Cinza

Azul

Verde

Bege
Cinza

Cinza

Cinza

Branca

Cinza

Branca

Verde

Prela

Preta

Cinza

G

G

G

G

A

G

G

D

G

G

GNV

G

G

G

G

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

Barraca pi camping completa

IMPORTADO. Mercedes C 280 4p
BMW3251A4p

VW Fusca 1300

Fusca 1300

Goll.32p
ApoloGLS2p
VoyageLS2p
UnoCS 1.32p
Premio 1.0 2p
Ranger 2.8 CD

Verona LX 1.8 4p
Corsa 1.04p
Blaser DLX 2.2 4p
Yamaha 125K

HondaCl00Biz

FIAT

FORD

GM

MOTOS

1985

1981

1983

1992

1983

1991

1987

2002

1994

2001

1996

2001

2001

1995

1993

Cu

/

Su

S-:

Un

Pa

Go

Ka

Ka

branco
Go
COI
COI
Sie
Go
Un,

Chevette + rodas

Tempra compl. Único dono

Logus
Escort Guarujá compl.

Uno 4p

Titan

Gal MI

Uno ELX 4p

Gal CU 1.6, cd e roda

Escort Hobby

r

; , 329 - Guaramirim (em/rente a FAMEG)
TipoIE2p(·a.c.) Prelo 94 R$ 7.300,00
Uno IE Verde 95 R$ 7.5ÓO,00
Tipo compl. +teto Cinza 95 R$ 9.300,00
Fiorinofurgãoálcool Branco 93 R$ 6.900,00
Tipo SLX compl. Bordô 95 R$10.500,00
Uno IE 2p Vermelho 96 R$ 8.300,00
Fiorino pick-up Branca 91 R$ 5.900,00
Fiorino pick-up Vermelha 96 R$ 8.300,00
EscortHobby2p Praia 94 R$ 6.500,00
EscortSWcompl.+telo Bordô 97 R$14.300;00
F·l000F Praia 87" R$17.900,00
Escort L Azul 93 R$ 7.800,00
VeronaGLXcompl. Preto R$ 6.800,00
Corsa Wind Bordô 95 R4 9.300,00
KadeltSL Preto 93 R$ 6.500,00
Logus GLS, compl. Cinza 94 R$ 9.500,00
Logus GL Praia 94 R$ 8.300,00
Gol CL Branco 89 R$ 5.400,00
Santana Verde 92 R$ 8.300,OÓ
Fusca Branco 81 R$ 1.900,00
SaveiroCL 1.8 . Vermelho 95 R$ 8.300,00
Molorroom-casacompl.Azu/ 76 1I$36.OU<l,UO
JelskySeedoo 750 94 11$ 6.80(1.00
Kia C/arus Praia 98 11$19.5011,00

87

97

94

92

96

01

97

94

96

94

prata

verde

cinza

bordo

vermelha

prata

branco

vermelho

vermelho

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEíCULOS
370-7516

Financia
I{)�, �ltüa Wálter Marqu�rdt;'185Q • Barra do. Rio Molha. Jaraguá do Sul � SC.

Unofire Azul 02
Gol GIII plus, gasolina, 4p Branco 01
Fiesta Azul 00

Golf 2.0 compl,
.

Cinza' 98
Palio 4p 16v cornpl. Prata 97

Vermelha 94
Cinza 93
Bordô
Cinza

Cinza
Amarela

Prata
Verde meto

'Verde

92
92
90
86
86
88

,99

-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frelite oRodo-

terrovlárlo)

01 verde R$ 28.000,00

96 cinza R$ 18.500,00

Uno EP a.c., trio 96 preto R$ 9.500,00

Pajero compl. 95 chumbo R$ 45.000,00

Gol CLI a.c., d.h. 95 R$ 12.500,00

, Kadet 94 preto R$ 8.500,00

92 cinza R$ 7.500,00

91 branca R$ 19.000,00

.

FliN.IfCI11A

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280 -Km 53· Guaramirim (47) 373-0127

..

' ,:::,,"" "",',"',;'" ..... ;.,.::::: ....
"

Escort GL 1.6':2p, a,cj.,d.

Monza SLjE 4p, d.h;,·.v,e.

CAMINHÕES,

VW 12.140H 94/94 R$ 40.000,00 carroceria

VW17.210 01 R$ 85.000,00 3° eixo chassi

VW 26.300 00/01 R$ 102.000,00 chassi

Iveco Furgão 3310 99/99 R$36.000,00 turbo daly

VW 8.14.0 c/ bau 98 R$32.000,00 + 32x565,00

EXD. Antônio Carlos ferreira, 130 . Centro· Jguá do Sul

.- -_ .. _ ... _"--_ ....

_---;
__ o,

S�lO turbo diesel, comI'! .

:::.:-; .:: -:..
- -- �- .-

_. .. .

'

.J

Titan ES ·partida elétrica'
.

r
213-6'549

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Celta 1.0 4p VHC branca 03 G Corsa sedam compl, modo Novo Prata 03

Ka ui 2p zetec rocan dourado 00 G Corsa Classic Azul 03

Gol GIII 1.0 4p 8v branco 00 G Golf 1.6 compl. air bag Vermelho 01

I<a 1.0 2p prata 99 G Clio RN cj a.c. + trio Azul 01

Corsal.O 4p M PFI preto 97 G Fiesta 4p a.c., D.h. Branco 99

Ranger 2.3 2p c/ G NV preta 97 G Corsa 4p cj d.h. + trio Azul 98
Corsa 1.0 2p M PFI branco 96 G Fiesta 4p cj opc. verde 96

Uno 1.0 4p eletronic azul 93 G Corsa sedan milênio, acjvte Prata 02
Kadet 1.8 2p E F I cinza 94 G Gol 1.6 power d.h., Trio Branco 03

Omega 2.0 4p compl. verde 94 G Gol Power 16v, d.h., Trio' Branco 02

Quantum 1.8 4pbásica branca 95 G Parati Summer cornpl. Bordô 01
Gol ct 1.6 2p CHT azul 92 A Gol Special Azul 00
Monza 1.8 2p SL/E verde Palio Weekend ELX cornpl. Azul 03
Del Rey 1.8 2p G L vermelho Palio EDX compl. Cinza 99
CBX 750 Wind Scenic RT 1.6 compl. Cinza 01

Astra GLS cornpl, Prata, 99

fR_ONTAL
COMPRA
VENDE
TROCA

VEICUlOS
FINANCIA

371-4570/376-2895 Seja
•

parceiroRUA BERNARDO DORNB'USH: 1654 - BAEPENDI . JARAGUÁ DO SUL - se

01 branco
Gol,MI1.0 2p branco 01 G
VT - Shadow.600cc preta 02 G

da BV Financeiratrava 99 verde Gol GIII16v 2p branco
. do G

V.e. - trava aI. 98 cinza Fiesta GL 1.0 4p azul 99 G
Ducato Furgão 2.8 diesel' branco 99 D

completo, ar 98 azul Escort 16v 4p compl. Azul 98 G
Trava 96 branco Pampa1.6l branco ,97 G

faça ótimosaq- limp/des .. 96 verde
Parati 1.6 MI cl a.c. branco 97 G ePalio 1.0 4p a.c. bege 98 G

Ar 95 vermelho Omega GLS 4.1 cornpl. verde 95 G

a.c. 95 prata Passat 2.0 4p compl. preto 95 G

Ranger6cc, compl. prata 94 G , •

93 verde KombiSTD branca 95 G neuocrosa.c, 01 branco Gol CL 1.6 prata 94 G

compl. 94 azul
Go11.0 branco 94 G
Logus GL 1.8 prata 93 G

92 cinza Corsa 1.0 2p preto 94 'G

neste espaço!Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G
Saveiro CO branco" 91 D
Monza Classic 2p azul 91 A

03 preta Escort 1.6L azul 93 G
00 azul Uno 1.3S vermelho 88 G

Escort GL 1.6 cinza 89 A
Fusca 1.6 branca , 86 G

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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:1

INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

RESIDENCIAL MONISE
CONFORTO, FUNCIONALIDADE; SEGURANÇA E

BELEZA, EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA.

Rua Emmerich Ruysan esquina cf Rua Hilário Bana (Vila Nova)

Apartamento Tipo 01:
Área 96,60m2

Contendo 02 dormitórios (sendo
01 suíte), bwc social, sala de estar

e jantar, cozinha, área de serviço,
sacada cf churrasqueira e uma

vaga de garagem.

Apartamento Tipo 02:
Área 148,18m2.

Contendo 03 dormitórios (sendo 01

suíte), bwc social, sala de estar e

jantar, cozinha, área de serviço e

sacada cf churrasqueira e três

vagas de garagem.

A L UGA:
Res. Marina

Aptos novos,

contendo ,03

dormitórios

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

banheirosocial, sacada c/churrasqueira
egaragem. RuaMarina Frutuosaesquina
c/ Rua Paulo Schiochet - Centro (Próx.

.

Angeloni). Aluguel R$ 550,00.

ALUGA: Sala Comercial c/ área

de aprox.40m2• Rua Preso Epitácio
Pessoa, 1465 (Centro). Aluguel:

.

R$ 330,00

Aluga: Galpão ind.Zcomercial c

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

Vende: Res.

Imperial - Apto
c/03 dorm.

(sendo 1 suíte),
e demaisdep.,
com área

privativa de

152m2• Rua

Felipe Schmidt,
234 (centro).

otalização: Rua Leopoldo Mahnke - Centro (Lateral da Rua Barão do 'Rio Branco):

LOFT - TIPO 01 E 02
Loft com 1. pevimenio, sendo:

*sala de estar *sala de jantar e

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

hidromassagem *varanda
*1 vaga de garagem.

DUPLEX - TIPO 03 E 04

Loft com 2 pavimentos, sendo:
* sala de estar

*sala de jantar e cozinha integrada
*área de serviço

*dormitório
*escritórió

*banheiro com hidromassagem
*varanda

*1 vaga de garagem.

Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se,
casa mista ej 02 qtos, sala,
cozinha, bwe, lavanderia. Rua

Águas Claras, 436. Tratar: 370-
4594 após as 18:30

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
sobrado, próx. ao Hornago, ej 3

qtos, 3 banho e demais

dependências. R$85.000:00.
Aceita-se carro no neg. Tr: 370-
8086.

PROCURA-S'É - moças ou

rapazes pj dividir aluguel próx.
ao Centro. Tr: 371-3571 após
14:00.

PROCURA-SE-easa pj alugar,
ej 2 qtos, valor aproximado
R$280,OO. Tr: 9103-6946 ej
Éder.

. PROCURA-SE - casa ou apto ,no

centro, pj alugar. Tr: 8802-
1180 ej Michele.

RIO MOLHA - vende-se, ej
88m2, ínieio de acabamento, ter.

ej 510m2. R$35.000,OO. Tr:
276-3353 ej Cristiano.

SCHROEDER I - vende-se, ej
74m2, 2km do asfalto, alv., toda

murada, ej portão de alumínio,
ter. ej 438m2• Aceita-se troca e

.

negotia-se. Tr: 9141-9344 ou

374-5757.

TRÊS RIOS :DO NORTE � vende

se, mad., cj 70m2, no Lot.
Santo Antônio. R$16.500,OO +

prest. de 1 salário mínimo. Tr:
9141-4740 cj João.

TROCA-SE - casa alv. em Barra

Velha, ej 100m2, 3 qtos, sala e

eoz. ampla, cj churrasqueira,
área de serviço por casa ou

quitinete em Jaraguá do.Sul, Tr:
371-5592 ej João.

Vendas

UBATUBA - vende-se, cj 90m2,
cj ter. R$20.000,OO. Aceita-se
troca por casa em Jaraguá. Tr:
9102-7311.

VENDE-SE - excelente, cj 3

dorm., churrasq., bwc cj piso,
azulejo e Box, demais

dependências. Ter. cj 1.500m2,
próx. Posto Behling.
R$30.000,OO nego Aceita-se

carro/moto. Tr: 9962-8154.

VENDE-SE - de madeira, pj
retirar do local. R$1.500,OO. Tr:

371-7797,

VENDE-SE - ou troca-se, na

praia, por outraem Jaraguá. Tr:
371-3132.

VENDE-SE - alv., laje, cj 100m2,
frente pj asfalto, próx. escola e

posto de saúde. Aceita-se troca

pj chácara. Tr: 374-5444�

VENDE-SE - mista, cj 100m2.

R$20.000,OO à vista ou

R$15.000,OO entro +

R$5.000,OO parco Tr:. 276-
0196.

VENDE-5E - alv., cj 3 qtos, sala,
copa, coz., área de serviço,
banho e churrasqueir a.

R$60.000,OO. -Tr: 370-8515.

VENDE-5E- ótima, alv., cj 3 qtos
e demais dependências. Boa

localização em terreno de
398m2• R$65.0QO,OO. Aceita
se carro como parte do

pagamento. Tr: 9997-2020.

VILA LENZI - vende-se ou troca

se pj chácara. Tr: 371-3132.

ALUGA-SE quitinete
mobiliada, na R. Exp.
Gumercindo da Silva, 616,

centro. R$240,OO. Tr: 9113-

1290.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas, entrada da APAE,
próx. WEG II. Tr: 370-3561 cj
proprietária.

ALUGA-SE no Cond.

Residencial Cçncôrdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

CENTRO..:. vende-se, calçadão,
'

cj 145m2, sem garagem.
R$60.000,OO. Aceita-se troca

por casa. Tr: 370-9787.

CENTRO - vende-se, em prédio
cj 3 aptos. R$130.000,OO.
Aceita-se proposta. Tr: 370-
8097 ou 9104-5468, ej Tina.
Creci 9839

COMPRA-SE - Apartamento de
até 40.000,00. Tratar: 9122-
1830 ou 9135-5854.

JOINVILLE vende-se,
, resldencial. cj 96m2, quitado,

bairro Espinheiro, próx. Barco

Príncipe. Aceita-se carro até

R$15.000,OO. Tr: 373-4142.

PROCURA-SE'- pessoa cj apto
no centro, pj dividir aluguel.
Tr: 9902-3397.

PROCURA-SE - duas meninas

pj dividir aluguel de apto no

centro.Tr: 9135-0130 ou 371-
9075 ej Cris após 18:30.

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e-residencial, valor a

CORREIO DO POVO 19
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CRECI W 10900
CONSULTORIA
HABITACIONAL

(47) 274-8538/9955-2964 (47) 370-6202/9122-85651
. -- r

Rua Bernardo Dornbusch, 1067 - Baependi - Jaraguá do Sul - se

Edifício de 1 pvto. com 4 apto. (estrutura pi + 2

pvto.) com aprox. 227m2, na rua Ana Muller Enke,
próx. Unerj. R$155.000,OO.

Casa de alvenaria com aprox. 100m2, na Rua MaX!
Doering, bairro Czerniewiez, R$55.000,OO,

.

'Casa de alvenaria com aprox. 100m2, na Hua Max

Qoering, bairro Czerniewicz, R$55.000,OO.
'Edifício de 1 pvto. com 4 apto. (estrutura pI + 2 pvto.)
com aprox. 227m2, na rua Ana Muller Enke, próx. Unerj,
R$138.000,OO.
'Terreno com 330m2, murado e com portão, próximo a

Fameg. R$25.000,OO.
.

'Casa de alvenaria com 68m2, na rua João André dos

Reis, Vila Lenzi. R$28.000,OO.
'Apto. com 60m2 (incluindo garagem) no Condomínio
Amizade R$33.400,OO + financ.

.

'Casa de alvenaria com aprox. 140m2, no Loteam. Jardim

Francisco, bairro Centenário H$55.000,OO.
'Casa Germinada de-alvenaria com aprox. 100m2, no

condomínio Conrado Erdman. R$28.000,OO + financ.
'Edifício cf 3 pavtos. CI 12 aptos, + 2 Kitnet, + 3 salas

comercial, com um total aproximado-em 1500m2, no

.

bairro Czerniewicz, Próx. Humana RH, Valor a NegOCiar.
Terrel'lo com 330m2, murado e com portão, próximo
a Fameg. R$25.000,OO .

Referência de nosso trabalho (c;o/çadã6 e pátio da SCAR, .

, Floricultura Manque, Colégio Municipal Rio da Luz)

R$ 26.000,00
<r Lotes, Amizade, com 350[n<, próximo ao

Clube do Viajantes, pronto pra construir. R$
10.000,00 à vista ou entrada -l- pa,rc.
<lr Terreno cl 13000IYlz, cf galr>ào de 600m2,
na Vila t.alau.
W' Apartamento cf 97m'. Ou troca-se pai' casa .

R$ 75.000,00
'/T' Chácara cl 75000m', em Ribeirão Grande.

R$ 25.000,00
,�. Casa em alvenaria cl 230m', 4 qtos,
loteamento Juventus. R$ 90.000,00

, .' : .. ; : :)

"', Terreno cl óOOrn', Amlzade. R$ 12.000,00
'ii' Terreno cl 50001', Amizade -I Lot. Bela Vista.

R$ 28.000,00
'fI" Terreno cl 350m3, Grü.!l Garten. R$ 18.000,00
'i" Chácara com 335.000m1, 600mts da Igreja
do Rio Molha. R$ 80.000,00 negociáveis
"" Apartamento cf 4 qtos, 135m2, Centro.

R$ 60.000,00
w- Terreno c/721m', Lot. Juventus.

��\t
C"" 0418J

i
hnóbiliária,sárÍ,ta'Marla i

. ,

">;

Locação
",. Galpão na Vila Lalau cl 540m' e c/1500l11'
de pátio pi estacionamento. Valor a combinar

FONE FAX: 392-3071 ou '9122-8935.

Tudo e,m colocação de lajotas, pcrclelepípedos, cokigrama.

Especializada na colocação do verdadeiro peiver, interfravado.

Temos compactador e policorte.

Valorizando
seu ambiente!

0-
. ./!Jtaça/-/W{j/ U111/1/

tfo'i:U-h/

3:, .
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Revalida pela 4a
vez o

SELO CATARINENSE
.

.

. de. QUALIDADE

o sucesso de mtiitàs empresas Ilaodepende
exclusivamente de uma

pessoa ou de um único produto ...

O sucesso da empresa acontece com'

uma boa organização, com setores afinados,
-

-forneccdorés e colaboradores ,

.:. .. ""

.

iC()ll',pronietidos com um todo.
.

Confíe 211 con tabílídade da sua empresa
ou escrítório a quem

:�eJ.turaJlça e qualidade nos. servíços.

CS ESCIRITORIO CONTÁBIL LTDA
� - ".

.Paru obter sucesso no presente
e tranquilidade no futuro!

CS ESCRrrÓRIO'CONTÁBIL LTDA
A SlfA EMPRESA MERECE!

'

r.

li
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBADO,3 de abril de 2004 CLASSI

I·CASA
"GERMINADIX' , CAQA UMA COM 120M2, RUA JOÃO

PLANINCHECK - VALOR r$ 1'20.000
'CASA DEALVEANRIA COM 120,OOM2 - NA RUA FRANCISCO
HRUSCKA, 2181 - VALOR R$ 45.000,00
'CASA DE ALVENARIA COM 80;00M2 - LOTE 305 - FIRENSE 11.
VALOR R$ 22.000,00 + 43 X 280,00
'CASA DE ALVENARIA EM CONSTRUÇÃO COM rO,OO M2

-I
LOTE 67 - LOTEAMENTO ZANGHELlNE. VALOR R$ 15.000,00
+ 51 X 370,00

.

'CASA DE ALVENARIA COM 101,OOM2 - LOTEMANTO SÃO
CRISTOVÃO. VALOR R$. 53.000,00
'CASA DE MADEIRA E MAIS '/2 ÁGUA DE ALVENARIA NA Rl:J:t\
FRANCISCO PANSTEIN - JOÃO PESSOA. VALOR R$ 20.000,00(
PODE SER PARCELADA).
'CASA DE ALVENARIA COM 21 0.00M2 - NA RUA ACRE- N° 333
. R$ 120:00p,00

II·CASA
DE MADERIA, LOTE 03 - FIRENZE 1- RUA JOSÉ NARLOCH-

VALOR R$ 22:000,00 + 43 X 350,00.
'CASA DE MADEIRA COM 90 M2 - RUA JOSÉ NARLOCH. VALOR
R$ 22.000,00
'CASA DE MADEIRA 1 00,00M2 -TODA MURADA NO ANA PAULA

III,LOTE 191 - R$ 15.000,00 + PRESTAÇÃO.
'CASA DE ALVENARIA COM 70,00M2- SEM COBERTURÀ -

FIRENSE I LOTE 252 - R$ 36.000,00
'CASA DE ALVENARIA COM 245,00M2 - RUA HENRICJ AUGUSTO

ILESSMANN, 95 - PROX DG DA WEG . R$ 105.000,00
.

.

APARTAMENTO

EDIFIClO SCHIOCKET, 156M2 - R$ 100.000,00 (ACEITA
CARRO E CASA MENOR VALOR).

LOTEAMENTOS FINANCIADOS

'11_CAMPOSSAMPIERO 11- JARAGUÁ ESQUERDO
2-CONSTANTINO PRADIII' - JARAGUÁ ESQUERDO
3-0URO VERDE - BARRA
4-FIRENZE II - CHICO DE PAULO/JGUÁ ESQUERDO

COND,oMíN'IO FECHADO
1- FlAMBOYANT .

TODOS COM UMA PEQUENA ENTRADA E O
RESTANTE EM ATÉ 60 VEZES.

combinar. Tr: 9133-3476. Creei
3476

TROCA-SE - terreno C/364m2,
Vila Rau, Área Nobre, Lot.

Renascença' + restante em

dinheiro, por apartamento até
40.000,00. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

UBATUBA - vende-se, próx. a

praia, c/ 1 suíte + 2 dorm.,
churrasqueira. Tr: 372-3235.,

VENDE-SE - novo, c/100m2, 1
suíte + 2 dorm. R$75.000,00.
Tr: 9977-5408.

VENDE-SE - próx. ao centro, cj
1 suíte, 2qtos, garag. e demais

dependências. R$68.000,00.
Aceita-se terreno no bairro
Czerniewicz ou Amizade. Tr:
9137-5573.

VENDE-SE. - c/ 2 qtos, no

Condomínio Amizade.

R$42.000,00. Tr: 276-3321.

VENDE-SE - ótimo estado, c/ 1

suíte e 2 qtos. Próx. do centro.

R$57.000,00. Tr: 9997-2020.
Creci 7402.

ÁGUA VERDE - vende-se, c/
908m2, R. João

Bertoli(servidão). R$26.600,OO
nego Tr: 371-5512. Creei 8054.

BARRA - vende-se, no Lot. Casa

Nova, área plana e parcialmente
murada. R$12.ÓOO,00. Tr:
9997-2020.

BARRA DO SUL - vende-se, c/
14x25, próx. lagoa, c/ rampa
p/ entrada de lancha.

R$13.000,00 ou R$4.500,00
entro + 36x ou 5 cheques pré
datados, Tr.: 9103-7559

CHICO DE PAULO - vende-se, cf
1.234m2, fundos do Lot.

Firenzi(Mareatto).
R$17.000,00. Aceita-se

propostas. Tr: 372-3922 ou

9122-4198 c/ Walter. Creei
9238.

CORUPÁ - vende-se, c/
52. 500m2, próx. Seminário.

R$110.000,00. Tr: 372-3063

após 19:00.

CORUPÁ - vende-se, c/
1.699,65m2, central, esquina
c/ Floricultura Manke.

R$65.000,00. Tr: 375-2194.

GUARAMIRIM - vende-se, cf
1000m2. Tr: 373-1695.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
ej 3.334m2, .detronte a.

Indumak. R$140.000,00 nego
Tr: 371-5512. Creci 8054.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
no Lot. Divinópolis, cf 392m2,
ótimo loalização, rua 912.

R$20.000,00. Tr: 372-3922 c/
Walter. Creei 9238 .

ILHA DA FIGUEIRA -vende-se,
c/350m2, frente a Escola
Waldemar Sehmidt.

R$30.000,00. Tr: 370-9935 ou

370-5202 ..

ILHA DA FIGUEIRA - vende

se, na R. José Theodoro
RibeLro esquina c/ a R.
Santa Julia, ej 393m2, próx.
Supermercado Kasmirski.

R$35.000,00. Tr: 370-9935
ou 370-5202.

PiÇARRAS - vende-se, próx.

I
Candeias, ej 400m2.

. ;:;o��;,:;'r�"�;:;;;;: �:o
372-1395.

, RIO MOLHA - vende-se, ej
969.480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se casa

ou apto no negócio. Tr: 9112-

5501. (proprietário)

SANTA LUZIA - vende-se, cj
420m2, pronto pj construir, ej
escritura e financiamento pela
CEF. R$7.5ÓO,00. Tr: 275-
2335.

SÃO Luís - vende-se, na R. Josê

Narloeh, próx. Caie, ej 750m2.
Tr: 275-1699.

SCHROEDER - vende-se, ej
750m2, centro, ótima

localização, ponto comI., ej casa

de alv. R$55.000,00. Tr: 374-
1665.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, ej escritura, R. Ilda Friedel.

R$8.700,00. Tr: 371-5512.
Creei 8054.

VENDE-SE - ej 640m2, c/ meia

água no·s fundos.

R$55.000,00. Aceita-se carro

até R$8.000,00. Tr: 370-1787
ou 9992-0673.

VENDE-SE - próx. Malwee, ej
30.000m2. Tr: 370-8097 ou

9104-5468 cj Tina. Creei
9839.

VENDE-SE - na R. Egon Rocha.

R$18.000,00. Aceita-se troca.
Tr: 370-7144.
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Inscrições ABERTAS!

MOPP - Treinamento Específico para Condutores de

Veículos Rodoviários Transportadores de Produtos

Perigosos

Período: 17/04 à 02105/2004
Horário: 8h às 1.2h e das 13h às 1711 Investimento: 1 + 1 R$
90,00
Taxa de inscrição: R$ 20,00 por participante
Inscrição 'até: 15/04/2004

.

Obs.: o SENAI/Jarag�� do Sul reserva-se o direito de transterír ou cancelarocurso, caso n-o atingir o rn'nirno de participantes.
* Valor reajustado conforme 'ndice nacional de pré-os ao consumidor -INPC.
••

curso em processo de aprovavo pelo Conselho Estadual de Educa·'o.

",:: k ,:::
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FIQUE POR DENTRO!!
I INSCRiÇÕES ABERTAS

I
L __

.

__

o

.J

S/-'<'(\W>II ,..<t<+J".,"<t�"" d.>ç� t,wií::.t��
d<1 eMaO � SMt. C.ª.?'n.

Rua Isidoro Pedri, 263
Rio Molha - Jaraguá do sul/se
$ite: www.sc.senai.br
email: jaragua@senai�sc.ind.br

VENDE-SE-e/ 750m2, ao lado

do Lot. Charnpagnat, c/ casa

mista grande + 4 quitinetes
de aluguel. R$55.000,00.
Aceitá-se troca pj carro ou

casa até R$25.000,00. Tr:
9137-5573.

VENDE-SE - na R. Pref. José

Bauer, ao lado da Reer. Da Caixa
Econômica. R$14.000,00 nego
Tr: 9144�0752.

VENDE-SE - c/ 76 margas, na

Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa c/ 3 qtos, sala, copa, eoz.,

lav., bwe, 2 galpões ej engenho
de melado, ej nascente deágua,
Tratar: 273-1660.

- belíssima área c/
j terreno pronto pj
fra estrutu ra de

cológico, 6km do
a. R$45.000,00.

- comercial,
condomín o centro, c/
3.900m2, totalmente
aproveitáveis. Tratar: 275-
3070. Creci 8950.

VILA RAU - vende-se, c/ 14x32,
área residencial; ej água e luz.
Tr: 370-1522 ou 370-8515.

I

VILA RAU - vende-se, de

esquina,. cj 425m2.
R$23.500,00. Tr: 9997-2020.

VILA RAU -vende-se terreno C/
364m2, Área Nobre, Lot.

Renascença. Tr: 9135-5854 ou

'9122-1830

RODOBEN�
CONSÓRCIO

Cartas de crédito de Imóvel ", :';'" "

30.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
200.000,09

Parcela de R$ 31,5,92
Parcela de R$ 526,54
Parcela de R$ 789,54
Parcela de R$ 1053,08
Parcela de R$ 1263,70
Parcela. de R$ 1579,62
Parcelade R$ 2106,16

Repres.: Paris Construções Ltda. ((V�7���.7t,_00200Rua Abdon Batista, 121- sala 1202 \�e solicite a visita de um de nossos vendedores

automóvel na troca. Tr: 376-
0307.

VENDE-SE - padaria. Tr: 9117-
2447.

VENDE-SE .... bar e lanchonete,
ej ótima clientela, 500m do

centro, próx. Clube Baependi.
Barbada. Aceita-se carro de

menor valor. Tr: 9106-8757 ej
Jaime ou Sandra.

VENDE-SE - ou negocia-se,
ponto comercial, no calçadão da

Marechal, no Shopping Center

Fall.'R$25.000,00 nego Tr: 371-
9477 ej Sirley.

VENDE-SE - farmácia, em

funcionamento. R$60:000,00.
Tr: 9967-4608.

VENDE-SE -loja de presentes e

decorações, completa. Tr: 8802-
5979.

VENDE-5E - sala comercial, próx.
ao Edifício Isabela. Tr: 9112-5143.

VENDE-SE - bazar, nó Bairro
São Luís, pleno funcionamento,
ej clientela formada. Aceita-se

COMPRA-5E - ej água corrente.

Tr: 9991-2356.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Setor de Lazer: 371-8930 R. 203

CiIDSESC

VOCÊ NÃO PODE FICAR DE FORA DESSA •••

No SESC Jaraguá do Sul, tem aulas personalizadas com profissionais

especializados, venha conferir!

PERSONAL TRAINNER

Esta atividade promove uma melhoria na qualidade de vida, um maior

ganho de resistência, melhoria na flexibilidade e combate a flacidez.

Você que não gosta de academia agitada e gosta de um pouco mais de

privacidade, tem que vir e conferir as aulas de Personal Trainner.

Atendimento para todas as idades "Inclusive pra crianças".

'Agende uma aula experimental, sem compromisso.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.com.br/e-maft:cajaraguadosul@sesc-sc.com.br
Eone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177

Mais Qualidade

Para'o lar
e para a Indústri�TECNe

CALHAS

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a .

qualidade em tu'do que produz. Calhas, Coifas, Aq'uecedor
Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes paro _

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,
Proteção para parabólicas, Corle e dobro de chapas,

Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.
Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDl. É COM A TECNO CALHAS

Ruo Felipe Schimidt, 279, • Centro· Jarogu6 do Sul· se . Fones: 370·6448·275·0448· Fax: 371·9351

REPRESENTANTE COMERCIAL
DIRETOR DE ARTÊ

Empresa do ramo de mídia impressa
(catálogos, folders, folhetos) busca

profissionais que tenham dinamismo, ambição
e vontade de crescer profissionalmente

Enviar curriculom para
comercial@proimagem.srv.br

VENDE-SE - mini sítio, cl
4.850m2, cl toda infra

estrutura, 6km do centro,
'

acesso todo asfaltado. Visite

SÁBADO, 3 de abril de 2004

PRO'GRAMAÇÃO DE CURSOS SENAC 2004

i Ru� Adélla Fischer, 303 - Jaraguâ do Sul- Santa Catarina
www.sc.senac.br- E-mail: jara�uadosul@sc.senac.br _

senac

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

site www.barulhodagua.cjb.net.
Tr: 370-8563.

VENDE-SE - 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. Tr. 9952-0217.

CONSÓRCIO - vendedoresias).
com experiência na área
externa pI Jaraguá do Sul e

região. Ótima remuneração. Tr:
371-8153.

PROCURA-SE - farmacêutica

pI Farmácia de

Manipulação, em Joinville.
Enviar curriculum para
contato@jguatur.com.br

BABÁ - moça que gosta de

criança, procura serviço como

babá. Tr: 370-8592.

OFEREÇO-ME p!
trabalhar como auxiliar de

limpeza e passadeira. Tr:
371-9670 recado cl Sr.

Alcide s ,

"Senac é pra vida toda".

D·

TIM CELULAR
TBP - Jaraguá do Sul - Master Cell

Oportunidade de emprego

Master Cell, empresa que representa a TtM Celular em

Jaraguá do Sul, (planos empresariais), contrata para
admissão imediata,

Vendedores externos.

Nece_ssário : Condução própria, telefone celular,
alguma experiência em vendas externas.

Oferecemos: Ajuda de custo inicial, e, comissão sobre

vendas.

Interessados devem comparecer terça-feira, 30/03/04,
munidos de curriculum vitae, em nosso escritório,
localizado a :

Rua Reinoldo Rau, 60 - Centro - Edificio Market Place,
sala 4 - Fone 37?-1922.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como mensalista. Tr: 370-9796

cl Salete.

criança, jardineiro, porteiro ou

entregador. Tr: 276-0828. cl
Margarete ou 373-6455 cl
Rose.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar na

limpeza de lotes. Tr: 370-
6719.

OFEREÇO-ME.- pI trabalhar, no

cuidado de crianças. Tr: 276-
2215 após 15:00.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
OFEREÇO-ME _ pI trabalhar

como ajudante de cozinha ou . como diarista. Tr: 371-8149.
cozinheira. Tr: 370-0097 cl
Zeli. OFEREÇO-ME - pI trabalhar

Como diarista, c/ referência. Tr:
OFEREÇO-ME - pI trabalhar' 376-1306 cl Rosane.
como cozinheira, copeira ou

zeladora, cl experiência. Tr:

276-0545.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como doméstica no período
da tarde, resido na Barra.
Tratar: 376-3661 cl Marli.

PROCURA-SE -estágio como

técnico tê xt ll . Tr: 371-
5640.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como palhaço em festa de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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veículos
74 a 79, somente original.
Paga-se à vista. Tr: 373-4581
ou 9991-3300.

BLASER - vende-se, compl., 96.' CHEVETTE-vende-se, 88, gas.,
Aceita-se troca pI carro de 1.6. R$4.600,OO. Aceita-se
menor valor. Tr: 9905-3900. troca por Gal ou Corsa de maior

valor. .r-. 9902-7884.
BLASER - vende-se, DLX, 97, cl
a.c., d.h. R$22.000,00. Tr: 371-
9607.

CELTA - vende-se, prata, 02,
compl. Valor à combinar. Tr: 275-
1183.

CHEVY - vende-se, 88, ótimo
estado. R$4.300,00. Tr: 372-
2402 hor. comI.

CHEVETTE-vende-se, DL, 1.6.,
93, prata, ótimo estado. Tr:
273-6242.

CHEVETTE-vende-se, 83, ótimo
estado. R$3:000,00. Aceita-se
troca.

Tr: 372-2402 hor. comI.

CHEVETTE - compra-se, do ,ano

éORSA-vende-se, super, 98,
4p, 1.0, vinho, único dono.

R$12.300,00. Tr: 373-5030
ou 9957-3751.

CORSA-vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, t.e., rodas,
alarme, película e som. Tr:
9117-3464.

CORSA - vende-se, wagon.
16v, 01, 23.0UOkm comp. +

a.c. R$ 18.300,00. Tr: 9953-
5541 (12:00.ou apôs 17:30)

IPANEMA - vende-se, SL,
prata, bom estado.

R$6.500,00. Tr: 371-6986 cf
Alexandre.

KADETT - vebde-se, GS, 90,

CORREIO DO POVO 23

Truppel Ca'r
VEíCULOS MUlTIMARCAS

Fone: 275-1183

Rua Erwino Menegotti, Vila Rau - Jaraguá do Sul" se

vinho met., cl teto solar.

R$7.800,00. Financio em até

36x. Tr: 370-3574"ou 9123-
7355 cl Waldir.

KADETT - vende-se, 95� bordã,
trio elétr., ótimo, estado.

R$2.800,00 entro + 29x

R$364,OQ. rr. 373"2651.

KADETT - vende-se" GSI,
bordã, 2.0, 93, excelente

estado, cómpl.(a.c., teto,
d.h., v.e.). R$9.500,00. Tr:

372-3652 cl Alcides ou

Edinéia.

ÔIYlEGA - vende-se, CD, 3.0, cl
kit gás. R$15.300,00. Tr:

9962-3664.

5-10 - vende-se, cabine dupla,
98, ótimo estado, prata. Tr:
9975-4623.

5-10 - vende-se, cabine dupla, i

98, de luxe, cl kit : gás.
R$32.000,00. Tr: 9962-3664.

TEMPRA - vende-se, HLX, 97,

Compro Consórci6

contemplado ou não

contemplado, mesmo

em atraso, pago à

vista, em dinheiro OXX
475220256 ou 47

99680588.

prata, compl. + banco de couro,'

impecável. R$13.000,00. Tr:

9111-3268.

VECTRA-vende-se, 97/98, compl.,
a.c., d.h., pneus novos" branco.

R$19.000,00. Tr: 9124-1878.

VECTRA - vende-se, GLS, 94,
branco, compl., v.e., t.e.

R$12.800,00. Tr: 9906-8849

Com. de Peca-s Antonioi
,

IE��
I
, Fone: 370-2764 ,

,

IceI.: 9104-2070/9957-6099

I��: .. �?����.��.���.�.�;.. ��.�.�.. (.�.��.�.�� ... ��.��.�.�1:
VECTRA - vende-se, 95, cd,
cornpl., cl teto solar, e som cl
cd. R$15.000,00. Aceita-se

troca por Vectra mais novo. Tr:

275-2056. FIORINO-vende-se, 95, furgão,

VECTRA - vende-se, 97, GLS,
cl air bago Tr: 9969-4660.

branco, 4 pneus novos,

gasolina. R$8.300,00. Tr:

9906-8849.

R: Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Fiesta 4p
Focus Sedan

GolG11I

Ford Ka

Palio 4p
Parati 4p
Fiesta 4p
Astra Sedan

Gol LO 2p
Escort SW

AudiA-3

Ranger 2.5

Parati 2p
Fiesta 4p

Fone: (47)
370-8622

03 Palio Zp 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 Wl?ekend 97

99 Gol LO 96

98 Escort 1.6 96

98 Go11.0 95

98 Escort Hobby 95

98 Tempra 8v 95

98 Vectra GLS 95

98 Uno Mille 95

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Preta 2002

�OTOS
DX Cinza 1988

CBX 25.0 Twister Preta

CBX 2.0.0 Strada Vermelha

Compra - Vende
Troca - Financia

'Rua Fritz Bartel, 99 • Baependi
Jaraguá do Sul- se

PALIO - vende-se, weekend,
16v, compl., air bag, cinza, 97.
Tr: 275-2451.

PALIO - vende-se, 97, a.c., c/
vidro e trava, 4p. R$11.000,OO.
Tr: 371-9607. ,

PRÊMIO - vende-se, 93.
R$7.000,OO. Tr: 374-1117 ou.

9975-0117.

SPAZIO - vende-se, 96, álcool.
R$1.700,OO: Tr: 370-3287.

TEMPRA - vende-se, ouro, 95,
16v, verde. R'$9.000,OO. Tr:
371-6280 ou 9113-6280 c/
Odair.

TEMPRA - vende-se, ouro, 92,
cornpl., cinza meto R$8.000,OO.
Financio. Tr: 370-3574 ou

9123�7355 c/ Waldir.

TEMPRA - vende-se, 93, 8v.

R$8.300,OO. Tr: 9953-9966.

TIPO - vende-se,.1.6, 96, 4p,
vinho met., rodas esp.
R$9.800,OO ou financiado. Tr:
370-3574 ou 9123-7355 c/
Waldir.

TIPO - vende-se, 1.6, compl., 4p,
prata, 95. R$8.300,OO. Jr: 370-
4508.

UNO - vende-se, 92, 2p, branco,
1.0. Aceita-se troca. Tr: 371-
7542.

UNO...;. vende-se, Mille, 94/95,

"branco, gasolina. R$6.800,OO
à vista ou R$1.600,OO entro +

27x R$275,OO. Tr: 9905-7823

c/ Rejane.

UNO -- vende-sé, 91, excelente

estado, des. traseiro e ar

quente. Tr: 370-3574 ou 9123-
7355 c/ Waldir.

UNO - vende-se, smart, 01, 2p.
R$10.500,OO ou a partir de

R$1.500,OO entro Tr: 370-3574
ou 9123-7355 c/ Waldir.

.

UNO -vende-se, 96, verde, aros

de liga leve. R$7.000,OO.
Aceita-se R$2.000,OO em mat.

de construção. Tr: 373-1012.

CORCEL 11- vende-se, 83, 1.6.
álcool. R$2.500,OO, Aceita-se
troca. Tr: 273-6242.

ESCORT - vende-se, hobby, 1.0,
94, dourado. R$7.500,OO. Tr:

275-3544/371-3044 ou 9979-
7481.

ESCORT - vende-se, hobby, 94,
bom estado. R$3.500,OO +

fncto. Tr: 273-0944.

F-75 vende-se, 81.

R$2.000,OO. Tr: 9973-9994.

F-1000 - vende-se; 95, ótimo
estado, gas./GNV. Tr: 9973-

3232.

F-1000 - vende-se, S.S, 92,
chumbo. R$19.500,OO. Aceita
se troca. Tr: 371-6280 ou

9113-6280 c/ Odair.

FIESTA - vende-se, 95, cinza

metálico, c/ cd. R$8.300,OO.
Aceita-se moto. Tr: 273-1665

após 14:30.

KA-vende-se, 97, CLX,1.3, c/
a.c., d.h., v.e., air bag duplo, IPVA

pago. R$12.300,00. Tr: 372-
0071.

lANDAU

PAMPA - vende-r
6968.

PAMPA - vende 94, 1.8,
álcool. R$6.500, . Tr: 9975-
5382 c/ Ede,milsun.

BRASíliA - vende-se, 77,
lindona. R$2.900,00. Tr: 9962-
3664.

BRASíliA - vende-se, 7.6,
c/ aro esportivo e banco
de Fiat tipo. R$1.500óOO
nego Tr:370-9796 c/
Carlos.

FUSCA - vende-se, 72, laranja,

SÁBADO, 3 de abril de 2004

bom estado, 1500. Tr: 376-
0625.

FUSCA - vende-se, 74, ótimo
estado. R$2.500,OO. Tr: 273-
6242.

GOlF - vende-se, 95, preto,
gas., 1.8. R$11.000,00. Tr:
371-6893.

GOL - vende-se, 1000, 95.

R$5.000,.oO + consórcio. Tr:

274-8364 c/ Claudemir.

GOL - vende-se, MI, 97.

R$10.500,00. Sem troca. Tr:
374-1117 ou 9975-0117.

GOl-vende-se, 87, 1.6, álcool,
GL. R$5.200,00. Aceita-se
troca por Gol ou Corsa de maior
valor. Tr: 9902-7884.

GOL - compra-se, 97/98, bom
estado. Tr: 371-6352.

GOl-vende-se, branco, 95, CU,
1.6, a.c., d.h., ar quente, lim./
des., c/ película, pneus semi

novos, ótimo estado, 2º dono.
Tr: 371-2898 ou 9955-5858 c/
Loudemar.

GOL-vende-se, 01, 2p, branco,
43.000km, 1.0. R$13.000,OO .

. Tr: 373-5030 ou 9957-3751.

GOL - vende-se, 99, bordô.

R$12.000,00. Tr: 371-9607.

GOL-compra-se, MI, 1.0 ou 1.6,
perfeito estado, paga-se à vista,
96 ou 97. Tr: 9137c1969/ 370-
0246 corno Ou 376-1868 res.

GOL - vende-se, bola, 95, aros

esportivo e acessórios.

R$6.000,OO + 17x R$330,OO.
Tr: 37.0-2146.

-

GOL - vende-se, 95, CU, 1.8.
Tr: 370-2385.

FREIO É FUNDAMENTAL
PARA SUA SEGURANÇA

Assistência autorizada

(371-197Q)

Temos todos modelosde

carretinhas para motos e jet ski

Titan KS
. Vermelha

Titan KS Verde

..' .... iii""':;h�

Titan ES Verde

Tlran KS Vermelha

Titao 125 Verde

Tíran 125 Cinza

CG 125 Branca

4AC

Freios
A LúÚIt
�

FAÇA SEU TESTE
DE FLUíDO DE FREIO

GRATUíTO! '

kikar@netuno.com.br
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865

Jaragüá do Sul Santa Catarina

GOl-vende-se, MI, plus, 97, branco,
ótimo estado, c/ alarme, travas.

R$10.500,00. Tr: 997.5-5167.

GOL - vende-se, plus. MI, 98.

SON
compra - vende - troca

financia - novos e usados

Santana CD compl,
Uno Mille

.

Santana'QuaÍ'ltum GL
.

L-200 GL, couro, rodã
Del Rey GL
Escort L' ::" '" :,'

Tel: 371-7212
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Cei: 9963-7641

R$10.500,00. Tr: 374-0266.

GOL - vende-se, GLX, 2.0, 98,
vermo Ferrari, compl.
R$16.500,OO. Tr: 373-4997ou
9107-4525.

GOl-vende-se, 1.0, 16v, cinza

grafite, cj cd, v.e., t.e.

R$13.400,Oo.. Tr: 371-8037 ou

9955-8968 c/ Sido

GOL - vende-se, CU, 1.8, 96,
financiado. Tr: 374-1117 ou

9975-0117.

GOl- vende-se, LO, 2p, branco,
43.000kni, super novo.

R$13.100,00. Tr:-373-5030 ou
.

9957-3751.

GOL - vende-se, 1.6, 86,
branco. R$3.800,00. Aceita-se

proposta. Tr: 9975-0045.

GOL - vende-se, special, branco,
01/01,5 pneus novos, insufilm.
Valor à combinar. Aceita-se
troca. Tr: 370-4810 à tarde ou

372"6025 manhã.

GOL - vende-se, CU, 1.6, 96.
Aceita-se troca por menor valor.
Tr: 276-0397.

KOMBI - compra-se, 96/97.
Paga-se à vista. Tr: 371-1831
ou 9122-4239.

PARATI. - vende-se, 86. Aceita
se troca p/ moto. Tr: 376-4253.

PASSAT - vende-se, 84, ótimo

estado, bom preço. Tr: 9962-4376
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PASSAT - vende-se, 79, bom

estado, rodas 14, bolinha.
R$2.200,00. Aceita-se troca. Tr:

273-6242.

PASSAT - vende-se, 86, ótimo
estado. R$3.500,OO. Aceita-se
troca. Tr: 372-2402 hor. comi.

i 1$ QUANTUM - vende-se, compl.,
de particular, ótimo estado.

R$15.000,00. Tr: 9985-2302

após 19:00.

SANTANA - vende-sé, Cl, 1.8;
89, gas., impecável.
R$5.800,00. Tr: 371-6238.

SAVEIRO - vende-se, GIII, 01,
1.8, compl., gas., prata, rodas
de liga, lona martt.;: ótimo

estado, IPVA pago até 05.

R$21.500,00 à vista. ligar
somente interessados.
Somente até 03/04. Tr: 370-
8563.

VOVAGE - vende-se, 93.

R$6.500,00 nego Tr: 376-0792
- cl Charles à tarde.

VENDE-SE - bar e lanchonete,
, cl ótima clientela, 500m do

centro, próx. Clube Baependi.

Barbada. Aceita-se carro de

menor vaiar. Tr: 9106-8757 cl
Jaime ou Sandra.

VENDE-SE - farmácia, em

funcionamento. R$60.000,00.
Tr: 9967-4608.

VENDE-5E - sala comercial, próx,
ao Edifício Isabela. Tr: 9112-'
5143.

VENDE-SE - bazar, no Bairro
São Luís, pleno funcionamento,
cl clientela formada. Aceita-se

. automóvel na troca. Tr: 376-
0307.

VENDE-SE - padaria. Tr: 9117-
2447.

VENOE-SE - ou negocia-se,
ponto comercial, no calçadão da

Marechal, no Shopping Center
FalI. R$25.000,00 nego Tr: 371-

9477 cl Sirley.

VENDE-SE -loja de presentes e

.
decorações, completa. Tr: 8802-
5979.

DODGE 400 - vende-se, 801
81, 22 dono, motor 3.00'Okm.
R$12.000,00. Tr: 9979-
1437.

MB 1113 - vende-se, no toco,
carroceria. R$18.000,00. Tr:
9997-5557.

608 - vende-se, furgão, 85,
ótimo estado. R$26.000,00. Tr:

376-4402 cl Euclides.

1113 - compra-s e , de

preferência financiado. Tr: 372-

0108.

BIZ - vende-se, azul, 03, cl
partida; 12.000km.

R$1.300,00 + 22x R$204,00.
Tr: 371-0069 ou 9116-2403.

BIZ - vende-se, 03, cl partida,
preta. R$2.100,00 + 18x

R$204,00. Tr: 9132-4061.

BIZ - vende-se, 02, verde.

R$3.400,00. Tr: 9997-5557.

BIZ - vende-se, 02, cl part.,
verm., 11.000km. R$1.300,00
entro + 19x R$189,00. Tr: 370-

7863.

I BIZ - vende-se, 02, azul met.,
paga. Tr:.376-1483.

BIZ -, vende-se. R$1.600,00
entr .. + 21x R$164,00. Tr:

9117-2447.

CB 400 - vende-se, 85, motor

novo, ótimo estado.

R$2.800,00. Tr: 273-6242.

CB 500 - vende-se, prata, 98.
Tr: 9101-7158.

CBX 150 - vende-se, 93. Aceita-'

CUo DYNAMIQUE
SEU CARRO, SUA MARCA.

Maiores
1,616V
com uo cv

e 1.0 16V

Fabrlcados
110 Brasil

Rede Rcnault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

Dicave BLUMENAU
322·8800

ITAJÀí
348·8460

se troca por menor valor. Tr:

371-7542.
Tr: 373-6264 cl Tito. FINANCIAMENTO - vende-se,

de moto YBR 1258, 03, preta,
18.000km. R$2.700,00 + 20x

R$180,00. Tr: 373-6264.
DT 200-vende-se, 97. Aceita-se

troca pI carro. Tr: 9905-3900.CG 125 - vende-se. R$
3.200,00. Tr: 9952-9649.

,DT - vende-se, pI trilha, 91,
motor tovo novo. R$1. 700,00.
Tr: 9132-4061.

GARELI- vende-se, monark, 86,
cl dctos em dia. R$500,00. Tr:

9953-9966.
CONSÓRCIO - vende-se, de

Titan Es 150, cl 21 parco pagas;

êC
'-'

'O
�
E
5·
.Q
lU
0..
o

�
ti>

- Atendemos frotas e particulares ;

- 1ª convertedora de se
- Mais de 2 mil veículos convertidos

REGIÃO NORTE em:

Jaraguá do Sul- Fone: (47) 372-1777 / Rua Barão do

Rio Branco, 230 - centro

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:
São José - Fone: (47) 258 - 0036 / Rua Abelardo Manoel
Peixer -150 - Barreiros

. ,�
Direção Hidrál� a.

-Aír Bag Duplo,
�

Ar-cortdiclonado,
Volante e manopla
do câmbio revestidos
em couro,

Fabricado no Brasil.

Rodas de liga
,

leve 15", farol
de neblina
e acessório
exclusivo - kit

sport: spoíler
e saias laterais.

JOINVILLE
435·3700

Vale do Itlljui e Litoral Norte - se

JARAGUÁ DO SUL
370 .. 6006

o novo Renaull Clio Dynarníq�e apresentado na foto está equipado com os seguintes acessórios, não sendo pois, itens de série: Kít-sport (,Spoiler e saías laterais), com pintura na corda carroceria. O Kít-sport eslá disponível
em Iodas as Concessionánas Renault, para instalação em Ioda gama do novo Clic, sendo cobrado a parte com preço sugerido do R$ 450,00 com.os impostos lnctuldos. A mão de obra de instalação e a pintura na cor da
carroceria não estão inclusas no preço. Preço válido até 30 I 03 ,I 2004 ou enquanto durarem os estoques disponíveis nas Concessionárias Renault Para mais informações consulte a área de acessórios de sua
Concessionária RenaulL Para mais informações sobre especificações. versões e motorizações. consulte a sua Concessionária Renault, Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados ek»: mencionados neste material
publicitário são opcionais e/ou reterem-se a versões especlficas.ARenaultreserva-se ao direito de alterar as especificações desse ve.cuto sem prévio aviso. Cintos de segurança com Air Bagssalvam vidas.

.
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TITAN - vende-se, 01, ótimo RODAS - vende-se, TSW, aro

estado. Tr: 372-2591 el 16" modelo VX1, furação

�:�:'-""d''',00,dot''04 �����rT�:;�":;��;;��� .Id,iversos
6��O;����i���lTi 9905-'

�����m� �:�:�':; 8';;;: L__����
Valor à combinar. Tr: 376-0792

TlTAN - vende-se, 99, el
alarme e emplacamento
2004 pago, impecável. Tr:

376-1496\ou 9973-8743 el
Edemar.

AROS � vende-se, quatro aros

14", de Fiat tipo, el 1 pneu.
R$80,OO. Tr: 370-6719.

CD PLAYER-vende-se, pI carro,

Sony, �I controle e 2 auto falantes,
trixiais, 50viw RMS, el nota fiscal.
R$450,OO. Tr: 8802-8968.

TlTAN - vende-se, 00.
R$3.100,OO. Tr: 9962-3664.

TlTAN - vende-se, KS,
ótimo estado. R$2.500,OO
entro + 9x R$175,OO. Tr:
371-8047 ou 9115-1003

el Charles à tarde.

RODAS - vende-se, Binno 17",
el pneus Continentàl 225/45.
R$1.800,OO. Tr: 9131-9514 el
Tiago.

.

el Sidnei.

TlTAN - vende-se, 02, el
partida, bem conservada, el
12.000km. R$4.500,OO à
combinar. Tr: 275-2385.

RODAS - compra-se de omega
cd. Tr: 9962-3664.

SQM - vende-se, pI carro,

Pioneer, 2 sub, 1 par de 69, caixa

selada, fiação, etc. Tr: 376-
0792 cycnanes à tarde.

� XLX 250 - vende-se, 93,
impecável. R$3.500,OO. Tr:

371-1574 ou 275-0815.
'

XLX 250 - vende-se,. 83,
preparada pI trilha, ótimo

estado. R$2.00Q,OO. Tr: 273-

6242.

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, último, modelo, el
1 mês de uso.: R$500,OO. Tr:
273-6242.

SOM - vende-se', caixa de som'

automotivo,' el sub de 12, de

2�Ow RMS. R$200,OO.Tr: 370-

9796 el Carlos.

SOM - vende-se, pI carro, el
frente destacável, Sony. Tr:

APARELHO - vende-se, de

ginástica, Ab.shaper.
R$200,OO. Tr: 376-2820.

AR CONDICIONADO - vende-se,
Brastemp, 10.000btu, el
controle. R$500,OO. Tr: 9112-

5143.

AR CONDICIONADO - vende-se,
7.000btu, semi-novo, Cônsul.

R$500,OO. Tr: 371-9959.

AR CONDICIONADO - vende-se.
Tr: ;371-7570.

, BALCÃO - vende-se, de fórmica,
4;5m. R$150,OQ. Tr: 372-
3993.

COMPUTADORES

SEGURANÇA' PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

( SEGURANÇA EL,ETRÔNICA
i: -

Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
.

'

rlHte4. de � 4-�� S� de S� de <Ut4 � (U(,

íf!�. � em- � � um. � de Se9� á4'rI�

11J;
1

.....
". . '.,iI' ',�

,. J�
': ·0� ",�,

,

,

",,c:

9979-0005 ou 372-2772. BATERIA - vende-se, Heliar, 55
A. R$50,OO. Tr: 376-0005 el
Dorizete.

R$180,OO. Aceita-se troca por
bicicleta Monark ou barra
circular em .born estado. Tr:
376-3003 el Wolni.

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, el MP3, modo
BICAMA - vende-se, el baú e

4650, cl controle, novo, na
prateleira, semi-nova. Tr: 9117-

caixa. R$ 585,00. Tr: 376-2206 5839 ou 370-8986.
'

.

BICICLETA - vende-se,
ergométrlca, ótimo estado.

. R$100,OO nego Tr: 371-9195
manhã ou 371-0508 el
Danielle.

ou 9111-9968 el Alexsandro.

BICICLETA - vende-se, 18

marchas, vermelha, museulina,
e/l mês de 'uso. Tr: 371-7398
el Eduardo. BICICLETA - vende-se, 18

marchas, vermelha, nova.

R$180,OO. Tr: 371-9959.BICICLETA vende-se,
sundown, 21- marchas;' 2

amortecedores, susp. regulável,
ideal pI Down Hill. R$430,OO.
Tr: 376-2820.

B1CICLETA - vende-se,
sundown, 18 marchas.
R$35,OO. Tr: 370-6719.

BICICLETA - vende-se, 18

marchas, el amorteedor diant. e

tras., Brisk, Sundown.

BOLSA - vende-se, de viagem,
semi-nova. R$90,OO. Tr: 8803-
6061.

Novo site de"serviços da :região
.

,

iee.com.br

Rua João Planmscheck, 293 - Scila 02

Nova Br-osillc Jaraguá do Sul - se

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
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Rua Jorge Czerniewicz, 400

�lt�i�_J�.

Anuncie CJqui!!!
371·1919

& Arquitetura
Topografia

- Medição de lerra
- Desmembramento
- Ilegulortzoção de medidas
- Projeto e execuçóo
[residencial, comercial, etc.)
- Reforrnos em gerai
- Polsogisrno

310-7611/9911-2525
Walter Morquoldt. 744 SL 5

AUTO PEÇAS

Papa�io
Em Novembro foi inaugurada

. .

a nova loja da Auto Peças
Papagaia, localizada na:

�
"

"

;:
, . :

.

Rlla�5,(te;J,úlho,1650F'<
, . . . -�

Vila Nova

RUA 25 Df JULHO, 1650 "

VILA NOVA - JGUÁ DO SUL
E-rnail: papagoIO@terra.com.br

i
Anuncié aqui!!!

I 371.1919

.........................................................................................

j

. Anuncie aqui!!!
371·1919

.............................................................................................................

,

Anuncie aqullll
371·1919

Fone: (47) 373-0703/ Fax: (47) 373-t138
Rua: Athanáslo Rosa, , 15 .. Guaramlrlm .. se
e e m a ll : freHagd@netuno.com br

Comércio
Insfaladora

'-é!nge Ltd'a'

Serviços. de Instalações
Elétrica e Hidráulica

Com,P;U)úca 'dé Posfês'
,:':;d·,,':i;,:i"i:"-_" "" ',,"

.

-(h:
de 6 e 8 metros .�\,

(47) 374-1430
9991-8567.

lua Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schroeder - se

(47) 276-3429
9975-5659

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

\S\
W
tO
o

�V
yt>-

TRABALHOS
COM LAVA·JATO

(Água quente e fria)

Bef1elllação fCuplns e .iócasJ:
'

' i

lavação e P'nlura", 'ellla"os II Muros!
IIm/llll8l1e Caiu lI'água e 'i

ImO:mIeal111lzaçiiD lIe l'ellras

Trabalhamos onde VOCB precisar
(cidade. praia, sitio, alc.J

i
!

(411310-7488/370-8810 r 9602-3135 •

Rua: José Krause, 212· 'IHa NO'la:ja�ag"á do Sul: se i

Mudanças,
fretes e

viagens com

F-4000 ssú.

, .

l Anuncie aqui!!!
371·1919

....................................J'

Anuncie aqui!!! :

371·1919

······································cI A······Ij·O···
TONER

. !

i FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS
- MATERIAIS DE CONSUMO

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA

!276-3417,
Rul25 de Julho. $15 - Vila Nova -laraguá di SUI- se

Anuncie aqui!!!
371·1919

Avenida Getúlio Vargas, 594

Centro - Jaraguá do Sul
Tel.: 370-3612

· Produto:

,,�\M;
· tlPtl6EP.-2f jL(tJp,,4

Venha Conhecer a

.Moda que é um Doce

· Preços especiais
de inauguração

Modinha
tam.ut a tô

Moda Adulto

Fone: 371-5810
Rua CeI. Procopio Gomes, 1263

r'" !

I
I......�.......�

I--� , ,,"';

I· SEX SHOP JARAqUA '

1(47)°a7õ=906ãl
Acessórios em Geral

I Co'sméticos - Fantasias

I Roupas íntimas
Brincadeiras � Artesanato

Mensagens
276-3462

ATENÇÃO!
Novidade em Jaraguá do Sul

NOVO TELEMENSAGEM!

e solicite demonstração gratuita

1)

TERRAPLANAGEM

(Và:rg�'ias(,I �,�:� .:::,. ') ./� ... �'
....

;" ,�.:. .\<1.',.�:.'
... , .:

.-

-,�,

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras,
Caminhões Basculantes
Compressores de Ar
loteamentos completos
Rompedor de Concreto

ROfr4lEldor de Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cf lajotas

R: Wigando Menslin 275�11 01
-,B li e, P li ,ii d

..

i -

91iW2393. Ja�"II2,��I} � . ;'1 ,

� VIDRAÇARIA
�. Arte Vidros
Vidros, Espelhos, Bsotê. Lapidação e Polimento,

[areamento, Plotter de Recorte, Acessórios
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CS Recursos Humanos

·admite:

A CS Escritório Contábil'dispõe de um

site para que você possa cadastrar seu

currículo e ter maiores chances de

conquistar uma vaga no mercado de

trabalho.

Cadastre seu Currfculc
no nosso site:

www.csescritoriocontabil.com.bi-

�. CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA

A SUA EMPRESA MERECE!

• INSTALADOR DE LINHA TELEFÔNICA (INST. DE CABOS E LINHAS TELEFÔNICAS)
• MECANICO DE EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO E ELÉTRICA'
• TÉCNICO MECÂNICO COMPRESSOR DE AR ROTATIVO DE PARAFUSO

• TÉCNICO EM ELETRO ELETRÔNICA (EXPERIÉNCIA EM CONSERTO DE TELEVISÃO,
víDEO, RÁDIO ETC ... )

• TÉCNICO EMELETRO ELETRÔNICA (CONSERTO DE CENTRAL TELEFÔNICA)
,. AUX. ADMINISTRATIVO (22 GRAUCOMPLETO, EXP. DE 1 ANO EM FATURAMENTO)
• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (EXPERIÊNCIA EM ESMERILHADEIRA, FURADEIRA,

MAÇARICO, 'SOLDA ELÉTRICA, SOLDA MIG, TORNO, GUILHOTINA, DOBRADEIRA E

CALANDRA)
• COSTUREIRAS PARA RETA, OVERLOOK E COBERTURA QUE MOREM NAS

PROXIMIDADES DO BAIRRO ANA PAULA.

• COSTUREIRAS pARA RETA, OVERLOOK E COBERTURA QUE MOREM NAS

PROXIMIDADES DA ILHA DA FIGUEIRA E GUARAMIRIM.

• COSTUREIRAS PARA RETA, OVERLOOK E COBERTURA QUE MOREM NAS

PROXIMIDADES DOBAIRRO VILA NOVA. '

.• GERENTE DE EXPORTAÇÃO Cf 32GRAU COMPL., c/ DISPONIBILIDADE DE RESIDIR EM

BLUMENAU E QUE FALE DUAS LíNGUAS.

,I

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.

I
"Um click em sua vida pessoal e profissional"

.

Periféricos
CDRom

gravador e
'

............................I.e.... i.t.. o.... r de DVD

l�
]�;

,
Computadores

L �?�pl�t()s
'

Impressoras &

Impressoras fiscais
Cartuchos de tinta recarregados- HP série 600.
Preto: R$40,00 e Colorido: R$ 50.00. Com

Vende-se
Monitores
usados com

garantia. 11$
150,00 unido

Acessórios Sistemas para
comércio e

Indústria: Pcp,
. Exportação,
administrativo,
controles,
emissões fiscais,
cupom fiscal e

nota fiscal, etc ...

Programas/
licenças do
windows
excel/word/linux

Oferta
MiCRO a partir de:

R$ 1.487,00
A vista ou financiamos

em até 24 meses.

Configurações: Duron I .,6 .. 128 mb
de memóría.. Hard Disk 40GB. fax
modem S6k, cd rom LG S2x. Placa
mâe ECS, Placa de vídeo AGP.32 mb,
monitor 15" Sarnsung, drive disquete
1.44. tedado., 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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CACHORRO - aceita-se doação
de Rotweiller, filhote ou adulto.
Tr: 373-6247.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Husky. R$250,00. Tr: 275-
2364 cj Marlon ou Walter.

CACHORRO - doa-se, pintcher.
Tr: 371-5906 após 15:00.

,CACHORRO - vende-se, Poodle.
, Aceita-se troca pj pintcher. Tr:

,

370-3287.

CACHORRO - vende-se, filhote
de poodle e micro-toy, branco.

Valor à combinar. Tr: 373-3787.

CACHORRO.., vende-se, filhote
de cofab.Tr: 373-3787.

CACHORRO -vende-se, filhote
de boxer. R$200,00. Tr: 372-
3655.

CACHORRO - vende-se, filhote
de poodle, micro toy. Tr: 275-
1587.

CACHORRO - vende-se, filhote
de pintcher, nº1. R$12Q,00. Tr:
376-2393.

CACHORRO - vende-se, pastor
alemão, cj 5 meses, puro. Tr:
373-3787.

CACHORRO - vende-se; filhotes

de American Staffordshire
Terrier, Poodle micro e toy,
Yorkshire, Shi-Tzu, Sharpei,
Beagle, Schnauser, Lulu da

Pomeranea anão, labrador,
boxer, buldogue inglês, pit buli,
todos cj pedigree ou contrato.

Tr: 370-8563 ou 9103-3580.

CADEIRAS - vende-se, seis,
marfim. R$200,00. Tr: 370-
7441.

CAMA - vende-se, cj colchão.

R$100,00. Tr: 370-7312.

CARRETINHA - vende-se,

barraca, modelo Halley, 93,
ótimo estado. R$2.000,00. Tr:

275-2949 manhã.

CARRINHO - vende-se, de
cachorro quente. Valor à
combinar. Tr: 9117-2447.

CASINHA - compra-se, de
boneca. Tr: 376-0005 cj
Dorlzete.

CELULAR - vende-se, LG,
sensation. R$400,00.Tr: 9131-
3497.

CELULAR - vende-se, Tim,
Nokia Neo: R$150,00. Tr: 9146-
0363.

CELULAR - vende-se, Tim,
Nokia 5125, pré-pago.
R$60,00. Tr: 9146-0363.

CELULAR-- vende-se, Sansung
Voicer. R$120,00. Tr: 376-
0005 cj Dorizete.

CELULAR - vende-se, Motorolla
V8160, Vivo, pré-pago.
R$320,00 à vista. Tr: 372-
3157.

CELULAR - vende-se, LG.

R$150,00. Aceita-se troca pj
mat. construção, vídeo-game ou

televisão usada. Tr: 376-2393.

CHURRASQUEIRA - vende-se, à

gas, Tr: 370-9197.

COMPUTADOR-vende-se, XP,
compl., cj impressora, 2 meses

de uso. Ir: 376-0364 hor. ComI.
ou 9116-7754 cj Rogério ou

Lucilda.

COMPUTADOR - vende-se. Tr:
370-8599.

COMPUTADOR· vende-se, AMQ
K611 500,20 gb,128mb, monitor

sansung 15', cd 56x,caixas de

som super woofer, cpu

satélite,acompanha 200

músicas, karaoke, anti-vírus,
firewall, interneto

gratis,tradutor,Okazaa, etc. R$
1.000,00. Tr.: 370-0383

CONSÓRCIO - vende-se,
sorteado. R$3.500,00. Tr:

9995-2778 cj Antônio.

CONTRA-BAIXO - vende-se

COM CARNES

TEMPERADAS NOS

F'INAIB DE SEMANA.

_",�"�DÇ••E
R: .JosÉ TEODORO RIBEIRO, N° 540 - ILHA DA FIGUEIRA

CELULAR - vende-se, Sansung
Voicer. R$200,00. Tr: 273-
6242.

CELULAR - vende-se, Nokia,
modl, 8280, Vivo, pré-pago. R$
250,00. Tr.: 9132-9282.

CELULAR vende-se,
gradiente. Valor à combinar. Tr:

370-7944. '

,.,

ATENÇAO
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) 3�23 -1958.

Golden, em ótimo estado, cor

madeira, com case e alça.
Tratar: 370-1801

CUBO - vende-se, fender, pj
guitarra, semi-novo. Tr: 376-
0413 hor. comI. Ou 376-3771
à noite cj Sidnei.

DVD - vende-se, Panasonic,
semi-novo. Tr: 9975-6323.

,

REFORMAS

Estofados e

Cadeiras.
* corino *tecidos

Vendas de
Materiais
Elétricos
em Geral

•
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PRO�RAMAÇÃO
DE ABRIL"

2004
,'Assessoria Empresarial,

o-os à08(04COMO FORMAR EQUIPE DE VENDEDORES,INTERNOS E EXTERNOS,

LIDERANDO MUDANÇAS.

De 12 à 15/04COMO MOTIVAR E DESENVOLVER FUNCIONÁRIOS.

De 19 à 20/04TELEMARKETlNG CÓMO VENDER ENEGOCIAR POR TELEFONE.

SECRETÁRIA EXECUTIVA.

De 26 à 29/04COMO FIDELIZAR E MANTER CLIENTES CRM',

VENDENDO, SORRINDO E LUCRANDO.

Agora também aos

SÁBADOS

Dia 03/04 RECEPCIONANDO COM QUALIDADE,
COMO IMPLANTAR E MANTER OS 5'S.
NA PEQUENA EMPRESA .

Investimento em qualquer um dos cursos

ANTECIPADO R$ 95{00 -:- Pagos ou depositados mediante a reserva

N'A HORA R$ 130,00 - Pagos no dia

ENCICLOPÉDIA - vende-se,
Barsa, compl., ótimo estado, cj
bíblia, atlas e 9 livros do ano.

Aceita-se troca. Tr: 371-9897
ou 9905-8113.

ESTEIRA - vende-se, mecânica.
Tr: 370-7312.

ENXOVAL - aceita-se doação, de

bebê, pj pessoa carente. Tr:

370-4445 cj Joice após 18:00.

ESTUFA' - vende-se, pj
estamparia, Metalnox. Tr: 370-
7861.

'Dia 10/04CONTABILlDADE PARA NÃO CONTADORES.
COMO COBRAR E RECUPERAR INADIMPLENTES.

FILMADORA - vende-se, JVC,
cj controle, 36x de zoom, 2

b ate r i as,
.

c ar re gad or ,

maleta. R$950,QO. Tr: 374-
5597.

FOGÃO - vende-se, à gas, 4

bocas.Tr: 371-7797.

FREEZER - vende-se, Brastemp,
·310L. R$450,00. Tr: 376- ,

1306.

FREEZER � vende-se, Brastemp,
250L. R$250,00. Tr: 370-

7144.

FREEZER vende-se,
horizontal, 5 portas, bom
estado. Tr: 370-8294.

FREEZER - vende-se, 230L,
.Cônsul. R$380,00. Tr: 372-
1593.

FRITADEIRA - vende-se,
elétnca, grande, pj lanchonete.
Tr: 370-9197.

GALPÃO - vende-se, pré
moldado, cj 13xl0, cj
cobertura e 6m de pé direito.
Tr: 370-9879 ou 9975-0208.

JANELAS - vende-se, duas, de

alumínio, cj caixilho e vidro, cj
1,00alt x 1,5Iarg., semi-novas.

R$350,00. Tr: 9134-0816.

INSTALADORA

ater li
A Casa do Instalador

GAIOLA - vende-se, de

acasalamento, cj repartição,
ninho, cj 81cmx60cm altura.

R$15,00. Tr: 273-0944.

LANCHA - vende-se, de fibra,
4,80xl,90" cj motor de poupai))
33Hp, cj carretinha.
R$2.500,00. Tr: 9102-7311.

,

"

GELADEIRA - vende-se,
Prosdóscimo, ótimo estado.

Valor à combi�ar. Tr: 370-9185.

LAVADORA - vende-se, de louça,
Enxuta, semi-nova. .Tr: 9975-

6323.

GELADEIRA - vende-se, Consul,
280L. Tr: 371-8040.

MACACÃO - vende-se, de couro

Spidi, modelo suzuka, 'azul,
preto e branco. Preço de

'

ocasião. Brinde protetor' de

coluna Dainese. Tr: 371-0206

ou 9973-1657 cj André.

GRAVADOR - ver;Jd�se, de Cd,
LG. Tr: 9979-0005 ou 372-
2772.

AULAS DE PINTURA
Com ;( artista pl<ística. Magda Stahlkc. .:

Pintura cm .1l(:u sobre tela, nas mais variadas técnicas, desde o

acadêmico. técnica mista (COHl aplicação de outro material), abstrato,
etc, Técnicas para você descobrir c' seu estilo própsio e desenvolvê-lo.
Estas <lulas o ajud'lrfio a despertar n criatividade. senso de e�trtica.
liberar a.csporuaneidndcc nuro-confiança. I

t uma excelente rcrapia para ajudar na cura e prcvençi\(! de

depre,;siio e para desenvolver urna boa nuro-csrima, que 'é·

fundamental pam Iodas as áreas d» vida. '

I� umauula semanal de3 ou 2 horas de dl.lra(:ai'í, 4 vezes pnr 1lI';'S, Você

pode escolher o tempo e 0., horários disponíveis nos períodos
matutino, vespertino OI] noturno. Voei: também pode opiar por aujas

avulsas, onde você faz seu horário de acordo 1'0111 sua agenda, Se 1»
desejarfaça lima aula experimental.

9)1
Fale hoje mesmo com à Magda da AJAP, pelo fone
371-0873 ou pelo e-mail: mstahlke@terra.colll.br à�

�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. � Yace i{-]OI7JO

e Distribuidora de Cosméticos;

:�';nlll-'l,..r1e· c�o,sa�"i" lf" /')anullla-

Fone: 371-6110
9905-2653

fone: 275.. 1450
Ay. �tar. Deo(lofn da Fon5l>cal 4:91
i;alil 01 - Cent.ro - J�lril.guá t.Lo Sul

Medicamentos em geral
MJnípu/aç,io de fórmu/Js médicas

Fisiorerápicos e

Cosméticos mJnipu/ados

.
Fone: 371-8298

AQUll
c

371-1919

MÁQUINA - vende-se, de lavar

roupa, Electrolux, automática.

R$250,00. Tr: 371-1853 após
12:00.

a
MÁQUINA vende-se,
overloque, sequinha.
.R$200,00. Tr: 375-2271.

MÁQUINA - vende-se, de
costura Eugin, reta e zíg-zag,
R$250,00. Tr: 376-2820.

MÁQUINA - vende-se, cobertura

Singer, 3 agulhas. R$900,00.

SÁBADO, 3 de abril de 200';+

Florais de Bach
Muitas vezes no intenso ritmo do dia-a-dia, esquecemos de

prestar atenção em nos mesmos, nas nossas emoções e

sentimentos, não levando em consideração o que isto pode:
desencadear em nosso corpo físico.

OQUESÃO
As essências florais de Bach são remédios líquidos naturais
altamente diluídos que destinam-se justamente à cura dos

problemas emocionais e espirituais, limpando e harmonizando o

individuo. O objetivo da terapia floral é o equilfbrto das emoções
do paciente, buscando assim a consciência plena do seu mundo

interior e exterior.

INDICAÇÕES
Visto que sentimentos que foram persistentemente reprimidos
podem emergir como conflitos mentais, observa-se que
frequentemente problemas de saúde estão associados a essas

emoções não resolvidas. Com os florais pode-se tratar estresse,
depressão, pânico, desespero, sentimentos de cufpa, cansaço

.

físico aLI mental, solidão, tristeza, indecisão, sensibilidade

excessiva, ciúmes, ódio, todos os tipos de medo, ansiedade e

preocupações, entre outros.

COMO ATUAM
Os. florais trazem sem dúvida, uma maior consciência dos

próprios processos psíquicos e como consequência, alterações de
conduta. Por exemplo, após o uso do floral específico,
sentimentos corno omedo transformam-se em atenção, inveja em

admiração, ódio em amai; lnsequrança em iniciativa e vontade
de agir.

Quando instituiu o seu uso no início do século vinte, o médico e

pesquisador inglês Edward Bach propôs, no caso das florais, a.

autornedicaçáo, sendo esta possível na maioria dos casos,

Tr: 375-2271. p/12 pessoas,' revisada. Tr.:
3719897 ou 99058113.

MÁQUINA-vende-se, de xerox.

Tr: 370-3287. MESA - vende-se, de tênis de

mesa, ótimo estado, marca

oficial. Tr: 371-7398 cl
Eduardo.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, overloque, cobertura, 4

agulhas. Tr: 370-7861.
MESA- vende-se, de centro, cor

marfim, nova. R$50,OO. Tr: 372-
3675.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, ove.loque, marca

Rimoldi. Tr: 370-8599.
MICROMETRO - vende-se, de
150 a 300. R$1.500,00 nego
Tr: 375-2271 ou 9902-6876.

MÁQUINA LAVAR LOUçA -

vende-se ou troca-se, Brastemp

,··p··,,··'···8··I····C··1
� !

I para eles,

I elas e CII.W1is
;

I MORENO CLARO. :
[1.83 "11.. 75kg. 25 ANOS.!

ip .. � .. � ª.=ªgº �.· , .

PREVINA·SE
Use Camisinha

.....

PoUsada breidle no Ãr
i com acompanhantes
l �(! "oca o<;lti IWI!;::Jda dr. ficlu arn easa C;Qff\ tlOh'l�:lt)í:t, vclllhrJ

;

! (,ofltl�Cet 11O�!m �()u!:.3da cem lirld:u: �r:()rnl!:uihIJrlfe.!! 24· ht� :
i RO seu djs�ot. lí!tflO!l ,ltf�ÇO!! $.Ic(!�slw!Í!: n auto AlnlldimClulo. :
! Twfo p�t!j f�VOtf!r.(!rll·VOr.a r.lir.n!p,. TIl,Tt\h6m 1l1p.tlderno!: hOtrií_�fi
:1275_0052,nolii"'",idÔIl'iOS'273_.1174!.... ,

, _. __ . __ _ _- _ , .. _._ � , _ __ . -._ .. _---_ "

PREVINA·SE
Use Camisinha

PREVINA·SE
Use Camisinha

li 'EduJrda, 19 Jfl;�; I
i.

morena btomesd«,
dos olhos védes e

corpó esculwr.1l. 'i
Atende hotel, I

� I 1110te/ e residêncíJ. '

i

...., ,.
,

, i9..J4J�1Jº5j

PREVINA·SE
Use Camisinha

MARCOS
tníciante, somente para

mulheres
, ,

19143-7678;
!OilS Shsils 12hs c 22h.., Ú Ih i

PREVINA·SE
Use Camisinha

;Anuncie aqulll
371.-1.91.9

PREVINA·SE
Use Camisinha

� �
i !

i---.;�_.__ ,_�,_j � .""_" �

Recomenda-se porém o bom senso em casos de desiquilíbrio
emocional intenso, onde a busca de um profissional habilitado
torna-se essencial.

ORIGEM E APLICAÇÕES PRÁTICAS
OS florais de Bach originais têm como sua procedência o Bach

Center; local onde o Dr. Edward Bach viveu seus últimos anos,
na Inglaterra. Todos os remédios são preparados a partir de

flores, arbustos de árvores silvestres e a sua manipulação
obedece aos rígidos padrões determinados por este centro.

Deve-se salientar que esses remédios podem ser usados
juntamente com outros tratamentos, não provocando efeitos
colaterais.
Das 39 essências de Bach, vale a pena verificar a indicação de

algumas delas:

AG R Hvl O N Y: Pessoas que escondem preocupações mostrando

braveza, roendo unhas ou nervosismo constante.

OUVE: Esqotamento total, falta de tempo para relaxamento e

prazer.

ESCLERANTH U S: Incerteza, indecisão, Pessoas que

experimentamestados extremos de alegria ou tristeza, energia
ou apatia.
MUSTARD: Tristeza profunda, desânimo, depressão,
Sem dúvida, quando usados corretamente os florais de Bach

promovem. de maneira sutil uma grande melhora no equilíbrio
emocional cio indivíduo, resultando assim em uma melhor

qualidade de vida.

Para maiores informações, contate o departamento técnico da
EI<ILÍBRIO LABORATÓRIO E FARMÁCIA DE

MANIPULAÇÃO.
- Descontos
- Convênios
- Telé-entreça

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tr: 9979-0605.

Cônsul, 280L. ·R$250,00. Tr:
371-1853.

SECADOR - vende-se, pI
cabelo, de coluna, Pandora.

R$200,00. Tr: 376-2752.
PLAINA vende-se,
desengrossa, 400mm.

R$2.000,00. Tr: 9132-4454 -

-

275<3019(recado) ou no

endereço R. João Fermino

Domingos, s /n Vila Lenzi.

SUGAR - vende-se, pI fogão de

.6 bocas. R$90,00. Tr: 372-
1593.

PORTA - vende-se, de ferro e

vidro. R$20,00. Tr: 370-9185.
SÓCIA - procura-se, cl ponto ou

sem, pI abrir negócio de

al·imentação ou outro ramo na

região central. Tr: 9909-7562.REFRIGERADOR - vende-se,

Anuncie aqui!
371�1919

.............

']
i I
'Anuncie aqui! I

.

371.-1919 I
.................................... 1., ,

······························1

I
Anuncie aqui! I371-1919

I ,............................................ ••.••••.....•....................•.••• ,

PREVINA·SE
Use Camisinha

Anuncie aqui!
371-1919

Saiba eMagreçe( seM

parar de COMer.

Conh�ça O prograllla'

DISCIPLINA
ALIMENTAR

InfonYla�ões: 9973-3814

- GINECOLOGIA -

os fj}al.a.:dn
COi' CKM/Se 1242·· TEGO 030/79

Habilitação SOBRACll, .1,079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose

RIJa: Guilh/!rnJe 11\T,<.'I.'8f', 50 � �L 406

Fone: 370-1705
,,<;(j,llaltl@m4um/«I)!Jd�r ,. jámgufr do Sú/:

VICO-FARMA
FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO

SOFÁ - vende-se, modulado, 5

peças + canto. R$80,00 nego
Tr: 371-9195 manhã ou 371-
0508 cl Danielle.

TECLADO - vende-se, Casio
770. R$500,00. Tr: 9975-
0045 .

TOCA FITAS - vende-se, da
Pionner. R$50,OO. Tr: 276-
0196.

TORNO ANTIGO - vende-se,
2,80 barramento temperado, cl

Natasha

.A mais completa, �tiida, •

.. ;L' �adâYel e pçtreif:á.:"" ..
•

:;
"

<

'

i " '�'" v�"',ii , te,,,
6:

•••••••••••••••••••••••••

9963-5544
Atendelnos Motéis, (l. domicilio e .temos locol
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placa de 3 castanhas, internas VESTIDO - vende-se, dois, de
e externas, contra-ponta nova. prenda, um verde e um bordô,
Tr: 375-2271 ou 9902:6876. Tr: 371-5270 noite ou 371-

5042 comI. '

TORNO - compra-se, financiado.
Tr: 3n-3993. VIDEOCASSETE - vende-se,

Philips, 4 cabeças. R$200,00.
TORNO - vende-se, mascote, ,Tr: 9141-4740.
Nandine, bom estado.

R$15.000,00. Tr: 9975-8433. VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, c/ 2 controles, 2

rnernory card de 20 jogos.
R$250,00. Tr: 9112-4693 ou

,

371-9311 c/ Gilmar.

TUPIA - vende-se, superior,
copiadora. R$2.500,00. Tr:
9132-4454 - 275-3019(recado)
ou no endereço R. João Fermino

Domingos, s/n Vila Lenzi. VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, c/ 2 contr. e 3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.VENDE-SE - aparelho de

barbear, Philips, 2 lâminas.

R$100,00. Tr: 371-9959. VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, c/ 2 controles,
memory card, 1 transformador,
2 jogos, c/ 6 meses de

garantia. R$350,00. Tratar:
376-2206.

VENDE-SE - mesa de tênis de

mesa, compl. R$100,OO. Tr:
376-2393.

VENDE-SE - caixa amplificada,
c/ 12 saídas, Yamaha.

R$350,00. Tr: 276-0858.
VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

destravado, c/ 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-2206.VENDE-SE - máquinas, torno de

bancada, furadeira de bancada

c/ motor, policorte c/ morsa e

solda de Assitileno.

R$5.000,00. Tr: 9975-8433.

VIOLÃO - vende-se, marca

Tonante. R$90,00. Tr: 376-
2820.

e', G\ _"', -_ ,

j

� ���j PLAN�T . AME
"

• VENDAS *LOCAÇAO • CONSERTOS EM GERAL

• PLAYSTATION 2
• XBOX
• PLAVSTATION ONE
• DREAMCA.ST
• NINTENDO 64

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE

VíDEO GAMES ,CDS
E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• GAME BOV COLOR
• GAME BOV ADVANCE
• NINTENOO GAME CUBE hÓfalioóealelldímenlD: legund�a seglllldadas IMO ãs22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087- Barra-Jaraguá do Sul· E·mail planetªgªJn�@JQe�t,Çºm,bI

_ R$ 10,000,00 R$110,00__ 15
_ R$ 20.000,00 R$ 220,00__

E
1l

_R$ 25.000,00 R$ 275,00__ 8
_R$ 40,000,00 R,$ 440,0o__

'

s:

�
_ R$ 60,000,00 R$ 574,00__

@
'"
'"

_ R$100.000,00 R$ 957,00__

o

v

_R$120.000,00 R$1149,0Q.__
'",

Motos R$ 4.200,00 R$ 73,00 E

INFORMAÇÕES: (47) 9993-2874 (47) 9980-1928 (47) 222-2853

Agradece R.G.

SIMPATIA PARA EMAGRECER
CHICO CHAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 1/2 copo de água � dentro

dele o número de grãos de arroz correspondente aos quilos que

deseja perder. Não coloque grãos a mais, pois os quilos perdidos
não serão recuperados. À noite beba a água deixando os grãos,
de arroz, completando novamente com 1/2 copo de água.

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 beba a água desta vez com os

grãos de arroz junto., É importante conservar o mesmo copo.
Não faça regime, pois a simpatlaé infalível. Publique na mesma

semana.

E, para' que chegue ao conhecimento de

todos, mandei passar o presente Edital, que
será publicado pela imprensà e em Cartório,
onde será afixado por 15 (quinze) dias.

ALUGUEL DE TRAJES

li 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 1Q 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 NQ 24.696 DE 24-03-2004 -

FREDO MARQUES KLEMZ E

FABIANE MARA LESCOWICZ

Ele, brasileiro, solteiro, gerente administrativo, natural
de lbirarria, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua Oswaldo Glatz, 40, apto. 204, bloco 01, nesta

cidade, filho de Siegbert Klemz e Elfrida Klemz.

Ela, brasileira, solteira, técnica textil, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua Bernardo
Dornbusch, 590, apto 101, nesta cidade, filha de
Orlando João Lescowicz e Edina Sueli Lescowicz

EDITAI, NQ 24.704 DE 25-03-2004 -

.

ADILSON �"TTINGER E VIVIANE VERBINENN

rl"-
Ele, brasile

iw 'lolteiro, projetista, natural de Jaraguá
do Sul, doi/Aliado e residente na Rua Erwino

Menegotti, 7r;,. vila Rau, nesta cidade, filho de Edemar

Baittinger e yngela Baittlnger
Ela, brasileira, solteira, assistente administrativa;
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua Alcebíades Abelardo Verbinann, 376, nesta cidade,
filha de Jomar Verbinann e Ivete Verônica Verbinenn.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabeliã

Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

AUTAIR DEABRWPANIFCONF LTD- RUA JOAO JANUARIO AYROSO
1747 - NESTA;
AUTO ELETRICA CASE LTDA ME - R WALTER MARQUAliWT SN -

NESTA;
C M FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA- RUA WALTER MARQUARDT
590 - NESTA;
CARLOS KRUGER - R JOSE EMENDZERFER 44 - NESTA;
CELSO PAPPIS - BR 280 KM 69 - NESTA;
COND EDIFICIO BRUNA MARIANA - R DOMINGOS RODRIGUES NOVA

109 SOl - NESTA;
EDINOR ZIMKOVICZ SOARES - JOAO BERTOLl 354 - NESTA;
EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C LT - RUA 12 AV.PREFEITO

WALDEMAR GRUBBA S - NESTA;
EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C LT - RUA 12 AV.PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA S - NESTA;
EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C LT - RUA 12 AV.PREFEITO,
WALDEMAR GRUBBA S � NESTA;
EDU,CAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C LT - RUA 12 AV.PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA S - NESTA;
EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C LT - RUA 12 AV.PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA S - NESTA;
EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C LT - RUA 12 AV.PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA S - NESTA;
EDUCAR-INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C LT - RUA 12 AV.PREFEITO

WALDEMAR GRUBBA S - NESTA;
EDUCAR·INSTITUICAO EDUCACIONAL S/C Lt - RUA 12 AV,PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA S - NESTA;
ELlSANDRA TRAMPUSCH - RUA AVELINO FLORIANO DE BORBA
LOTE 12 - NESTA;
EVANDRO R DA SILVA - AV PREF WALDEMAR GRUBBA 4100 -

NESTA;
GISELLI MARTINS GONZAGA - RUA MARINA FRUTUOSO 391 - ED

CLARICE KOCH - NESTA;
JANIRA MENEL EFETIVA MALHAS - RUA WALTER MARQUARDT
818 -: NESTA;
JAQUELlNE MEURA - VENANCIO DA SILVA PORTO 755 - NESTA;
JEAN CARLOS SOARES - R FRANCISCO PANSTEIN 1663 J PESSOA
- NESTA; ;»
KRAUSE ZIMMER LTDA -ME - NESTA;
LlZMAY CONF E ACAB TEXTEIS LTDA - R WILLY GUNTHER, S/N
NESTA;
LUIZ CARLOS PIGOSSO COM - R,25 DE JULHO 170 SL,05 -

NESTA;
MARCOS GIOVANE DROPA DE BERTOLLI - ANTONIO CARLOS

FERREIRA 850 - NESTA;
MARTINHO RIBEIRO - R ANTONIO RIBEIRO 104 - NESTA;
MASTER CALHAS LTDA - RUA MAX WILHELM 786 FUNDOS -

NESTA;
PAMPLONA CONST COM E REPRES LTDA - DOMINGOS RODRIGO

DA NOVA - NESTA;
PAMPLONA CONST COM E REPRES LTDA - DOMINGOS RODRIGO

DA NOVA - NESTA;
PERFIO TEXTIL IND COTDA - RUA JORGE ZIPPERER JUNIOR 561-

NESTA;
•

PLUS TECNOLOGIA EM INF LTDA - R JACOB EiUCK 120 - NESTA;
RETRATOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - WALTER

MARQUARDT, 1133 S 06 - NESTA; �
RODRIGO ALVES VIEIRA - JOSE T RIBEIRO 974 - NESTA;
SIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - RUA DOMINGOS R DA

NOVA 330 - NESTA;
VALDECIR REIS - RUA ERMINIO NICOLlNI314 - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in

termédio do presente Edital, para .que os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
nº 78, no prazo ela Lei, a fim de liquidar o seu débito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de
serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

�'

Jaraguá do Sul, abril de 2004
IIton Hoffmann

Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Workshop de moda do Senai

trouxe estilista italiano
}ARAGUÁ DO SUL - o

Senai em parceira com o

Instituto Europeu de

Desing - IED realizou

na quinta-feira e ontem

o workshop sobre De

senhos de Moda e Téc

nico com o estilista

italiano Alessando Mo-

. roni.O curso foi desti

nado para os alunos e

professores do curso

Técnico em Estilismo

da Confecção Industrial

do SENAI de Jaraguá do

Sul e Blumenau. A ini

ciativa faz parte de um

convênio firmado em

1999 e que prevê o

apoio do IED ao curso

Técnico de Estilismo da

Confecção Industrial,
ministrado pelo Senai

nas duas cidades. O IED

presta consultoria técni-

ca e metodológica ao

curso do Senai, envian

do especialistas em

virias áreas da produção
de moda. Assim os alu

nos recebem técnicas

para a aplicação do tema

em discussão e os

doentes adquirem com

petências para posterior
aplicação nos demais

semestres. Além disso, o

IED premia os alunos

que obtêm melhor de

sempenho na apresen
tação de seu projeto
final com bolsas de estu

dos em seus centros na

Itália. Entre os temas já
abordados nestes work

shops estão modelagem,
desenho de moda, mar

keting de moda e plane
jamento e desenvol

vimento de coleçõ�s.
FALECIM ENTOS

Faleceu às 23:30 de 30/03 o Senhor Antônio Haneman
com idade de 60 anos, deixando enlutados a esposa, 1

filho, 3 filhas, 1 nora, 3 genros, 5 netos, 1 bisneta, 1 irmão,
1 irmã, cunhados e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 31/03 às 16:30 horas,
saindo o féretro da Igreja Evangélica Luterana Cristo

(I Salvador na Barra do Rio Cerro seguindo para o Cemitério
da Barra do Rio Cerro.

I RESULTADOS: ALUNOS SUPERARAM EXPECTATIVAS NO ANO PASSADO

Weg Química apresenta Projeto
Guará com o·' tema florestas

GUARAMIRIM - A

Weg Química, em con

junto com a Secre-taria

de Educação de Gua

rarrunm, promoveu on

tem a abertura da 3a

edição do Projeto Gua

rá. o tema escolhido

para esse ano foi ''Apren
dendo com a Mata", que
envolverá 27 escolas,
num total de mais de

<

500 alunos, O projeto
tem como objetivo ori-

entar os alunos das 4as César Junkes

séries das escolas de Projeto foi apresentado na tarde de ontem no auditório da Weg Químic'a

Guaramirim, e está vin

culado às ações da

Certificação ISO 14001,
conquistada pelo Parque
Fabril III da Weg em

2002.

O projeto incenti

vará as pesquisas sobre
as espécies nativas da

região, estudos sobre

plantio e re-plantio,·
conscientização sobre

desmatamentos, quei
madas. e mata ciliar,

incentivo ao plantio de ano, ,pois as crianças CD's da Revista Super
mudas e na elaboração conseguiram reverter os

,
Interessante e Aparelho

de textos referentes ao resultados dos trabalhos de som.

tema. em recursos para, as A escola que apre-
De acordo com o escolas", diz Garcia. sentar, de forma mais

Coordenador do Projeto, A equipe explica que criativa uma peça teatral

Conrado Luis Garcia, a prioriza os trabalhos referente ao tema, terá

eqUIpe espera o mesmo práticos, para que os .seus alunos de 4a série

empenho conseguido na
' alunos consigam assimi- premiados com um pas-

edição de 2003, quando lar melhor os conhe- seio de educação am-

o tema foi a Reciclagem. cimentos. As escolas' biental e recreação em

"Os alunos e as escolas vencedoras receberão: um hotel fazenda da

superaram as nossas
_

como prêmio, máquinas região.
expectativas no último fotográficas digitais, Kit (JULlMAR PIVATTO)I

Faleceu às 07:00 horas de 02/04' a Senhora Verônica
Viebranzt com idade de 41 anos, deixando enlutados I:

filha, seus pais e demais parentes e amigos. O.sepultamento
foi realizado em 03/04 às 10:00 horas, saindo o féretro
da sua residência em Schroeder seguindo para o Cemitério
Bom Jesus.

terior e Sistemas de

Informação, a Escola
cnou um curso prepara
tório para o Exame de

Proficiência em Língua
Inglesa, exigido pela
UNERJ p. ra aprovação
dos alun ql�s referidos

I..� �

cursos. jt·
\', t

Serão :\��, nistradas

noçõ es \, ",amaticais,
<'V':

_e_strutura ''ia língua,
enriquecimento de vo

cabulário, tradução de

textos e simulações do
exame.

Fellows lança curso preparatório para exame 'de proficiência
Os professores têm

formação superior e vi

vência no exterior, o que
garante a qualidade. As
turmas terão no máximo
10 alunos para que os

professores possam a

tender às necessidades

específicas de .cada um.

As aulas começam
no dia 12 de abril, com

duração de seis meses e

serão 'ministradas duran
te a semana das 17h30
às 18h30 e aos sábados
com dois horários, 08h

às 10h e 10h às 12h, e

as matrículas já estão

abertas. Informações
podem ser obtidas pelo
telefone 275-3475,
solicitadas pelo e-mail

fellows@netuno.com.br
ou Rua Domingos da
Nova 227. Outros no

vos cursos estarão sendo
abertos nos meses de

..

abril e maio deste ano e

serão dirigidos a re

cepcionistas de hotel e

restaurante e curso para

VIagem.

I

Faleceu às 13:00 horas de 02/03 a Senhora Olga Schrnidt

Metzger com idade de 86 anos, deixando enlutados 4

filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 03/03 às 14:00

horas, saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi

seguindo para o Cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 00:00 hora 02/04 o Senhor Pedro Odelli com

idade de 75 anos, deixando enlutados esposa, filhos, filhas,
genros, noras, netos, bisnetos, irmãos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 02/04 às 17:00

horas, saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi

seguindo para o Cemitério da Vila Lenz1.

}ARAGUÁ DO SUL - A

Fellows é uma escola de
idiomas que está há 13

anos no mercado e por
não ser franqueada, tem

total liberdade para criar

os mais variados cursos

envolvendo Inglês e Es

panhol, buscando sem

pre o que mais se adequa
às necessidades de

Jaraguá do SuL

Com a intenção de
atender aos universi-

.

,

tários jaraguaenses que
cursam Comércio Ex-

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 



8 CORREIO DO POVO

redacao@jomalcorreiodopovo.com.br
GERAL SÁBADO, 3 de abril de 2004

ICARTAZ: A PAIXÃO DE CRISTO JÁ ATRAIU 3,6 MIL PESSOAS AO CINEMA DE JARAGUÁ DO SUL

Filme gera polêmica pelas cenas

brutais de tortura contra Cristo
]ARAGUÁ DO SUL -

As luzes acendem e os

olhos vermelhos reve

lam a emoção de ter as

sistido a um dos filmes

que, desde o começo da

sua produção, vem pro
vocando muita polê
mica e controvérsia. O

filme "A Paixão de Cris

to" foi lançado nos

Estados Unidos na

quarta-feira de cinzas

(25 de fevereiro) e en-'

trou em cartaz nos ci

nemas de Jaraguá do Sul

no final do mês passado.
Até o momento, mais de

3,6 mil pessoas as

sistiram a \trama dirigida'
por Mel Gibson, que re

trata, as 12 últimas horas

da vida de Jesus Cristo.
Antes mesmo de o

roteiro estar concluído,
"A Paixão de Cristo" foi

acusado de anti-semita.

Líderes e ativistas ju
deus protestaram contra

a obra de Gibson, que
mostra os lideres jude':ls
de 2.004 anos atrás como

, ,
•

Divulgação
Cenas de tortura fazem algumas pessoas abandonarem a sessão antes do filme acabar

os responsáveis pela Vicentini, assistiu ao prio papa João Paulo 2°

condenação de Jesus, filme esta semana e, disse que "foi assim que
também judeu. No filme, apesar de ter conside- (a Paixão) ocorreu".

não são todos os judeus" rado a obra realista e Na opinião do padre,
que apóiam a decisão dos violenta, recomenda o a mensagem do filme está
sacerdotes liderados por longa-metragem, sali- no sofrimento das pesso
Caiafás. Os católicos entando que se trata de as que passam por mo

foram mais benevolen- um trabalho que mostra mentos de miséria, fome,
tes, destacando a "crueza a paixão de Cristo. "Se não guerra, entre outras ad
e a violência" das ima- fosse a parte divina, a versidades. "No papel de

gens. Seguindo esta linha parte humana certa- irmão, Jesus sofreu por
de raciocínio, o padre da mente não teria resistido nós, ele sensibiliza por um

Igreja São Sebastião, de a tanta tortura", salienta, gesto de amor ao entre

Jaraguá do Sul, Valdir enfatizando que o pró- gar a vida por nós", diz.

Filme lota as salas de cinemas
O filme é uma adap

tação bastante fiel de
um trecho da Biblia, até

com os idiomas originais
da trama (latim, dos

romanos, e aramaico,
dos judeus), o que é bem

visto pelo público pelo
caráter de veracidade.

O roteiro foi baseado

nos quatro evangelhos
- João, Mateus, Lucas

e Marcos -, e o recorte

'escolhido foram as 12

horas anteriores à cru

cificação, já que o herói,
como de praxe, não

morre. Em mais da me

tade dos 128 minutos
do filme, vê-se de bem

perto e em câmera lenta

Jesus em carne viva da

César Junkes

Julia diz que o filme ficará em cartaz durante 4 semanas

cabeça aos pés, num es

petáculo que causa des
conforto por ser inter

minável. O filho de Maria

leva socos potentes, é

algemado, açoitado inú

meras vezes com chico
tes com lâminas e pedras

em suas pontas, humi

lhado, leva cusparadas
'na cara, é chutado, enxo

tado e é "coroado" com

espinhos afiados a golpes
de martelo. Depois de tu

do isso, sobe até o Gól

gota com uma cruz pesa
dissima que cai sobre ele

algumas vezes. Segundo
a gerente-administr�tiva
do cinema de Jaraguá do

Sul, Julia Zaleski, mui

tas pessoas não 'supor
tam as imagens de tortu

ras e saem da sessão an

tes mesmo do filme aca

bar. "Teve uma sessão

com 60pessoas, que 12

desistiram na metade por
considerabm absurda a

história", relata.

ENQUETE
"O filme é uma lição de. viga para
aquelas pessoas que levam a vida no

desânimo, que reclamam de tudo e

de todos, que pensam que as coisas
são complicadas. Apesar de todo
sofrimento que passou, Jesus Cristo

ainda soube perdoar as pessoas que o humilharam,
demonstrando o quanto o amor é supremo", relata
a atendente Andréia de Fátima Kubiak, 19 anos;

"Eu recomendo que todos

encontrem um tempo para ir ao

cinema assistir a este filme porque
serve de reflexão sobre muitas coisas

de nossas vidas. Certamente, depois
de ver toda a dor de Cristo e a

maneira em que ele trabalhou este sentimento, posso
fazer uma reavaliação de muitas coisas. A história serve

de lição para muitas pessoas que até hoje 'pregam
cravos"', considera a dona de casa, Elenir Hasser, 47

anos.

"Trata-se de uma história que relata
[".

todo o sofrimento de Jesus Cristo, a

traição, a tortura que passou até ser

crucificado pelo próprio povo. Não

sei se é ficção ou se toda aquela agonia
foi verdadeira, porque é muito triste

mesmo. Eu recomendo o filme e asseguro que hoje
minha fé é ainda mais forte". Enfatiza a dona de casa,

Vera Lucia Piazera, 54 anos.

''As pessoas estavam acostumadas a

assistir filmes sobre a história de Jesus
Cristo, mas numa forma mais

poetizada, sem cenas de dor e

tortura. A Paixão de Cristo é uma ,
versão mais cruel e realista que

apresenta todas as chibatadas e a brutalidade que
fizeram com o Messias. É um filme que desperta uma

agonia no público, mas vale a pena vê-lo", garante a

dona de casa, Edinéia Adriana da Rocha, 26 anos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CÉSAR JUNKES

Lixo depositado' em vala ainda é um problema da comunidade

Bairro Tifa dos Martins

promove eleição este mês
]ARAGUÁ DO SUL _; o

líder comunitário José
I
Bertanha concorre à reelei

ção para a presidência da

�� Associação de Moradores
Tifa dos Martins. A eleição
está marcada para o dia 17 '

de abril, nas dependências
da Escola Nilda Sâlai.

O atual presidente e

candidato à reeleição infor

ma que a formação da

chapa para esse' pleito
aconteceu na semana pas
sada. "Montamos a chapa
com' bastante antecedência

" para que os interessados em

'. formar outra chapa tenham

tempo' para se organizar",
afirma Bertanha, que conta

com sua experiência de líder

comunitário e a série de

.benfeitorias realizadas no

Bairro para vencer mais esta

eleição.
Entre os benefícios im

plantados no Bairro, Ber
tanha cita a instalação de Um

semáforo de quatro tempos
no cruzamento, das ruas

BONATII MATERIAIS DE

f CONSTRUÇÃO
� 'Promove hoje, sábado

03/04, distribuição de

chopp a partir das

10hs.

Benjamin Barbi e José
Nadoch, colocado esta se

mana e que representa a

realização de uma das mais

antigas reivindicações dos

moradores. Além dessa

conquista recente, Bertanha
cita ainda tubulação nas ruas

Hempkrnayer e, Santa Ana,
linha de ônibus para o Lo

teamento Firenzi e a cons

trução do Centro de Edu

cação Infantil. "Estou há

cinco anos .na luta por
melhores condições para a

nossa comunidade. Nesse

período, conseguimos mui

tas coisas graças a união da

comunidade", enfatiza

Bertanha.

Reivindicações - Entre as

necessidades ainda existentes

no Bairro Tifa dos Martins,
José Bertanha aponta a falta

de iluminação pública em

cerca de 800 metros da Rua

Erondina Hempkmayer. A

Associação também reivin

dica uma solução para o caso

de lixão à céu aberto na rua

de acesso a Cohajas. "Há

anos o pes-soal usa a vala que
passa ao lado da rua como

'lixão", afirma Bertanha, que
anuncia ainda uma reunião

com os moradores de seis

ruas na comunidade de Santa
Ana para discutirem o

asfaltamento das vias.

GERAL
redacao@Tõrnalcorreiodopõvõ�om.br
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I INICIATIVA : PRIMEIRA MOSTRA CATARINENSE DO TERCEIRO SETOR ENCERRA HOJE, NA SCAR

'Ierceiro Setor em busca do
envolvimento da sociedade

mento na Cultura para o

Terceiro Setor, palestra
mirustrada pelo diretor de

marketing da Scar, Udo

público os museus e o Wagner.

Visitantes conhecem trabalhos ambientais de 'empresa
\

Na manhã de ontem Cassiano Ricardo Minatti que pregada na tinturaria). A participar da Mostra e se

cerca de 50 pessoas entre apresentou o processo. A projeção é de que se deixe de surpreendeu com o que

empresários, professores estação de ento foi im- captar do rio cerca de 280 vem conhecendo na cidade.
universitários e membros de plantada e brodoano milhões de litros de água por ''A experiência em conhecer

, I
ONG's estiveram conhe- passadoe t r finalidade o ano. Somente nos meses de o que a cidade faz na q,ues-
cendo as instalações da em- da água que janeiro e fevereiro 40 mi- tão social e ambiental é mui-

presa Malwee, o parque e a ao rio após a u- lhões de litros de água deixa- to interessante, porque serve

Estação de Recuperação e ' -tilização desta na tinturaria. ram de ser retiradas do rio. de exemplo para outras e,

Reutilização de Água. O �través deste processo a Esta- A diretora do projeto Idéia contribui para os depoi-
grupo foi recebido pelo en- ção pode recuperar cerca de Fixa por um Sertão 100 mentos que a gente presta
genheiro químico e analista 45% da água utilizada na em- Fome, Tânia Matias de em torno deste assunto",
ambiental da estação Malwee, presa (sendo que 80% é em- Carvalho, de São Paulo veio destaca a diretora. (CG)

]ARAGUÁ DO SUL - A

Primeira Mostra Catari

nense do Terceiro Setor,
que teve início na noite de

quinta-feira e encerra 'hoje,
na Scar, reuniu cerca de 250

pessoas físicas e empresas,
de vários Estados brasilei

ros em torno de dois ob-

jetivos básicos: trocar

experiências e divulgar o

,que é o que faz o terceiro

setor, um segmento social

ainda pouco conhecido

mas que, no Brasil, tem sido

incorporado por centenas

de empresas e profissionais
liberais, �ngajados na

proposta de apontar e criar

soluções para os proble
mas sociais e ambientais

que afligem a humanidade.

O idealizador da mos

tra, Juliano Fleck, da MD

Eventos, explica que a

intenção foi a de reunir o

maior número possível de

empresas e pessoas físicas

que têm desenvolvido

projetos de responsabi
lidade social e educação
ambiental. A opção em

realizar o evento em Jara
guá do Sul deve-se, segun
do ele, ao fato de que a

cidade tem vários exem-

pIos que se encaixam no

que se chama de terceiro

CÉSAR JUNKES

Participantes da Mostra visitaram a estação de tratamento da Malwee, ontem pela manhã
, ,

Setor. Ele cita a Malwee
Malhas, parceira na reali

zação do evento, como

uma das empresas que tem

encarado a responsabi
lidade social e educação
ambiental como bastante

ênfase. ''A Malwee é um
.

exemplo de empresa que

prioriza a responsabilidade
social e a educação ambi

ental. Pode-se constatar

isso através das iniciativas

técnicas de implantação de
tratamento de efluentes e

Parque Malwe e", argu
menta Fleck.

Palestras, seminários e

apresentação de posters
foram as estratégias usadas

pelos organizadores. No

primeiro dia do evento o

gerente de tinturaria' da
. Malwee Malhas falou so

bre a experiência da em

presa no tratamento de

efluentes e recuperação da

,água, seguido por palestra
sobre Comunicação no

Terceiro Setor e Investi-

Ontem foi a vez da

Unerj abordar o tema A

Universidade e o Terceiro
Setor: Po ssibilidarles e

Experiências. Esta p;lestra
foi ministrada pelo doutor
em Educação pela USP e

Coordenador de Pesquisa
da Unerj em Projetos
Sociais e Ambientais,
Ademir Val�ir Santos:
Também falou sobre seus

projetos representante do

Instituto Guga Kuerten.

'Hoje, a programação tem

início is 8h30 com palestra
do Grupo Gerdau, do Rio

Grande do Sul e da Ong
Greepeace.
(MARIA HELENA DE MORAES)

também através ,da apro
ximação da comunidade

com a cultura local colo

cando à disposição do

,

CURSO PREPARATORIO
PARA EXAME DE PROFICIÊNCIA

�FellowsJ�/,., � D I O -M A S

Rua Domingos da Novai 227 • Jaraguá do Sul •

Fone (47)275-3475. E-mail: fellows�netuno.com.br
INíCIO 12/04/04 • MATRíCULAS ABERTAS· VAGAS LIMITADAS
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II ESPORTES: CONCEiÇÃO TAMBÉM DISPUTA CAMPEONATOS DE VALE-TUDO POR TODO BRASIL

Lutadorviaia para O Paranáonde
r

disputa seletiva para mundial
JARAGUÁ DO SUL - o

lutador Antônio Concei

ção embarca para Curiti
ba onde, amanhã, dispu
ta o Campeonato Para

naense de Jiu-Jitsu. O

torneio vale como sele

tiva para o campeonato
Mundial que será dispu
tado em julho, no Rio de

Janeiro. Esta competição
é promovida pela Con
federação Brasileira de

Jiu-Jitsu.
Conceição pretende

lutar na categoria médio,
que é até 79 kg. Para

isso, teve que perder três

quilos durante essa se

mana. "Resolvi lutar

nessa categoria para
enfrentar o lutador que
me venceu no Rio Gran

de do Sul. Pode até se

Atleta treina para disputar a seletiva para mundialb

considerar uma questão
pessoal", revela. Mes

mo se na hora da pesa
gem o atleta não conse

guir atingir o peso, ele

diz estar disposto a lutar
<'

na categoria meio pe
sado (até 85 kg). "Es-

tou treinando forte na

cidade de Curitiba, para
manter o ritmo forte de

competição. Em Jaraguá
do Sul não tenho essa

estrutura para treinar de

forma mais técnica", diz

Conceição. O atleta também

Barrichelo faz o melhor tempo no deserto
Rubens Barrichello

fechou o primeiro dia de

treinos em Sakhir com o

melhor tempo de todos.

Na segunda sessão de

treinos livres para o GP

do Bahrein, o brasileiro

da Ferrari cravou uma

volta em 1 min31 s450,
apenas OsOOl à frente de

Juan Pablo Montoya, da
Williams.

A Ferrari dominou,
com Michael Schuma

cher tendo feito o melhor

tempo na sessão matinal,
mas não foi nada de ex

cepcional. O alemão, de

tarde, ficou em quarto,

atrás ainda do BAR de

Anthony Davidson.

Muita gente rodou na

pista nova de Sakhir,
menos pela areia, em

quantidade bem menos

assustadora do que se

imaginava, mais na busca
dos limites de freada em

suas curvas fechadas.

Mas o que assustou fo

ram três pneus Michelin

dechapados, sempre tra

seiros: o direito no car

ro de Fernando Alonso,
o esquerdo nos de David
Coulthard e Davidson.

O fracasso do dia foi

a McLaren, com Kimi

Raikkonen quebrando'o
motor na sua segunda
volta de tarde. Significa
que ele perderá dez posi
ções no grid, porque a

unidade terá de ser tro

cada. É a primeira vítima

do novo regulamento de
, um motor apenas por fim

de semana de GP.

Hoje acontecem mais

dois treinos livres, a par
tir das 3h d Brasília. A

sessão qu me o grid
será realiz partir das

7h (pré-c ficação) e

8h (a seg da metade,
cujos tempos definem as

posições de largada).

Carreta cai de ponte, no

Km 45,3, da SC-413, no

rio Itapocu, próximo ao

trevo de acesso aJaraguá
do Sul e Guaramirim. O
fato ocorreu por volta da
meia-noite de quinta
feira. A Polícia Rodoviá
ria Estadual diz que o

motorista perdeu o con

trole quando atravessa a

ponte.

Alexandre Boço

disputa o Storn Samurai

de Vale Tudo, em Curi

tiba, no dia 18 de abril.

Nesse evento haverá

muitos "olheiros" estran

geiros, e os melhores podem
chegar a disputar compe
tições no exterior. (JP)

CP RONDA
PORTE DE ARMA,
Nesta quinta-feira, por volta das 16 horas, a

Polícia recebeu uma denúncia que havia um

homem armado nas imediações do bairro

Amizade. A PM avistou duas pessoas em atitude

suspeita, e os abordaram, e encontraram com eles\?,i
um revólver calibre 38. Mais adiante, a Polícia

prendeu o suposto dono da arma, que tinha

consigo uma bola com munição intacta e um

coldre. Foram detidos mais dois homens que
estavam à beira do rio e que faziam parte do

grupo. A PM diz que, supostamente, houve uma

discussão entre os erivolvidos e que o grupo tenha

pego a arma do dono. Todos foram conduzidos

à Delegacia de Polícia.

FURTO DE CARRO
A Polícia foi informada de um furto de carro,

que aconteceu na madrugada de quinta para

sexta-feira, na Rua José Narloch, na Tifa Martins. t'\\
O dono do carro diz ter estacionado na sua U

';J
garagem por volta das 2 horas da manhã e que, �

ao sair para trabalhar viu que seu carro não

estava mais. O veículo é um Pólo Prata, de

J araguá do Sul, placa LYU 2953 e, até o

fechamento dessa matéria, na havia sido

encontrado.

E D I T A L CONCORRÊNCIA N° 46/2004
PERMISSÃO DE USO SECRETARIA DE PRODUÇÃO /

GERÊNC'IA DE AGRICULTURA

OBJETO: Outorga da Permissão de Uso de Salas, integrante do patrimônio
público de uso dominial, do denominado "Mercado Público Municipal",
situado na Av. Getúlio Vargas n° 500 em Jaraguá do Sul- Se.

TIPO: Maior Oferta

REGIMENTO: Lei Orgânica do Município, Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alterações, Lei Municipal n° 3.405/2003, Lei Municipal nO 3.502/2003.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOpES: até as 09:00

horas do dia 06 de maio de 2004, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, sito

na Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro. Barra do Rio Molha - Jaraguá do \1)

Sul (SC).
I

ABERTURA DOS ENVELOPES: 09:30 horas do mesmo rua, na sala de

reuruoes.

OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital completo e anexos poderá ser obtido

na Gerência de Agricultura no endereço acima, mediante pagamento da taxa

de R$ 5,00 (cinco reais).
INFORMAÇÕES: Esclarecimentos ou informações poderão ser obtidasna

Gerência de Agricultura do Município no endereço acima; pelo fone 0** (47)
372-8047 ou 372-8112; pelo Fax 0** (47) 370-7253 ou ainda pelos e-rnails

licitacoes@jaraguadosul.com.br ou contratos@jaraguadosul.com.br
Jaraguá do Sul (SC), 02 de abril de 2004

IRINEU PASOLD Isr;
Prefeito Municipal' ;,?J

�--------------�----------------------------------------��.<
I'

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
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J Adetas deJaraguá convocados

� para seleção catarinense
]ARAGUÁ DO SUL -

Cinco atletas de jaraguá do

Sul são convocados para a

r eleção Catarinense In-

fanto-juvenil Masculina que,

entre os-dias 28 de abril e 2

de maio, disputa o Carn

peonato Brasileiro em

Brasília.

Os atletas josé Vitor

Vegini Weidner (Ala/Pivô),
Augusto Guilherme Mu

eller Filho (Armador),
Ricardo Braun .l oaquim
(Ala), Ricardo Luis Le�ke
(Armador) e Robson Rodri

go Bolduann (Pivô) se

rdpresentam no dia 7 de abril

i para o técnico Kelvin Nu

nes (Bonja/joinville), quan

do iniciam a primeira fase

de treinamentos.

A Associação jaragua-
ense de Basquete ainda

informa que pretende
reativar o time adulto, que
está afastado do Campeo
nato Catarinense desde

2002. O desejo de três

atletas remanescentes do

elenco, foi estudada em con

junto com a diretoria da

AjAB e com isso nasceu o

projeto "Torcida Amiga".
Esse projeto consiste

numa união de esforços
com o objetivo �e financiar

a contratação' de reforços e

a participação da equipe em

competições.
De acordo com o Di

retor de Marketing da

AjAB, Henrique Porto, se a

iniciativa obter êxito, a

equipe pode conseguir a

sustentabilidade financeira,

garantindo a existência sem

a dependência de um grande
patrocinador. "Do pouco

que cada um irá contribuir,
virá o necessário para a

manutenção de, uma equipe
competitiva", diz Porto. Para

maiores informações sobre

o projeto, consulte o site

www.basquetejaragua.com.br.
ou pelo telefone 9991-

0818.

ri ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
BAIRRO TRÊS RIOS DO SUL

JARAGUÁ DO SUL - SC

Comunicado

Comunicamos que hoje, 03/04/2004,
acontecerá a Eleição da Associação dos

Moradores do Bairro Três Rios do Sul, às

14:30, nas dependências da Escola de Ensino

Básico Erich Gruetzmacher, na Rua Augusto
Demarchi, 399, Bairro Três Rios do Sul.

Presidente

Adenor Koch

César Junkes

Rodrigo passeia pelo Parque Malwee com sua Acqua-bíke

país na categoria. Em 1999,
conheceu a Acqua- bike

através de um italiano, amigo
de seu pai. ''Adquiri a acqua- -

bike e desde então não lar

guei mais", conta ele.

Rodrigo atravessou a

Baía de Guanabara, em cerca

de 15 km, em maio de 99.

Em 2002 fez seu primeiro
projeto social pedalando por
cinco dias no lago Taquaral,
em Campinas, promovendo
uma ação de arrecadação de

alimentos para' famílias

carentes, onde reuniu cerca

de três toneladas de dona-

tivos, A partir daí ação não

parou mais. Em novembro do
mesmo ano fez em São

Vicente, São Paulo, travessia
em uma baía. No Parque
Ibirapuera permaneceu 30

-dias entre setembro e outubro

de 2003, pedalando todos os

dias durante oito horas para
arrecadar alimentos para o

Programa Fome Zero. Em

dezembro do ano passado es

teve em Brasília, onde peda
lou no lago Paranoá por oito

dias e conseguiu arrecadar

uma tonelada de alimento,
que foi entregue diretamente
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ICICLlSMO: EX-CAMPEÃO PAULISTA DE MOUNTAIN-BIKE PARTICIPA DA MOSTRA DO 3° SETOR

Ex-campeão de mountain-bike

divulga seu trabalho social
]ARAGUÁ DO SUL -

Quem vê o jovem Rodrigo
Nunes de Oliveira pedalando
em cima de uma' bicicleta

apoiada em bananas infl�veis
pode não entender que tipo
de esporte é esse. Mas o.

paulista de São Roque per- .

corre o Brasil fazendo
atividades sociais em cima de
sua acqua-bike, A engenhoca
é uma bicicleta que fica

apoiada em cima de duas'

bóias infláveis sustentadas

com tubos em inox. Um cabo

que serve de leme e hélice é

preso na roda da fr�nte e dá

velocidade e direção. Rodrigo
chegou a jaraguá do Sul na

quarta-feira e na quinta-feira
de manhã estava pedalando
na lagoa do Parque Malwee.

Ele veio a convite da empresa
MD Eventos e participou da

abertura da Mostra do

Terceiro Setor e 10 Salão Bra

sil de Projetos Sociais e

Ambientais.

Rodrigo começou a par
ticipar de competições aos

13 anos de idade. Em 1994

foi campeão paulista de
Mountain Bike e em 1997

ficou entre os melhores do

ao presidente Luis Inácio

Lula da Silva, com direito a

solenidade e presença de
ministros. Quarta-feira, dia

31, Rodrigo es teve em

Balneário Camboriú e 'em

jaraguá do Sul deve ficar até

o final da tarde de hoje.
O ciclista de 24 anos

ficou encantado com a

beleza do Parque Malwee.

"Este foi um dos lugares
mais lindos que já estive",
destacou ele. Rodrigo parou
de competir nas provas de
Mountain Bike e hoje
percorre as cidades do Brasil

realizando campanhas so

ciais. "Assim percebi que

posso ajudar as pessoas e

continuar fazendo o que
mais gosto, que é pedalar",
assinala ele que está em

jaraguá do Sul com o avô

Alfredo Pires de Oliveira, de
73 anos, que acompanha o

neto sempre que pode.
"Quando a saúde e a viagem
permitem levo meu avô que

sempre esteve comigo nas

provas e competições. Ele é

uma grande companhia para
mim", destaca o esportista.
(CELlCE GIRARDI)
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casa do adversário onde
também disputa o pri
meiro amistoso, de uma

série de dois.

Enquanto isso, o tor

neio tem sua seqüência
normal de jogos. Na

segunda-feira, jogam
Hering Infanto x

Plásticos Zanotti; He

ring Juvenil e Franca

Calçados e Momento

Engenharia x Mediba/
Osiléia. Na quarta-feira
jogam Franca Calçados
x Momento Engenharia;
Artex/Aspa xJoguinhos
Massaranduba e Me

diba/Osiléia. Os jogos
têm início às 19h1S.

SÁBADO, '3 de abril de 2004

esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

I RETORNO: EQUIPE ESPERA CONTAR COM REFORÇO DE NUNO E XOXO

Malwee entra em quadra hoje
.

contra aUCS pelaLigaNacional
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe da Malwee faz
sua segunda partida pela
Liga Nacional diante da
torcida hoje, no Ginásio

Wolfgang Weege, às

12h30. A equipe enfren
ta a UCS/Moreflex con

tando com a volta de Ja
mes e Falcão, que foram

poupados da partida de

quinta-feira, onde a

Malwee vence o São

Lourenço/Bauer Cargas
por 3 x 1, pela divisão

especial do Campeonato
Estadual de Futsal. Além Malwee vence São Lourenço e lidera a divisão especial do Estadual

dele-s, o técnico espera nessa quinta-feira contra a, primeira vitória em A Malwee volta a jogar
contar com a vol-ta de o São Lourenço. "Senti a casa pela Liga", conclui na segunda-feira, 05,
Xoxo e Nuno, que estão tensão normal de es- Alexandre. O treinador contra o Minas, também
lesionados. Nuno tréia, mas durante a par- Marcos Moraes diz ter em casa, e na quinta-feira,
treinou normalmente tida consegui me soltar poupado os jogadores dia 08, contra o Joinville,
ontem e é presença qua- e alcançamos o objetivo Falcão e James na últi- na casa do adversário. (JP)

se garantida. Os gols da maior que era a vitória", ma partida para que eles

equipe foram marcados diz o jogador. A Malwee estivessem bem contra a

por Márcio (2) eValdin, vem treinando bastante UCS. "Temos que ter o

Katinski fez o gol para a márcação, e as jogadas maior número de op
a equipe do oeste. de saída de bola. "Já ções possíveis para que

O jogador Alexan- melhoramos 70% do que consigamos chegar aos

dre, que veio do Paulo podíamos, e estamos títulos que queremos",
Afonso (BA), estreou confiantes em conseguir explica Moraes.

Fesporte realizaJogos daJuventude Italiana
Neste sábado e do

mingo (03 e 04) Floria

nópolis será palco pela
segunda vez da etapa
nacional dos Jogos da

juventude Italiana, uma

promoção do Governo
de Santa Catarina atra

vés da Fundação Cata
rinense de Desportos
Fesporte e o Comitê

Olimpíco Nacional Ita

liano (Coni). A ceri
mônia de abertura será

às 20 horas de sábado no

Ginásio 1 do Centro de

Desportos' da Uni
versidade Federal de
Santa Catarina (UFSC)
com a presença do vice
cônsul da Itália Mário

Trompetti e autoridades
catarinenses que assis
tirão apresentações de

danças da cultura brasi
leira e itaÍiana. Os jogos
são destinados aos atle
tas brasileiros de 12 a 14

anos que tenham des
cendência italiana.

As competições - que
abrangem natação e

atletismo - têm inicio
no domingo às 10 horas
no Centro de Desportos
da UFSC e a cerimônia
de premiação está pre
vista para às 12 horas.

No total oitenta atle
tas de Santa Catarina,
Rio de Janeiro e São
Paulo disputam o ouro

na competição que lhes
darão o direito de inte

grar a seleção Brasileira

que irá disputar a etapa
mundial dos jogos em

rn aro na cidade de

Reccioni, na região da
Emília Romagna, Itália.

Os Jogos da Juven
tude Italiana tiveram
in icio em 1969 em

Roma e é destinado a

todos os jove1\s de des
cendência )ar��ana es

palhados Pkaç?1,undo e

tem por fin,mtlade pro
mover interczmbio des

portivo entre brasileiros,
italianos e descendentes.

Segundo Maria Cris
tina Santos, da diretoria
de desportos da Fespor
te, há grandes chances de
Santa Catarina ficar em

primeiro lugar nesta

etapa nacional e fazer
bonito na Itália e na

seleção brasileira, como

vem ocorrendo nos

últimos 'anos.

Amistoso promove torneio
de verão em Massaranduba

, MASSARANDUBA - Na

próxima terça-feira, 6, o

Ginásio Alfredo Jaco
bowski de Massaran

duba recebe a Blume

nau/Tasch}bra para um

amistoso. A equipe vai
enfrentar uma seleção
do Torneio Aberto de
Futsal de Massaran

duba, que está aconte

cendo naquela cidade.

Segundo o Departa
mento de Esportes,
serão escolhidos de dois
a três atletas de cada

equipe participante. O

jogo acontece às 20

horas e tem entrada
franca.

Esse amistoso faz
d "d "

parte e um acor o

entre a DME e a equipe
de Blumenau. Nesse

final de semana, o time
de Massaranduba que

representou a cidade nos

Jogos Abertos vai até a www.kreisir.com.br

ANTECIPE SUA

PÁSCOA!
LEVE SEU FILHO

À CARAGUÁ NESTE
SÁBADO, DIA 3 DE

ABRIL!

HAVERÁ PULA..PU1A,
PIS,CINA DE BOUNHAS

E M,UITAS OUTRAS
BRINCADEIRAS!

E MAIS: SORTEIO DE
PRESENTES E AINDA,

(OE1HINHOS DE
VERDADE!
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