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Natal traz como

presente cadastro único

para atender os carentes

Crianças carentes da comunidade Santo

Antônio receberam ontem brinquedos
a�recadados nos supermercados da Rede

Breithaupt. As Igrejas Católica e

Luterana são responsáveis pelo
cadastramento e entrega dos donativos.

Aproximadamente 150 crianças com até

12anos de idade ganharam um presente
de Natal. A maioria é filha de pais
desempregados, sem condições de

comprar presentes para os filhos. A

partir do ano que vem, todas as famílias
carentes de Jaraguá do Sul serão

cádastradas em um programa único, que
•

já está sendo colocado em prática. O

iérviço de Promoção Humana da Igreja
· Católica de [araguá do Sul tem 1.600

.

�. famílias na lista de carentes de seu

cadastro.

SONHO E FELICIDADE

Kailane Cristine Barros Nora, de um

ano e 11 meses, ganhou uma motoca de
presente de Natal
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De Jaraguá para a

Europa, Filipe é uma

das revelações de 2004

Filipe é uma das novas promessas do
futebol europeu. 0 lateral-esquerdo

· começou nas divisões de base do
· Figueirense e hoje defende o Ajax, d�

Holanda. O jaraguaense de 19 anos já
defendeu a seleção brasileira sub-Zê por

duas vezes em 2004. Liberado para passar
as festas de fim-de-ano com a família, o

jogador conversou com a reportagem do
.lcrnal Correio do Povo na casa dos pais.
Além dele, a página de esportes fala dos '

novos desafios do lutador de [iu-[itsu
Antônio Conceição. Baiano radicado em

[araguá do Sul, ele pretende disputar
competições de Vale Tudo em 2005. A

-:o . parceira do Corinthians, MSI, já começa
a montar um súpertime para a próxima

temporaqa e anuncia o interesse no meia

Felipe, do Flamengo. Já Ronaldinho
Gaúcho chega em Porto Alegre querendo
SOssego. Ele chegou à capital gaúcha num

Vôo fretado e evitou falar com jornalistas.

Filipe em dois momentos: no detalhe,
mOstrando a intimidade com a bola desde

crianç-a, nos carhpinhos de São Gabriel (RS).
Na foto maior, na apresentação ao Ajax, em

agosto desse ano
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Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

'.

www.marlola.com.br
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I Faça o stJu Empréllt1mo �.t\I I
I com as melhore. taxas. � I

. ',�_I
�-

rn.

mínima: 19° I máxima:24°
. Sexta-feira com tempo nublado, alguns períodos
de melhoria e chuva a qualquer hora do dia

.'

METEOROLOGIA ,

Tempo começa a melhorar amanhã

e o fim de semana vai ser quente
A previsão é de que o calor aumenta a partir desta noite e o sábado
e domingo serão ensolarados, não só em Jaraguá do Sul mas

também em Florianópolis, Balneário Camboriú e Barra Velha.
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CÃMARA

Cesscr, Garcia e Raulino são os

mais cotados para a presidência,'
• PAGINA3
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Natal e fé
A força dos que têm fé

realmente se renova neste

momento. Se isso faz bem ao

espírito, também é hora de
refletir sobre a responsabilidade
de acreditar. É muito fácil aos.

crentes criticar aqueles ateus,
mas o que na prática a vida tem

nos ensinado é que muitas vezes

aqueles que não têm fé se

dedicam muito mais ao

próximo, ao voluntariado e à

solidariedade, fazendo disso
uma discreta devoção tão ou

mais importante do que aquela
propalada pelos que têm o dom
de divulgar suas convicções
religiosas, mas que na prática
pouco fazem para seguir o

ensinamento de Jesus Cristo
sobre a caridade.

Cabe aos crentes, neste

caso, duas tarefas: refletir sobre
seu trabalho comunitário e fazer
uma sério exame de consciência

se tem sido o suficiente para
mitigar o sofrimento daqueles
que não tiveram as mesmas

oportunidades. Um bom

FRASES

exercício especialmente para

aqueles que passaram a

freqüentar as chamadas "novas
igrejas", nas quais há uma

preocupação muito grande com \

.

a salvação individual-material,
como se expurgar seu próprio
demônio. e prosperar nos
negócios fosse o, papel mais

importante da religião. Aliás, é
este tipo de exemplo que faz

renovar e estar dentro do

coração dos crentes 'neste

momento em que se comemora

o nascimento de Cristo. A

responsabilidade social, que
é caridade na essência,
significa também combater
de forma racional e pacífica
a violência das guerras, a

intolerância, os preconceitos
e adestruição da Natureza.
Sem este "bom combate" é

difícil dizer que se pode fazer
um trabalho eficiente pelos
excluídos porque essas são com

certeza as causas da exclusão.

Quem acredita que pode
fazer essas mudanças com

certeza acredita no espírito
do Papai Noel. Acredita,
acima de tudo, que o melhor

preseni�e que pode dar ao

seu irmão é a dignidade e a

auto-estima que, infeliz-

expressivas lideranças da
sociedade, suas empresas,
organizações não-governa
mentais, instituições - entre

elas as igrejas > e governos no

trabalho de resgatar os

cidadãos que estão excluídos
da sociedade.

Quem tem fé tem que
participar deste processo. E não

se deve fazer isso porque há uma

.... No raiar deste século,
caridade ganhou o salutar nome de

responsabilidade social

também aumentar a legião dos
descrentes.

É importante que isso fique
firmado porque nos dias de hoje
a caridade pregada pelo Cristo
tem uma conotação muito mais

ampla do que estender a mão

ao próximo oh":epartir. um

prato de comida. N(�}hiardeste
século, caridade ganhêr= o

salutar nome de responsabili
dade social. São ações amplas,
que envolvem as mais

.... COLOMBIA

pressão enorme da violência e

da miséria à porta das nossas

casas, nem para aplacar uma

consciência pesada. Estas

podem até ser razões a

considerar, mas quem tem fé

precisa acreditar em algo maior,
exatamente aquilo que o

Homem que nasceu há 2005 mente, vão estar ausentes

anos pregou na sua curta em milhões de lares nesta

passagem por este mundo. noite. Por isso, a reflexão: é vital
É possível. mudar o mundo{. ,-ter fé, mas é funda-mental

sim e esta convicção precisa sV colocar esta fé em prática.
_

r'

Técnico campeão da
Libertadores fica paralítico

-

.

o técnico Luis Fernando Montoya, de 47 anos,

campeão da Taça Libertadores da América deste
ano à frente do Once Caldas, da Colômbia, foi ba
leado durante um assalto em sua casa na noite
de quarta-feira e ficará tetraplégico; confirmam
fontes médicas. O incidente ocorreu após um as

salto em sua residência no munlcípío de Caldas, .

perto da cidade de Medellín. Antes de seratingido,
o treinador ainda lutou com os dois assaltantes,
que já foram presos pelas autoridades colombia
nas, segundo o general Alberto Ruiz Garcra, diretor
de operações da polícia nacional, A arma do crime
.foi encontrada em poder dos marginais. (AE)

"Minha intenção agora é firmar meu nome na Europa. Transferência para outro clube ou até
mesmo seleção brasileira surgem em conseqüência do trabalho':

• Filip�, jaraguaense qu�joga no Ajax dá Holanda, falando sobre o seu futuro no futebol profissional.

Mundo I Pessoas & Fatos I
.... ARGENTINA

.

Menem dizque seu governo
foi o mais brilhante de todos
Colocando a modéstia de lado, o ex-presidente
Carlos Menem (1989-99) declarou que os dez
anos e meio nos quais governou a Argentina foram
"0 período mais brilhante da história do país':
Segundo "EI Turco': os cinco anos desde 1999,
quàndo concluiu seu segundo mandato, foram

�e "total retrocesso" para a Argentina.Menem
acusou o presidente Néstor Kirchner de
dlientelista, mas disse que não havia retornado à

4rgentina para fazer recriminações, já que sua

�ensagem
era de "paz e amor':

egundo ele, é preciso modificar a situação de
obreza do país pois "está em jogo o destino da

1átria':(AE)
i

r rNDIA

rAorre ex-primeira-ministro
fndiano'Narasimha'Rao
'p ex-primeiro-minlstro indiano Naraslmha Rao,

responsável pela abertura da economia do ,pars
"

�os
anos 90,

mor.reu
ontem aos 83 anos, vItima

e um ataque cardlaco em um hospital de Nova
élhl, onde estava internado desde o ultimo

Elia 9.0 atual primeiro-ministro, Manmohan

Slngh, braço-direito de Rao durante as reformas

�o paIs, foi um dos primeiros a manifestar

condolênctas. "Ele será lembrado como o pai
tias reformas econômicas': dlsse.Flel à dinastia

�olrtlca Nehru-êandhl. Rao sucedeu RaJlv
�andhl, assassinado em.maio de 1991, e

fomand.ou o paIs até 96. (AE)

Mulher paga U$S 50 mil

pelo clone de um gato
o primeiro clone de estimação da História
feito por encomenda foi entregue a uma

mulher no Texas, que pagou US$ 50 mil para
ter a cópia de um gato que teve por 17 ands.
Little Nlcky nasceu há nove semanas e foi

apresentado agora pela empresa americana
Genetlc Savlngs & Clone, a primeira do mundo
a oferecer c:omercialmente a clonagem de
animais de estimação. Nick, o originai, morreu

no ano passado e seu DNA foi armazenado. O

pequeno clone teria sido entregue há duas
semanas a sua dona, Julie, que preferiu não
ter o nome completo divulgado, nem dar
muitos detalhes sobre a experiência. (AE)

.... UCRÂNIA

Serviço secreto nega que
ação contra YushchenkQ-
o serviço secreto da Ucrânia negou participação
no envenenamento do líder da oposição e

candidato à Presidência, Viktor Yushchenko.
Num comunicado divulgado em seu site, o SBU
advertiu a população a não tirar conclusões

precipitadas, noticiou a BBC. Médicos que
trataram Yushchenko na Áustria concluíram que
a doença misteriosa que o desfigurou durante fi
campanha presidencial foi resultado de
envenenamento por TCDD, uma poderosa
dioxina.
O líder da oposição, que encabeçou os protestos
de massa que forçaram a anulação do segundo
turno das eleições, afirmou recentemente que
sabia quando foi envenenado. (AEf

.... ESPANHA

Lançado plano antiterror

para festas de fim de ano

Ministério do Interior da Espanha colocou em

andamento nesta qulnta-felra um plano especial
de segurança, que vai vigor até 8 de janeiro, para
impedir posslveis ataques terroristas durante as

festas de fim de ano."O .objetivo é garantir a

segurança dos cidadãos e a proteção de objetivos
estratégicos para a atividade econômlcaiaflrmou
o mlnlstérlo num comunicado.
As medidas de segurança se concentram na infra
estrutura de transportes, instalações de energia e

eventos esportivos, assim como em áreas comer

ciais e locais importantes de cidades turlsticas. (AE)
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SUA OPINIÃO

E O consumidor brasileiro
como fica?
Luciano Médici Antunes*

Nos últimos anos tem-se falado e escrito em profusão a respeito
do Agronegócio brasileiro e de sua pujança e importância para o pau
devido a grande capacidade de geração de divisas, que chega a casa'
das dezenas de bilhões de dólares. Para que o país venha ccnquistards
e mantendo novos mercados, uma série de exigências estão sendo
cumpridas visando atender as demandas de nossos compradora
externos. Nos dias de hoje, quem compra' quer um produto de

qualidade que garanta a segurança para quem consome. Basta uma

pequena visita aos.sites da Comunidade Européia para a comprovação
deste fato. Qualidade o consumidor percebe. Segurança, somente

através de 'sistemas de certificação executados sobre bases sólidas de

informação.
Estamos todos felizes com esta situação, tratando como querem

e merecem nossos dignos compradores do primeiro mundo. Mas sera

que não chegou a horade também pensarmos um pouço no consumido I

brasileiro ?
I

Renan Calheiros, então Ministro da Justiça, ao apresentar o

Código de Defesa do Consumidor (CDC), reconheceu a

vulnerabilidade do mesmo frente ao mercado de consumo. Ao lermos
o suscinto, mas bem construído texto, encontraremos como sua linha

principal o respeito à segurança e saúde do consumidor; impondo
transparência a todas as relações de consumo a serem estabelecidas.
Tais regras devem ser aplicadas a todos os tipos de produtos, recebendo
os alimentos atenção especial. E, neste aspecto, acame bovina deveria
ser tratada de forma diferente? Lógico que não,

Como primeiro ponto importante podemos trazer a questão "origem
do produto. O código é claro: o consumidor tem amplo direito a

informações sobre a fase de produção do que vai consumir
Atualmente, ao comprar um pedaço de carne, quando é informado
ao consumidor, temos dados sobre o Frigorífico - um transformador
-, mas não possuímos dados sobre o produtor. Cabe aqui ressaltar que
a carne que consumimos pode vir de qualquer uma das mais de um

milhão de propriedades rurais que desenvolvem atividade pecuária
registradas junto a CNA (Confederação Nacional dê Agricultura).
Quem produz a carne e determina suas características é o pecuarista
por decisões de manejos nutricionais e sanitários. É na fazenda que se

dará à alimentação a pasto ou com o uso ou não de ração que possa
conter, por exemplo, produtos transgênicos. Ta�bém é no campo

que serão aplicados os medicamentos que podem ou não deixar
resíduos e virá do campo o controle e respeito aos períodos de carência
para 'abate após ii metabolização completa dos produtos veterinários,
Neste universo, temos quase duzentos milhões de cabeças, suje�tas Icada uma delas a uma dezena de manejos ao longo de sua Vida,
Então, se é na fazenda que as informações relevantes ao consumidor I
são produzidas, é da fazenda que ela deverá vir. ,

Como o código responsabiliza o comerciante pela omissão de I
informações, deve este solicitar à indústria que.por sua vez, d�verá 'Iexigir do produtor. Ou seja, um produto é fruto de uma cadela de

agentes e todos eles, de jusante a montante são responsáveis por
produzir e disponibilizar os dados relevantes. Neste ponto entram aS

entidades certificadoras capazes de validar a veracidade das

informações prestadas e auxiliar no transito destes dados a todos
interessados.

Outro ponto importante a ser discutido, e que é tratado de forma
intensa no CDC, diz respeito quando produtos são potencialmente
perigosos para a saúde humana. Se os países europeus nos exigem
rastreabilidade, entre outros motivos, por entenderem que há risCO

potencial (mesmo que baixo) da chamada "doença da vaca louca" em

nosso rebanho, porque nosso consumidor não merece a mesma

proteção? Este fato é muito relevante, pois se trata de enfermidade
gravíssima, mortal às pessoas que a contraem.

Entendo que devemos sim dar a nossos clientes de primeiro
mundo todas as garantias que solicitam. Mas creio que nós, eu e

você que está agora lendo este texto, também temos o mesmo

direito.

"Engenheíro Agrônomo, Diretor da Planejar Brasil, Presidente da

ACERTA
.

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo ��
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO

II
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corno
correções ortográficas e gramaticais necessárias,

�--------------------,-------------�
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primeira obra

III nenhuma ironia, funcionários da

feitura esperam que no primeiro dia de

ebalho do prefeito Moacir Bertoldi e da

ce Rose Vasel comece também a obra

aisernblemática prometida na campanha

eitoral, ou seja, a instalação de vidros

nsparentes nos gabinetes para que a

pulação possa "ver" os dois trabalhando.

o conceito do novo prefeito - e que

rece que foi absorvido pela maioria da

opulação
- 'essa obra representa

nsparência, que na opinião deleJaltou na

ministração que termina semana vem.

gora,é ver se essa "transparência" vai

ncionar também na prática.

�Plano22
Pelo menos dois secretários do novo

governo mostraram que estão rezando

fielmente pela cartilha do Plano 22. O

controlador-geral Celso Pirmann

pretende implantar já nos primeiros dias

processos que facilitem a vida dos

contribuintes e empresários, como

pregava o documento na parte reservada

à administração e desburocratização. E o

secretário da Educação, Anésio Alexandre,

já anunciou a implantação de quatro
•

I

escolas em tempo Integral, exatamente

como foi prometido no Plano. É um bom

começo, ainda mais quando se sabe que

a oposição vai cobrar as promessas.

� Remédio
Jean François Decq, presidente dopoderoso
Sanofi-Aventis, terceiro maior complexo
industrial farmacêutico do planeta, será

recebido por Lula, dia 12 de janeiro, em

Brasília.
Vai apresentar um ambicioso plano do grupo

francês para baratear' os medicamentos de'

grande consumo, por meio da produção em

massa nos países do Terceiro Mundo.

O objetivo é obter preços de venda menores

que os dos genéricos. Se o governo topar, o

mercado brasileiro será o laboratório da

experiência. Para o consumidor, é excelente:

a concorrência deve puxar os preços de todos

os remédios para baixo.

� Susto
Houve um começo de confusão na

agência do HSBC do centro de Jaraguá
do Sul ontem, logo na abertura da agência,
por conta de funcionários da prefeitura
que não haviam registrado a senha para

sacar o salário. Era a estréia do

atendimento do novo banco escolhido

pela prefeitura para executar os

pagamentos e houve uma certa

apreensão porque se imaginou que
muita gente tinha esquecido de fazer a

senha. Mas não foi nada disso: o pessoal
da agência deu conta do recado, as filas

foram diminuindo e parece que a maioria

dos casos dos "sem-senha" foi resolvido.

)

�Mineirice
A eleição para a nova Mesa da Câmara

está como o futuro prefeito Moacir

Bertoldi gosta. De parte dos 11 eleitores,
declarações contraditórias à imprensa
e para satisfazer a opinião pública; nos

bastidores,muita negociação e cenários

bem diferentes. Mesmo os mais

experientes não arriscam palpite e

pode acontecer de tudo no dia 10 de

janeiro. As atenções estão voltadas para

aqueles considerados "fiel da balança;
que são os dois, vereadores do PT e o

do PMDB. Eles podem garantir ou não

um primeiro ano de administração
tranqüilo.

1

n

')

IMPASSE

Acordos para a presidência
da Câmara ainda indefinidos

ROLlNA TOMASELLI

Vereadores estão

egociando, mas três

omes se destacam:

esse r, Raulino e Garcia

jARAGUÁ DO SUL - A pouco
,

de dez dias da eleição e posse da

DI esa Diretora da Câmara de
readores para 2005 e 2006, o nome

futuro presidente ainda é uma

có&llita. Nos bastidores, há quem
o '

que a decisão acontecerá só no
,

)0, inclusive alguns dos próprios

la
readores eleitos e reeleitos, tamanha

indefinição. Os nomes de
idatos mais evidentes são os de

udolfo Gesser (PP), Ronaldo

aulino (PL) e Pedro Garcia
o, MDB).

Atual vice-presidente e eleito
ta a terceira legislatura, Gesser

rrisea dizer que tem grandes
or hanees, mas afirma que "não vou

'gar, só se for de consenso, porque
onze têmcapacidade". Na opinião

ele, a definição deve acontecer

ntês do dia 10 e por isso está

nversando com parlamentares de

tluIpartidos. "Dentrodacoligação,
vereadores garantiram que vão me

Três vereadores já se anunciaram candidatos: Gesser, Raulino e Garcia

apoiar", conta. A coligação tem dois vários vereadores, mas ainda não tem do PFl'.', revela. Já o vereador[urandir
vereadores do PSDB, dois do PFL e nada definido", garante. Michels (PT) afirma que não ainda

dois do Pp, que fazem um bloco de Na opinião do candidato a não se decidiu e que está conversando

maioria. presidência Ronaldo Raulino (PL), comvários partidos. "Do jeito que está,
,

A vereadora reeleita Maristela só a partir da próxima semana é que acho que só vai se definir no dia 10",

Menel (PFL), no entanto, disse que vai se desenhar quem será o próximo comenta.

ainda não definiu qual candidato à presidente da Casa. Raulino diz que O único dos onze vereadores

presidência vai apoiar. Ela pensa que conversou com todos os partidos. "Já eleitos para o quarto mandato, Pedro

as alianças formadas para disputar a fechamos com o PT, com o Terrys e Garcia acredita que tudo pode
Prefeitura nem sempre se mantêm tudo indica que também acontecer, já que todos têm condições
na Câmara, "por isso que a disputa é conseguiremos o apoio da Maristela", de ser presidente. "Se for chamado

acirrada". Maristela também não aposta. O vereador Terrys da Silva para assumir, vou aceitar, até por estar

descarta a hipótese dela mesma se (PTB) confirmou o apoio. "Estamos preparado para qualquer cargo no

candidatar, "Tenho conversado com brigando paraconseguiros dois nomes Legislativo", salienta.

âmara de Vereadores encerrou ontem as sessões extraordinárias

lO!
JARAGUÁ DO SUL - A Câmara

e

e Ver:adores realizou ontem as

l.J
uas ultimas sessões extra-

I' ordin" dje I ,anas o ano. Entre terça e

�ulnta-feira foram analisados e

s
atados 50 projetos encaminhados
eloExe' , -

cutivo em OIto sessoes

xtraordinárias. Os 19 vereadores
eceberam R$ 520,00 por sessão.

_Entre os projetos aprovados
stao o que autoriza doação de um

eq
,

e �lparnento de raio-x ao Hospital
aternldade Jaraguá, no valor

(�R$ 28,8 mil; o qu� cria o Comsea

onselho Municipal de Se
gurança AI' N

' "

I
doM "Imentar e utnciona

unlClpio de [araguá do Sul);
o qUe autoriza doação de
equip , ,

P l' ,arnentos e moveis para a
o leIa Militar de Santa Catarina;

��ue autoriza doação à Arsepum

Se sSociação Recreativa dos

t
l'Vidores Públicos Municipais) de

erren Ido ocalizado na rua
er '

L ,lnando Krueger, no Bairro
·l.!lIlzade.

Também foram aprovados os

projetos que institui a re

muneração adicional de 25% sobre

o faturamento com as Auto-

rizações de Internações,
Hospitalares, relativas a

internações de pacientes do

Sistema Únko de Saúde, nos

hospitais e maternidade Jaraguá e

São José; que autoriza a Câmara a

doar um veículo Gol

ano 1994 para a Rede Feminina

de Combate ao Câncer; e o que

fixa em R$ 84,39 o valor da UPM

(Unidade Padrão

Municipal) para 2005.

Foi rejeitado o projeto de lei

complementar número 's do

Executivo que atualiza os

valores do IPTU (Imposto Predial

e Territorial Urbano) e do ITBI

(Imposto sobre Transmissão de

Bens e Imóveis), em9,6% para

o exercício de 2005. O projeto
recebeu dez votos contrários e oito

Foram realizadas oito sessões extraordinárias para votaçã<;> de 50 projetos favoráveis.

o

'-I

Pasold vai ao BNDES e espera d

,

garantir recursos ao Transfácil 'J

=!
J

}ARAGUÁ DO SuL-oTransfácil,
detalhadopor obra, será entregue na

próxima quinta-feira na sede do

BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e

Social), no Rio de Janeiro. O projeto
será protocoladoaêlo prefeito Irineu

Pasold (PSD� e pelo secretário de

Ge� Sólon Schrauth, o que deve

gatmítir a liberação de recursos para

execução da proposta de transporte
coletivo para o município, provavel

'mente no terceiro trimestre de 2OOS.

O que será entregue ao BNDES

agora é o projeto de execução, onde

constam as plantas básicas de

engenharia, orçamentos, memorais

descritivos, cronograma de execução
�,.J �··�:f A I", ê....; ',,', '.',' 1 ., '

das obras, indicação do desembolso

dos recursos e avaliações dos impactos
na cidade. Orçado emR$ 42,milhões,
terá financiamento de 60%.

"Concluímos todo o detalhamentodo

projeto executivo, conseguimos os

recursos e preparamos a base do
sistema viário para atender o

Transfácil", afirma Pasold.
Com a aprovação da Lei3412004,

que permite a participação da

iniciativa privada nos investimentos,
diminuem a necessidade de recursos

da Prefeitura para projeto. Além da

renovação da frota, a Viação
Canarinho-empresaresponsávelpelo
sistema de transporte.: construirá dois

terminais e será responsável pela
implantação do passe eletrônico c;om
cartão inteligente.
--------------------------------------------------�,2

PROPOSTA - O Transfácil
1

prevêamelhoriado transportecoletivo :j

de Jaraguá do Sul, com tarifa única, :1

totalmente integrado com cinco ),

estações de integração (Centro, Barra,
Água Verde, Centenário e [araguá). )

Estão previstos oito terminais de 2

embarque nos bairros, que são linhas J

alimentadoras das estações de
2

integração. Estes locais contam com, r
infra-estrutura de serviços públicos, "

incluindo postos de saúde e policial,
)

centro comunitário, creche e áreas de
i

lazer. Inicialmente o projeto prevêlpequenos terminais com centros de

serviços e lazer, nos bairros de Santa
'

Luzia, SantoAntônio, NereuRamos,
Tua Martins, Estrada Nova, Rio da

Luz, Rio te'rrü n e Ilha daFigil�iffi.

• Além das estações,
terminais e centros de

serviços públicos, estão

previstas melhorias no

sistema viário para facilitar
/

e reduzir o tempo de
'

deslocamentos dentro da

cidade.

• O Transfácil também

prevê o sistema de tarifa
única integrada, com

controle de acesso

eletrônico. É o Passe Único.

)
)
6

-------------,\\

Que a paz ilumine corações.
E a alegria preencha sorrisos de humanidade.

E que toda essa paz e toda essa alegria não

durem

apenas um dia, mas sim uma vida inteira.

Desejamos um Feliz e um próspero.Ano Novo

E que você e sua família sejam brindados

com muita felicidade e harmonia!

ESPORTE CLUBE FLAMENGO

Valério Buettgen
Dirigente

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Ó03/2004 AO CONTRATO N° 011/2003 _

CONTRATANTE: Codejas - Cia. Desenv. Jaraguá do Sul S/A
_

CONTRATADA: Escritório de Geologia Norberto Corbelllni

Prorrogação do prazo contratual até 01.07.2005

Valor total: R$ 8.580,00
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato'

não alteradas por este Termo Aditivo.

Data assinatura: 01.0}.2004
Signatários: Ademir Izidoro, Norberto Corbellini

JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ECONOMIA/GERAL

SOLIDARIEDADE

Crianças carentes recebem

Brinquedos de Natal
MARIA HELENA DE MORAES

DA REDAÇÃO - O Banco
Central (BC) voltou a dizer que

pode aumentar a dose na alta
dos juros, caso os preços
internacionais do petróleo
voltem a subir e a trajetória de

quedá nas expectativas de

inflação, tanto do mercado

quanto do BC, seja inter

rompida;
Na última reunião, o Capam

, optou por um aumento de 0,5
, ponto percentual na taxa básica

de juros da economia, a Selic. O
BC busca em 2005 uma inflação
de 5,1 o/d pelo IPCA (Índice de

Preços ao Consumidor Amplo),
mas a projeção está acima deste
valor. Segundo pesquisa do
Banco Central com analistas de
cerca de cem instituições
financeiras, a estimativa foi

reduzida, pela segunda semana

seguida, e está em 5,76%. O

Capam começou em setembro
um ajuste' moderado dos juros
com a elevação da taxa básica
em 0,25 ponto percentual e optou
por 015 ponto em outubro,
novembro e dezembro, atingindo
17,75% ao ano,

A eficácia do ajuste na

magnitude prevista depende
também da percepção anteci-

�Breithuapt e Igrejas
Católica e Luterana

entreqaram os
,

presentes
,

I

: '}ARAGUÃ DO SUL - Crianças
ida comunidade Santo Antônio, no

iBairro Três Rios do Norte, fizeram
,

fila para receberem os presentes de
:Natal ofertados pela Promoção
;Humana da Igreja Católica e

iarrecadados entre os clientes da

tRede Breithaupt de Superrner
icados. A entrega dos brinquedos
'aconteceu-ontem pela manhã, na

.Igreja São Roque. O gerente de

imarketing da Rede, Pedro Lopes
ide Oliveira, salienta que a empresa
lse envolve com as questões
! comunitárias há 10 anos, provendo
Icampanhas regulares de

I arrecadação de brinquedos para

! Natal e Dia das Crianças, agasalho
: e material escolar.
: A coordenadora da Promoção
Humana em Três Rios do Norte,
Maria das Graças Souza, que mora

há 10 anos no Bairro, informa que
cerca de,lc50 famíliasde.Tiês-Ries

Samanta, Karina e Marquinhos estavam entre as crianças que receberam brinquedos ontem

do Norte estão cadastradas na lista Assistência Social, Ana Elisa MoretÚ,",y'Correio do Povo, A dona-de-casa
dos carentes da Promoção Humana 'Pavanello enfatiza que a partir do anV Aparecida Barros Nora, 48 anos,

da Igreja Católica. De acordo com que vem será implantado cadastro levou os cinco filhos mais a netinha

ela, essas famílias recebem cestas único de famílias carentes de Jaraguá de um ano para receberem um

básicas e roupas usadas, conforme a do Sul. Atualmente, as Igrejas presente, A neta Kailane Cristina
necessidade constatada. atendem 1.600 famílias, que já Barros ganhou uma motoca.

A representante das Igrejas receberam donativos de Natal por Aparecida e o marido estão
c, .(L;atólica el.utesano nlDCoru;elho de meio da campanha realizada pelo desempregados e vivem de biscate.

::BÇ: 'ajuste deve proseguir e

'alta de juros pode aumentar

I,
\

pada de que esse ajuste será

mantido por tempo suficiente

para que surta os efeitos

pretendidos, Caso avalie que há
risco de descontinuidade nesse

processo de convergência da

inflação e da� expectativas para
os objetivos da política mo

netária, a autoridade monetária

estará preparada para alterar o

ritmo e a magnitude do processo
de. ajuste nos juros básicos
iniciado na reunião de setembro
do Coporn".

O comitê, reconhece que,
desde a reunião de setembro,
houve redução na distância
entre as projeções do Capam e a

trajetória de metas para a

inflação. Mas ressalta que esta

redução não foi capaz de alinhar
a trajetória projetada para a

inflação com o objetivo de 5,1 %,
"apesar de ter ocorrido uma

seqüência de eventos que
contribuíram para a redução da

inflação futura, como, por

exemplo, a queda nos preços
internacionais do petróleo, a

apreciação na taxa de câmbio e

os indícios de algum ar

refecimento no ritmo de

expansão da atividade
,... . "

economlCa .

'PIB chega a R$ 1,3 trilhão
em 2004. segundo IBGE

DAREDAÇÃO-O PIB (Produto
Interno Bruto) brasileiro acumulado
nos nove primeiros meses deste ano

chegou a R$ 1,3 trilhão, segundo
,
dados divulgados ontem pelo IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística). De janeiro a setembro
de 2003, o PIB ficou em R$ 1,139
trilhão e em todo o ano passado
totalizou R$ 1,556 trilhão.

'

No terceiro trimestre, a soma das

riquezas produzidas no país atingiu
R$ 457,736 bilhÕes, alta de 6,1% em

relação a igual período do ano

passado, No ano, a ecotiomia
brasileira acumula crescimento de

5,3%, No terceiro trimestre, o

consumo das famílias agregou ao PIB

R$ 250,097 bilhões e o consumo do

governo somou R$ 82,222 bilhões.
A indústria contribuiu para o PIB

com o equivalente a R$ 168,278
bilhões. Já a agropecuária e os serviços
somaram R$ 35,464 bilhões e R$
226,309 bilhões, respectivamente,

O destaque, no entanto, foram
os investimentos, que agregaram R$
96,158 bilhões ao PIB no terceiro

trimestre. De acordo com o IBGE,
essa taxa de investimento chegou a

21 % do PIB e foi a maior para um

terceiro trimestre desde o início da

série, em 199L

Segundo o IBGE, o recorde pode

ser atribuído à construção civil, que
vinha apresentando desempenho
pífio nos últimos três anos e em 2004
deu sinais de recuperação,

Descontados os recursos

enviados ao restante do planeta e os

gastos com consumo final, a

poupança bruta do país neste

trimestre, de R$ 115,6 bilhões,
representa uma taxa de 25,3% do

PIB, o maior percentual para um

terceiro trimestre desde os 27,3% de
1994.

A capacidade de financiamen
to da economiabrasileira chegou aR$
15,6 bilhões, alta de R$ 6 bilhões em

relação ao terceiro trimestre de 2003.

• No terceiro trimestre, a

soma das riquezas
produzidas no país atingiu
R$ 457,736 bilhões,

• O destaque, no entanto,
foram os investimentos,
que agregaram R$ 96,158
bilhões ao PIB no terceiro
trimestre,

�VIAÇA� CANARINHO-. '

, '

SEXTA-FEIRA, 24 de dezembro de 2004

Previsão diz que chove hoje
mas fim de semana tem sol

bAREDAÇÃO- Hoje ainda vai

chover e a temperatura fica baixa,
com mínima de 21 º e máxima de
24º. Mas ne sábado já vai ser de
muito calor e com sol na maior

parte do dia, assim como no

domingo. Esta é a previsão dos

principais ins titu tos de

meteorologia do País e do Estado

para [araguá do Sul, Barra Velha,
Balneário Camboriú e Florianópolis
para o feriadão de Natal. Em

[araguá, onde a temperatura caiu

bem ontem e a chuva incomodou,
o sábado ensolarado terá máxima

de 30º e no domingo o calor

aumenta para 32º, fazendo u
cidade um dos lugares mai:
quentes do Estado,

Para quem vai à praia obanno
de mar está garantido. Na Capi�
onde ontem também choveu, o�
volta com máximas de 28Q no
sábado e 29º\ no domíngo,
temperaturas que também iI

repetem em Balnéário Cambori�.
Em Barra Velha as temperaturm
mínimas s�rão mais baixas (li!
no sábado e 22º no domingo) UI
que na Capital e Camboriú, Inl
as máximas se repetem, o qUI.�
significa bastante calor,

EXTRATO DE CONTRATO

Ontem foi a festa de encerramento do ano no "Senadinho" do

Mime, o tradicional ponto de encontro de políticos, empresários,
jornalistas, profissionais liberais, motoristas e de gente que-se reúne

aos sábados para pôr em dia a conversa sobre as novidades de

Jaraguá do Sul. ' , " ., 0-

CONTRATANTE: Codejas - Cia Desenv.Jaraguá do Sul SIC
CONTRATADO: ROBERTO BREITHAUPT
OBJETO: Utilização por meio de servidão das terras do

contratado, parafins de extração de saibro
Prazo: 01 (um) ano

Valor: RS 1350,00
Foro: Jaraguá do Sul, SC
Data assinatura: 01 de dezembro de 2004

Signatários: Ademir Izidoro, Roberto Breithaupt

COMUNICADO
Eu, Alírio M, de Souza,
(1134,8647, comunico que apartir de 01/12/04 não faço mais parte do quadro
funcional da Loja Ravelli Com, Do Vestuário Ltda, sendo assim, quero agradecera
diretoria da mesma, pelo apoio que me foi dado durante todo tempo em que
profissionalmente fiz parte da empresa,
Comunico também, aos amigos e toda comunidade Jaraguaense e região, queem
breve estarei anunciando novo endereço comercial do meu próprio negócio,
Sem mais, respeitosamente meus agradecimentos,

Um abraço,
Alirio

Marcelo Heinz Prochnow
Presidente

SOCIEDADE RECREATIVA ALVORADA
EDITAL ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA

A diretoria da Sociedade ReCreativa Alvorada, em conformidade
com

seus estatutos, convoca os seus sócios para Assembléia Ordinária,
que se realizará no dia 22 de janeiro de 2005, às 15h em primeira
convocação e às 15: 30hs a segunda convocação, com qualquer
número de sócios presentes em sua sede em Rio Cerro II, para
tratarem

sobre:

1) Prestação de contas referente o ano de 2004

2) Eleição da nova diretoria para os anos de 2005 / 2006

3) assuntos diversos de interesse dos associados

Jaraguá do Sul, 24 de Dezembro de 2004

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NATAL E ANO, NOVO! Missa: Na Paróquia São Sebastião 371-0321
no dia 24 a missa acontece às 8h30 e no dia
25 em dois horários: às 9h e às 19h.

Hospitais:
Jaraguá - 274-3000

Plantão para
emergências
funciona
24h,normal
SãoJosé- -

371-1977
Plantão de
emergência

funciona 24h,

Comércio em geral
(centro): O comércio
de Jaraquá do Sul vai
estar aberto no dia 24
e 31 de dezembro, das
8h30 às 13h. Aos
sábados e domingos

(25 e 26 de dezembro e 10 e 2
de janeiro) as lojas não vão estar abertas.

Coleta de lixo: A coleta de lixo vai funcionar
ente. Nas ruas com

himento programado
para sábado (25 de

dezembro e 10 de
janeiro) o serviço vai
ser adiantado para

sexta-feira.

normal
Guarandrim - 373-0048 Plantão de

Emergências Funciona Normal
Transporte público:
Nos dias 24 e 31 os

ônibus vão circular
'com horário de
sábado. Nos dias 25 e

26 de dezembro e 1° e 2 de janeiro,
com horário de Domingo.

Celesc: Plantão
normal. Telefone 0800-480196
Bancos; No dia 24 os bancos
abrem das 8h às 10h e nos

outros dias da .semana o

funcionamento é normal. O
auto-atendimento não
·mudou.As máquinas à serviço
da comunidade todos os dias
até às 22h.

Posto de
Saúde:

Posto do
Pama-
372-8440.

Vai estar
fechado nos dias
24e25 de

dei ,
embro e 10 e dois de

janeiro. Nos outros dias o funcionamento
é normal, das 7 às 19 h.

_

Bancos: Na véspera de
Natal,dia 24,05 bancos
abrem das 8h às 1 Oh. de 27
a 30 de dezembro o

expediente é normal. No dia
31 os bancos não abrem. O
auto-atendimento

,0 funciona normalmente,
todos os dias até às 22h.Farmácias:

Catarinense - (emtrente aos bombeiros)
-27S.:()636 funciona normalmente, 24
horas.

Samae:
atendimento
normal pelo

Plantão de
vazamentos.
Telefone 115

Shopping: No dia 24 e 31 de dezembro as

lojas funcionam até às 15h e a praça de
alimentação e lazer, até às 16h. nos dias 25
de dezembro e 1<> de janeiro o Shopping
Center Breithaupt vai estar fechado.

Prefeitura: Encerra a maioria de suas atividades deste ano às 12h30min de
quinta-feira (23112),já que está decretado ponto facultativo nos órgãos
municipais de Jaraguá do Sul nos próximos (lias 24,27,28,29,30 e 31. Nesses
dias, serão mantidos em funcionamento os serviços essenciais de cada
secretaria, autarquia ou fundação municipal.
A Secretaria de Saúde não terá atendimento nos dias 24 e 31 (mas dará plantão
no período de 27 a 30, nos seguintes locais: PAMA I (Bê;lirro Czerniewicz),das 8h
às 19h, com médicos pediatra e clínico geral; PAM (Avenida Getúlio Vargas), das
�h às 11 h e das 13h às 14h, com plantão odontológico e de fprmátia.

Sine:
suspenderá o

atendimento
no período de
24de
dezembro a

13 de janeiro.

Detran: Nos dias 24 e 31, ponto
facultativo, não haverá expediente. Na
quarta e quinta-feiras que antecedem o

Natal, o Detran e suas regionais vão
funcionar das 13 às 19 horas. O mesmo vai
ocorrer de segunda a quinta-feira na

semana do Ano Novo. Dias 20 e 21 de
tlezembro e 3 de janeiro, expediente
normal.

CP JURíDICO _I_
... O que esperar de 2005 ?

Estamos há poucos dias de iniciarmos mais um ciclo (2005), e a pergunta
que nos fazemos é "o que esperar de 2005 ?':Sem dúvida alguma o ano

que está por findar, nos apresentou, do ponto de vista jurídico, varias

transformações que, na prática, somente serão sentidas a partir do

próximo ano. Apenas para lembrar, tivemos em um curto espaço de

tempo, a aprovação da reforma do PoderJudiciário, a aprovação da Nova
lei de Falências e de Recuperação de Empresas, etc, dentre outras ações
que foram direcionadas no sentido de assegurar uma justiça mais rápida
e eficiente, que é o objetivo de todos aqueles que batem ás portas do
Judiciário.
Sobre a reforma do Judiciário, inobstante as resistências que haverão de
ser vencidas com o tempo, principalmente aquelas que encontram

morada nos corporativismos que se sentiram atingidos pelas mudanças,
é inegável que muitas das modificações introduzidas, poderão propiciar
uma justiça mais humana, democrática, transparente e moderna, já que
estamos em pleno século XXI.

.

Do ponto de vista legislativo, também merece destaque a aprovação da

Nova lei de Falências e de Recuperação de Empresas, a qual passará a

regular,não somente a falência em si,mas principalmente a recuperação
das empresas que estejam passando por sérias dificuldades de
solvabilidade. Esta sim é uma grande inovação, eis que o que todos ;
objetivamos é um empresariado sadio, e com plena capacidade de

continuar m.ovimentando esta grande máquina chamada Brasil.

Igualmente, encontramos uma boa perspectiva para 2005, também no

campo da atuação do Estado, mormente se levarmos em consideração
muitos acontecimentos que, em benefício da ética e de moral, bem )

assim da paz social, cumpriram bem o seu papel. Citamos, como exemplo, '

as ações desencadeados pela Polícia Federal que ousaram, positivamente, �
e foram eficie!W!s na instauração de procedimentos, deforma competente, ;

de forma �e a justiça tão esperada, pudesse �er realizada pelo Judiciário. ;

Como podemos observar, as perspectivas para 2005, ao menos sob o ,

�to de vista jurídico, bem assim no que pertine ao resguardo e :
manutenção das Instituições, no mínimo, apontam para um cenário

,

mais moderno e democrático. Desta forma, com grandes motivos,
.

podemos e devemos acreditar que estamos caminhando com passos
'

seguros e que o ano de 2005 será de grande importância para a
'

sedimentação e início de colheita daquilo que se plantou em 2004.Façamos
'

cada um de nós a nossa parte! Feliz Natal e um Ano Novo repleto de
harmonia e paz.

Romeo Piazera Júnior, Advogado na Cassuli Advogados Associados SI

C, Mestre em Direito pela UNIVALI e professor no-curso de Direito da
UNERJ, -

-------------------_.__

)
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Sinta os melhores aromas

que fazem parte das nossas

lembranças e sentimentos.

Neste Natal e Ano Novo, saboreie cada

momento que a vida proporciona.

Deixe-se impressionar pela beleza

e pelas cores que nos rodeiam ..

Feliz Natal e um 2005 com muita prosperidade.

IIi]'Daas Rodas

'\!!!Ilndastrial
www.duaSrodas.com

E descubra que as coisas

mais simples são as nossas

verdadeiras grandes riquezas.

Aproveitetudo isso e cultive

a alegria e o prazer de viver.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTE
PROMESSA

Filipe começa a trilhar
caminhos na Europa

}ARAGUÁ DO SUL - Com 19

anos, Filipe começa a traçar sua

carreira no futebol internacional.

Depois de ser revelado pelo
Figueirense e defender a seleção

.

brasileira sub-Zê por duas vezes, o

jaraguaense está atualmente no

Ajax, da Holanda, um dos clubes
mais tradicionais do futebol
mundial. UAgora pretendo
alavancar minha carreira na

Europa. Quero ser um jogador
conhecido no continente.

Transferência para outro clube ou

seleção brasileira é conse

qüência", comenta o jogador.
E foi num ambiente familiar,

na casa dos pais, num espaço
reservado que mostra através de

fotos, medalhas e troféus a história

dele, que Filipe recebeu a

reportagem do Jornal Correio do
Povo. Filipe Luís Kasmirski nasceu

em).a.:���� do Sul em,?,de aposto
de 1985. CO,1fl seis anos, morava

em ,�ãq ,:<!�briel (RS) .;:' oI\d�
"

começou a treinar numa

escolinha de futebol. Aos nove

anos, já em Jaraguá do Sul,
começou a treinar Futsal, onde
ficou até os 14 anos.

Depois disso, passou para �
campo, na escolinha do Vitória.
Foi quando o Figueirense veio

fazer uma pré-temporada na

cidade, e Filipe participou dos

treinos, agradando a diretoria do
time de Florianópolis, que o

convidou para jogar. Em 2003,
teve a primeira chance como

profissional. "Minha estréia foi
contra o Criciúma, no Heriberto

Hülse, onde perdemos por 3x2 e

fui escolhido como melhor em

campo", comentou..

Em 2004, conquistou o

bicampeonato catarinense com o

Figueirense. Foi então que surgiu
a oportunidade de defender a

seleção brasileira sub-20 em duas

competições. A primeira foi a

Copa Internacional do Me

diterrâneo, em Barceloria

(Espanha), onde a seleção ficou

campeã, e a segunda foi o Torneio
de Toulon, na França.

No final de julho, quando o Figueirense em 2003. Filipe está em pé, à direita do goleiro
Figueirense lide�ava o Brasileirão,
Filipe foi informado pela diretoria

que estava sendo negociado com

o Ajax. "Viajei para a Holanda no

dia 9 de agosto, onde fiz os testes

e exames médicos, e acertei com

a diretoria", informa.

Hoje, ele se diz satisfeito. Tem
como grande companheiro rio
clube o também brasileiro

Maxwell, ex-Cruzeiro. "Dispu
tamos a mesma posição, mas

somos amigos. Estou aprendendo
muito com ele", disse, lembrando

que Maxwell deve ser negociado
em 'breve e que o treinador o está

preparando para assumir a

JULlMAR PIVATTO

�Jogador de 19 anos

já defendeu a .seleçãc
brasileira sub-20

por duas vezes

I
I

ii

RAPHAEL GÜNTHER

Filipe: "Fiquei muito feliz quando soube do interesse do Ajax"
,

ARQUIVO PESSOAL

Em pé, terceiro à E, quando campeão Estadual Infantil de Futsal

ARQUIVO PESSOAL

posição. Com a camisa da seleção sub-20, campeã do Torneio Mediterrâneo

'I

SEXTA-FEIRA, 24 de dezembro de 2004

ERRAMOS
Ao contrário do que foi publicado ontem, a senhora que foi atropelada na Rua Epitácio Pessoa, na terça
feira, não faleceu. A reportagem do Jornal Correio do Povo pede desculpas aos familiares e amigos '

pelos transtornos causados

ESPORTIVAS
DESAFIO

Antônio Conceição já pensa em 2005
Depois de disputar várias competições de Jiu-Jitsu em 2004, o lutador Antônio Conceição, baiano
mas radicado em Jaraquá do Sul, pretende dar mais atenção às competições de Vale Tudo em 2005:
O primeiro torneio para 2005 é o Storm Samurai, que vai aconteceu em Balneário Camboriú no dia

[\ j

29 de janeiro. Depois disso, ele pretende passar uns 15 dias no Rio de Janeiro, para intensificar os
treinamentos. "Quero trabalhar de forma mais intensa, para melhorar meus resultados no próximo t

ano'; comentou. O lutador agradece às empresas que o ajudaram em 2004: Dernicar, ,Academia
Corpo e Mente, Pet Center Shop, Imagem Colorama, HV Pisos Industriais, Farmácia Vida e Saúde, I

Smurfs Lanches, Empório da Saúde, Mega Tranze.o Pé, Só Larkin, Dragon of Soul, Posto Mime e 115
Chope Bar.

CORINTHIANS

MSI começa a negociar com Felipe
A parceria do Corinthians já começa a negociar a contratação do meia Felipe, atualmente no Flamengo,
Ele tem contrato no rubro-negro até 31 de dezembro e o presidente do Flamengo Márcio Braga já I I
anunciou que não tem interesse em renovar com o jogador. "Quero acertar logo o meu destino. O
ideal é fazer uma-boa pré-temporada como fiz neste ano e começar 2005 tom o mesmo pique'; disse
Felipe, que na terça-feira esteve na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, para participar de uma

pelada. Além do meia, quem está nos planos do Corinthians são Roger, ex-Fluminense, e o atacante
Luizão. O volante do São Caetano Marcelo Mattos é outra contratação quase certa. De cérto até o

momento, somente o argentino Tevez.

FÉRIAS �

Ronaldinho chega e avisa que quer sossego
Ronaldinho Gaúcho - eleito melhor jogador do-mundo em 2004 pela Fifa - voltou ao Brasil ontem I

para as festas de Natal e conseguiu enganar toda a imprensa. O craque do Barcelona chegou de ,

madrugada a São Paulo e em seguida, embarcou em vôo fretado para Porto Alegre, onde não conversou

com os jornalistas que o esperavam. O astro já avisou que quer passar o Natal descansando, apenas ao

»lado da família. De acordo com seus assessores, Ronaldinho vai participar no sábado de um amistoso
tradicionalmente realizado por jogadores gaúchos no estádio Beira-Rio. Ronaldinho desembarcou
em Porto Alegre em meio a uma nova polêmica no Grêmio, onde começou sua carreira. O presidente
Paulo Odone quer aproveitar as férias do jogador para lhe prestar uma homenagem. Gostaria que ele
deixasse as marcas de seus pés no Salão da Fama do Estádio Olímpico. Mas a proposta encontra

resistência. Conselheiros do clube lembram que Ronaldinho trocou o Grêmio pelo PSG, depois de

muita briga e seriam contra a homenagem. "Temos que deixar o passado para trás'; argumenta
Odone.

o Ian�ento da Impulso que
vai pôr a garotada pra pular.

, 2' �4
16h30min até 11h15min < -f�

'-' It.!
14h30min até 15h15min < .,-f"

QUI6 C4BENEFíCIC4?
o Jump Teen desenvolve a coordenação motora

e libera a energia da garotada, melhorando a

capacidade de concentração e o humor,
O Jump Teen reduz os efeitos negativos da vida
sedentária tirando a criança da rotina dos jogos
eletrônicos e da TV,

flmjiülso
Rua Epitácio Pessoa 1081 ' Centro

CEP 89251-100, Jaraguá do Sul, SC

47 275 1862 , academiaimpulso@terra,com,br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



- i
----------------------��--------------------------------------�--�------------��------�------------------' �

_SltQtIDfiM]i SEXTA-FEIR� 24d, dezembro d, 2004 I N FO RM E PU B LIc ITÁR I O I 7 I Oi

CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Paulo Cardoso - 166 - Centro - Fone/Fax: (47) 379-1571

CEP: 89� 108-000 - Massaranduba - Santa Catarina

RESOLUÇÃO N° 038/2004

'FaçO saber que a Câmara Municipal de

Massaranduba apr!,vou e eu Promulgo a

eguinte RESOWÇAO de acordo com o artigo
;82 do Regimento tntemo:

, "REGULAMENTA O PROCESSO DE

i AVALlAÇAO NO,ESTAGIO PROBATÓRIO �O
I SERVIDORES PUBLlCOS MUNICIPAIS E DA

O OUTRAS PROVID�NCIAS':

Art. 1°, Compete às chefias imediatas a aplicação
a política de avaliação de desempenho junto a

seus subordinados, observando as normas

I previstas nesta Resoluçã,O, bem como os prazos

i estabelecidos e o encammhamento dos

formulários.
Art. 2° • Compete à chefia superior, quando
houver, e ao Secretário Administrativo, ou

d C· " r
I

d "

Presidente a amara, o rereren um ao

resultado obtido, responsabilizando-se,
igualmente, a chefia imediata, pelas conseqüências
do ato.

Art. 3°· Compete ao órgão administrativo da

Câmara Municipal a formulação, a

operacionalização e o acompanhamento da

aplicação da política de avaliação de desempenho
de servidores no período de estágio probatório,
emitindo formulários, fornecendo orientações,
procedendo à avaliação médica.

.

§ único Compete ao Presidente da Cãmara à

nomeacão da Comissão Permanente, formada
exclusi�amente por servidores do Poder Legislativo
ou vereadores, respeitada a proporcionalidade
partidária, do Processo Administrativo Disciplinar
e tomar outras providências necessárias para a

consecução dos procedimentos.

�rt.4°· Compete à Comissão Permanente do
,1 � recesso Administrativo Disciplinar processar e

.

julgar as avaliações de desempenho e defesa do
servidor não aprovado.
Art. 5° • O período de estágio probatório inicia-se

1 no momento dÇJ ato da posse do servidor no cargo
de provimento efetivo, para o qual prestou
concurso, e dura um período de 03 (três) anos,
após o qual , se aprovado, adquire a estabilidade no

cargo.

§ 1°· O período do estágio probatório deverá ser

complemento nos casos de afastamento em virtude
de:

I . ücença para atividade politica; .

II· Licença para tratamento de saúde, desde que
sUperior a 15 (quinze) dias;
III· Licença maternidade;
IV· Licença para serviço militar;

.

V. Licença por motivo de doença na família, desde
que sUperior a 15 (quinze) dias.

§ 2' • Na hipótese de nomeação para cargo de
provimento em comissão, ou outro cargo eletivo, o

estágio probatório será interrompido, devendo ser

�omplementado após sua exoneração ou término

I
o ma�dato, salvo em casos onde seja exigida
ormaçao profissional identificada àquela exigida
elo cargo de provimento efetivo.

Arl.6°. O estágio probatório compreende duas
eSpécies de avaliações, a serem realizadas no

penado:

� Ayaliação de desempenho, através de Ficha de

p CObmpanhamento do Desempenho no Estágio
ro atório'

II. Avaliaç�o médica, pelo médico no trabalho.

§ único Se:do reprovado em uma das avaliações
aCltn d

e

C
a escritas, o servidor será exonerado do

argo.

�rl. 70. Em caso de reprovação na avaliação de

de;etnpenho, é garantido' ao servidor o direito de

fae esa, dentro dos prazos estabelecidos, podendo
es��ih: representar por advogado de sua livre

Art.ao· O . d
OUt

• servidor estável, quando nomea o para

suo �o cargo através de concurso público, ficará

d�elto a novo perlodo de estágio probatório,
ob�ante o qual .sua capacidade e aptidão serão

caJeto de avaliação para desempenho do novo
rgo.

§l., E
'

serv'
rn caso de inabilitação no novo cargo, o

enq ldcir será reconduzido ao cargo anterior, sendo

�nt u� rado na referência que detinha

con�rlorrnente, íníciando-se novo perlodo para

progagern de avaliação de desempenho e

\
lessão funcional.

1

§ 2° • O servidor será exonerado da Câmara

Municipal de Massaranduba em caso de
inabilitação para o novo cargo, caso não possua
estabilidade no cargo anteriormente ocupado.

Art.9° - Na hipótese de acumulação legal, o

estágio probatório deverá ser cumprido em relação
'a cada cargo para o qual o servidor tenha sido
nomeado.
Art. 10 O estágio probatório consiste de duas
etapas, teórica e prática, consideradas ambas,
quando da avaliação de desempenho do servidor.
Art. 11 O servidor será avaliado,
obrigatoriamente, a cada 06 (seis) meses de efetivo
exercício, através do preenchimento da Ficha' de
Acompanhamento do Desempenho no Estágio
Probatório Anexo I, ou facultativamente, a

qualquer tempo, no curso do estágio, quando
ocorrerem fatos que justifiquem tal decisão.
Art. 12 O preenchimento de Ficha de

Acompanhamento do Desempenho no Estágio
Probatório será realíeado pela chefia irnediatajlo
servidor, na presença do mesmo, após discussão da

classificação com a chefia superior e apresentando
o resultado desta ao servidor avaliado, que deverá
dar ciência, apondo seu visto no campo
apropriado.

§ 1 ° - Em caso de avaliacão final.. a chefia imediata
deverá proceder o parecer final, indicando se o

servidor está apto ou não para o trabalho,
assinando justamente com a chefia superior e o

Secretário, ou Presidente da Câmara, ratificando
assim o resultado.

§ 2° - Caso o servidor tenha sido reprovado na

. avaliação, deverá ser emitido um relatório
circunstanciado de fatcis,.condutas ou omissões,
bem como meios que comprovem o parecer final.

§ 3° - O formulário e relatórios em questão
deverão ser encaminhados ao órgão administrativo
da Câmara, para as providências necessárias.

Art. 13 Durante o período do estágio probatório,
serão observados os seguintes requisitos, para
efeitos de atuação funcional:

I . Assiduidade;
II - Disciplina;
III - Capacidade de iniciativa;
IV - Produtividade;
V - Responsabilidade;
VI - Idoneidade moral.

§ único Para efeitos de avaliação, os requisitos a

serem observados durante o período de estágio
probatório, são assim descriminados:

I ASSIDUIDADE

- assiduidade e pontualidade ao serviço;

- maneira como observa a freqüência e os horários
de trabalho para os quais foi contratado, evitando
faltas e atrasos injustificados.

II DISCIPLINA

- habilidade para interagir com a população,
interna e externamente, demonstrando tato,

respeito, compreensão, buscando e convivência

harmoniosa, evitando atritos e influenciando
positivamente para a obtenção de resultados;

- ordem e esmero nos trabalhos executados;

- exatidão na apresentação dos trabalhos;

· tratar com urbanidade as pessoas;

. atend�r com presteza o público em geral,
prestando as informações requeridas, ressalvadas
as protegidas por sigilo;

- observar as normas legais e regulamentos.

III CAPACIDADE DE INICIATIVA

- ação no sentido de se desenvolver e progredir
profissionalmente;

.

· buscar meios para adquirir novos conhecimentos
dentro do seu campo de atuação;

· ser receptivo a criticas construtivas, orientações e

ações a fim de aperfeiçoar sua performance e

postura, superando assim dificuldades e carências;

•

- ação independente na execução dos trabalhos;

- apresentação de sugestões de melhoria e iniciativa

de comunicação de situações fora de sua alçada.

IV PRODUTIVIDADE

- capacidade de produzir resultados na qualidade e
volumes necessários às necessidades de prazo da
área;

- eficiência nos trabalhos executados;

- desempenho das funções que lhe são atribuídas

pelo cargo.

V RESPONSABILIDADE

- espírito de cooperação;

- colaboração na execução dos trabalhos;

- atitude aberta para os trabalhos em equipe,
contribuindo para o alcance dos resultados, bem
como prontidão para colaborar com o grupo;

- exercer, com zelo e dedicação, as atribuições do
cargo;

- não exercer quaisquer atividades que sejam
incompatíveis com o exercício do cargo e com o

.

horário de trabalho;
- zelar pela economia do material e conservação do

patrimônio público.

VI - IDONEIDADE MORAL

- boa reputação;

- honestidade; �

- modos de ação do funcionário no meio quem que
vive ( colegas de trabalho);

- ser proba;

- aptidão, capacidade e competência no

desenvolvimento das atribuições;

- manter conduta compatível com a moralidade
administrativa;

,

- guardar sigilo sobre assuntos da repartição.

Art. 14: Serão utilizados os seguintes critérios para
a avaliação:

'

1- "/\' atende às expectativas O� (cinco) pontos
caso em que o servidor apresenta resultados
conforme as expectativas em relação ao padrão de

desempenho normal esperado;
11- "S" atende parcialmente às expectativas 03
(três) pontos caso em que o servidor aprese-nta
resultados que se aproximam das expectativas em

relação ao padrão de desempenho normal

esperado;
III - "C" não atende às expectativas zero ponto
caso em que o servidor apresenta resultados muito

abaixo das expectativas em relação ao padrão de

desempenho normal esperado.

Art. 15: Para efeito de resumo final de avaliação,
serão somados os pontos obtidos em cada item de
avaliação, para chegar-se à seguinte classificação:

1- de 21 a 30 pontos obtidos, o servidor atende às

expectativas;
II - de 14 a 20 pontos obtidos, o servidor atende
parcialmente às expectativas;
III - menos de 14 pontos obtidos, o servidor não

atende às expectativas.

Art.16: Será realizado, ao final do período do
estágio, uma avaliação médica, junto aos servidores
considerados aptos quanto ao desempenho
funcional no cargo, com o objetivo de identificar
possíveis incapacidades com as atividades
praticadas, que o impossibilitem fisicamente para o

desempenho normal de suas funções.
Art. '17: A pericia médica ficará a cargo do médico
do trabalho destacado pela Câmara Municipal ou

do Serviço de Sáúde do Município, não sendo
permitido ao servidor indicar médico particular
para a avaliação.
Art. 18: Não será pevista a readaptação de

. servidor em estágio probatórío para outro cargo,
devendo este ser exonerado quando resultar

negativa a avaliação médica em questão realizada,
exceto em caso de acidente em serviço, quando o

servidor será readaptado para outro cargo.
Art.19: Na hipótese de restar reprovado na

avaliação de desempenho e, conseqüentemente, no
.

estágio probatório, poderá o servidor apresentar
defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, a contar

da data da notificação da reprovação, à Comissão
Permanente do Processo Administrativo
Disciplinar, sendo que, na própria defesa, deverão
ser requeridas as provas que entender necessárias,
devendo juntar os documentos, bem como arrolar
as testemunhas, esclarecendo se dependerão ou

não de intimação para comparecerem em

audiência, ficando desde logo a prova testemunhal ,

limitada a 03 (três) testemunhas, tudo sob pena de :.;
preclusão. :::

�

§ único - A chefia imediata notificará o servidor
da reprovação na avaliação de desempenho,
conforme Anexo II, comunicando dos termos da

avaliação, do prazo para apresentação de defesa da
advertência da revelia e das condições para a

produção de provas.

Art.20: A defesa deverá ser apresentada, quando
servidor da administração direta, junto à

Secretaria Administrativa.

§ único A secretaria Administrativa, após o

recebimento da defesa, encaminhará à Comissão
Permanente de Prdcesso Disciplinar, no prazo de
10 (dez) dias, a correspondente avaliação, o

relatório circunstanciado, a defesa, juntamente
com o rol de testemunhas e as demais provas que
julgar necessárias, sob pena de preclusão.

,�

;;l
:d

:q

Art. 21: A Comissão Permanente do Processo
Administrativo Disciplinar, pelo seu Secretário,
autuará as avaliações e correspondentes defesas,
numerando o feito, passando em seguida ii
processá-lo, através do seguinte procedimento:

ld
I - O servidor será notificado para, um dia, hora e

d d I C n[local previamente esigna os pe a omissão,
comparecer à audiência de instrução do processo

A.

administrativo, cujo ato realizar-se-à
independentemente do comparecimento do
servidor, devendo tal advertência constar do
'mandato de notificação. ;3
II • Aberta a audiência, dar-se-á inicialmente vistas
ao servidor e/ou ao seu representante legal, da t_

'; :>

avaliação de desempenho, do relatório TT

circunstanciado e demais documentos que
. �'G

houverem, podendo, na oportunidade, manifestar- rp
s verbalmente sobre os mesmos, caso ainda não o

tenha procedido, por ocasião da defesa;
III - Ouvir-se-á as testemunhas, primeiro da

administração e, em seguida, do servidor, cujos
depoimento serão tomados individualmente e de ,,!
forma separada, de modo a permitir o sigilo dos '; b
depoimentos entre as testemunhas; :31

IV • Produzir-se-á as demais provas requeridas; �q
V - Produzidas toda as provas, inquirir-se-á o

,

servidor sobre a eventual existência de outras, cuja'-�
negativa deverá constar de termo nos autos;

,

VI - Ouvir-se-á o depoimento pessoal do servidor, ":3

ou de seu representante legal, encerrando-se a .::J

31

instrução.

§ 1 ° . Poderá o servidor acompanhar,
pessoalmente ou por meio de advogado, o

processo administrativo, sendo-Ihe facultado,
inclusive, formular perguntas às testemunhas, suas

ou da administração.
,i

§ 2° - Encerrada a instrução, julgará a Comissão o.;!
processo administrativo,
cuja decisão deverá ser fundamentada.

§ 3° - o' prazo máximo entre o recebimento do : j

processo de que trata o parágrafo único, do artigo )::J

20, desta Resolução e o proferimento da decisão 'Jj
não poderá exceder a 60 (sessenta) dias, contados

�Ida data da publicação do ato que constituir a

comissão, admitida a sua prorrogação por igual
prazo, quando as circunstãncias o exigirem. H

J!
Art.22: Da decisão da Comissão Permanente do 'i::J

Processo Administrativo Disciplinar caberá
recurso ao Secretário de Administração Geral da .d
Câmara, ou Presidente da Câmara, no prazo de

q05 (cinco) dias, a contar da notificação da decisão, ,

que ratificará ou não. á decisão da referida B

Comissão. :)G

Art.23: Deixando o servidor de apresentar o )::J

recurso de que trata o artigo anterior, transitará :)
em julgado a decisão de reprovação no estágio .

b
probatório, remetendo a Comissão Permanente dOr)Processo Administrativo Disciplinar o feito aos

•

órgãos competentes para o processamento da 3:)

exoneração.
Art.24: O servidor em estágio probatório não

poderá obter:

.

1- Transferência de lotação;
II - Licença para estudo ou missão de qualquer
natureza;
III - Cessão funcional, com ou sem ônus, para
quaisquer órgão estranhos áqueles da Câmara
Massaranduba; s
IV • Licença para tratar de assuntos particulares ..

.p
o

Art.25: Esta Resolução entra em vigor na data de?
sua publicação, revogadas as disposições em :::J

contrário. . ,1
'1

Câmara Municipal e� 21 de Dezembro de 2004 .e

Armindo Sésar Tassi
Presidente

:'j

Publicado no expediente na data supra '1

Jair Micheluz:ii

Assisten'fe LegislativoAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IAL SEXTA-FEIRA, 24 de dezembro de 2004

Desejo a todos que acompanharam é! coluna neste ano que sefinol
um Feliz Natal e que 2005 venha com muita alegria e paz, Que:
sentimento de renovação que toma conta de nossos corações nelt
época do ano nos faça buscar e fazer do futuro, dias cada vez melhoreI

Que rie.ste Natal 'você abra seu coração_ sonhe_
cleseje , ame" sor rta. fiQ_ue feliz" volte a ser criança.�.

'\;-Oesejamos a você um Natal
cheio de paz" amor e felicidade ..

Julio Firapequl,
professor da Faculdade

.

de Ciências
Farmacêuticas da

Universidade de São
Paulo e o novo prefeito

Moacir Bertholdi

Glória Kalil esteve

em Brusque
proferindo palestra
quefechou a etapa
2004 do projeto
Santa Catarina Moda
Comtemporânea

II

Os sorrisos de
Oaniele

Hufenüssler e

Brigitte Zipf

Galera da
Stúdio
FM em

wtidBl�
.COTBTOãCb
os 15 anos

da rádio

Freiberger. Ela
aniversariou no

último dia 20 e

ele troca de

próximo dia 8.

Parabéns para
os dois!

viajam nos

próximos dias
em férias

para Punta
De I Leste L..;;;..----..........;....;;;""'"- ""--_-;,..___'

ento ortodôntico, todos os

lizados aqui mesmo na

nstalações, que além de,
zadas, no centro da cidade.

OrtoMdis

iii\\. 0, rt,OdO.ntia,''� e Implantes
Dr. Clécio Gonçalve�
Especialista em Prótese Dentária,
Perlodontla e Implantes
CRO 3335

Ora. Talge Gonçalves
Especialista em Odontopedlatrla e

or,todontla
371 7209CRO 322S

Av. Waldemar Grubba, 1570

ANIVERSÁRIO
Hilário Zapella aniversariou no dia 23, suafil�:
Denise deseja parabéns e felicidades!

.

EM DIA 1--'----
.:. CASA COR
Acontece até 30 de janeiro aCasa Corea
Florianópolis, evento que dita ii
tendências no setor de decoraçãol'
arquitetura. E a empresa Brastem�
apresenta na mostra, suas últimil
novidades em eletrodomésticos, em 11
dos 38 ambientes. Esta edição da CasaCol
tem corno tema de inspiração dOI
arquitetos o'Ecoveráolpartindo da própri
ilha da magia para buscar elementosol
inspiração em torno das belezas natura�
e do respeito ambiental. O endereçai
Rua Laurindo Januário da Silveira,2797,
Canto da Lagoa.

.:. CURSO DE FÉRfAS
Para quem está a fim de aproveltan
período de férias aperfeiçoando-se em

Recursos Humanos, haverá um curso

intensivo de férias abordando tema

como Segurança e Higiene do Trabalho,
Rotinas da Administração de Pessoal e

Legislação Trabalhista. O treinamentoé
uma iniciativa da Associação Comerciale
Industrial de Jaraguá do Sul (Acijs), como

apoio da Sociedade Educacional de Santa *

Catarina, (Sociesc), e acontece de 17 de

janeiro a 17 de fevereiro. Com duraçãode
96 horas, as aulas serão realizadas aI

segundas e' quintas-feiras. no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul (CEJA)).
Mais informações: 275-7017 .

•:. MARKETING
A UNERJ abriu inscrições para nova

especialização em Marketing', com

proposta de formar profissionais com

visão dos micro e macro ambientes edal
tendências do mercado consumidol,
p re pa ra n do-os pa ra a atuação em

planejamento e gestão das estratégiase
atividades da área mercadológica, atravél
do rnarketinq. A pós-graduação se inicia
em 11 de março e prossegue às sexW'

feiras, das 18h30min às 22 horas, aOI

sábados, das'8 às 12h30min e,

eventualmente, das 14 às 18 horas, tendo
, duração de 16 meses. As inscrições podem
ser feitas até o dia 10 de março de 2001.
M'ais informações através dos telefones
(47) 275-8226/275-8219 ou pelo e-mail
pos@unerj e no sitewww.uneri,b.r.

.:. REVELLlON
As pessoas que optarem em passaro
Revellion em Jaraguá poderão desfrutai
de uma festa super bem preparadan�
virada: o Hotel Vale das Pedras esu

organizando a festa Revellion 2005 que
contará com ceia de Ano NovO, show

de fogos, jogos e diversões e músicaao
.

M'
.

f
-

no slte
VIVO. a ro r e s ln ormaçoes

nL.b! oU
www.hotejyaledasped.tas.co.� .

no (47) 276-0777,..
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ESPECIAL NATAL MARISOL

�

Comemorado no mundo todo, o Natal é re�'?sentando por símbolos que mudam
de acordo com a cultura dos diferentes povos. O Natal, por mais que o tempo
passe e o homem evolua em suasdescobertas científicas, continua sen� o dia
mais mágico do ano.

A complicada história de Papai Noel
*Ralfy Mendes Mira, na Ásia Menor. J á pelo quarto século corria a fama

<'

do santo por todos os arredores. Patrono principal dos

.

marinheiros, fez jus ao título, pois percorreu as ondas
como um lobo do mar e deixou traços de sua

responsabilidade em todos os portos.
Enquanto seus restos mortais repousavam em Mira, a

devoção girava em volta do sepulcro. sem

Como surgiu a figura deste homem que, todos os anos, na

época dé Natal, desponta em toda parte com o mesmo

sorriso, e que sempre
ais se vai firmando

mo figura
.

ndispensável
dos festejos
natalinos?
Ahistória

muito rumos, mas, que quase que à meia

voz, foram se espalhando prodigiosas
léndas acerca do bispo asiático.

Uma delas, por exemplo, narrava como

tivesse ele aparecido em sonho a

Constantino, .0 grande imperador, sob cujo.
reino tinha vivido, para impedir a injustiça
condenação à morte de três jovens do
exército.
A fama do Santo de Mira alcançou as costas

,

jônicas da Itália antes

que os turcos, ocupando a Lícia,:
se apossassem de suas relíquias.
Foi então que, em 1087, 47
soldados, como chusma de devotos

piratas, arrebataram o corpo do

bispo à sepultura asiática e ao

controle.dos turcos.

Os 47 soldados eram de Barci, cidade
do sul da Itália. Nesta cidade, no

dia 9 de maio, as relíquias do
.

bispo estrangeiro foram acolhidas
com entusiasmo. Aos prodígios já
conhecidos acrescentaram- se

Bastará pensar na difusão, passada e presente, dos nomes de Nicola e

Nicolau e Coleta. Bastará dizer que ele foi, pelo menos até 1917, patrono
imensa Rússia, onde dois czares, entre inúmeros súditos, repetiram seu

nome.

Foi também na Rússia, patrono dos camponeses e dos fabricantes de
cerveja. Tanto é verdade que também hoje o verbo russo nicolitjsja signino
embebedar-se.

'

Em todo mundo, Patrono dos marinheiros; na Alemanha o foi também dOI
comerciantes. Na França, dos juristas e dos estudantes. Na Provença, das
jovens casamenteiras. Na Bélgica, dos viajantes e das crianças. Na

Inglaterra, dos taberneiros. Em quase todos os países, finalmente, dos
estudantes.

Parceria, na verdade, 'que o mundo inteiro se voltava para Bari, e ao santo

bispo que, da Catedral a ele. dedicava, intervinha sempre milagrosamente
com a mitra na cabeça, o manto vermelho nas costas, o báculo na mão e;
longa barba sobre o peito.

Milagrese lendas
Uma paterna generosidade,
especialmente com relação a�

,

jovens, estava na origem da
tão difundida devoção. E as

lendas devotas apresentavam
exemplos eficientes e, '

mirabolantes.
Uma das mais conhecidas
destas lendas é a que narras

como o sarito bispo conseguiu arrania
dotes para três honestas moças cujo pai, pon falta de recursos, tinha
decidido casa-las. Para livrá-las disso o Santo jogou, mais uma vez, pela
janela da casa das moças, pedaços de ouro puro, envolvidos em trapos.
Outras vezes interveio em favor dos marinheiros, aplacando tempestades e

salvando barcos em perigo. E os marinheiros de Egina auguram, ainda hoje,
a quem embarca, "que São Nicolau dirija o timão".
Entre as intervenções em favor das crianças, a mais célebre é a da lenda qUf
descreve o Santo preocupado com três pequenos estudantes, talvez peraltas

, mas, certamente, não, tanto para merecer o cruel tratamento de um

açougueiro de Mira que, como porquinhos, os tinha esquartejado e salgado.
São Nicolau os transportou da salmoura às famílias, e dos ganchos do

açougue aos livros de aula!
Desde então, as crianças da escola não perderam ocasião de prestar sua

homenagem a São Nicolau. E o Santo, de sua parte, não ficava atrás' em
)

generosidade, correspondendo às homenagens com extraordinários dons.
Em Paris, pelo fim do século XII. Surgiu uma espécie de colégio para
estudantes pobres e foi dedicado a São Nicolau. Tod� ano, pela festa do

Santo; 6 de dezembro, um estudante se vestia de São Nicolau, com mitram

cabeça, manto vermelho, báculo e barba postiça. Trazia presentes para as

crianças pobres, e especialmente maçãs luzidias e douradas, que recordavam
os frutos do precioso metal que o bispo, em vida, tinha jogado às três jovens

pobres de Mira.

Santa Claus
Em regiões da Alemanha e da Suíça, ainda hoje, o dia

" 6 de dezembro, festa de São Nicolau é, para as

-
'

\crianças,
uma alegre antecipação do Natal. O vento

-

Santo barbado, nas escolas e nas reuniões familiares,

C1/ n 'n distribui doces, frutas e brinquedos aos seus jovens
+rv , L.J"'_tll.A.A.h protegidos. E as crianças, por sua vez, o invocam

(lKlALtJ " cantando:

:md_-----"""",,='"'�I E São Nicolau vem dos montes,
\11 Com sapatos grandes e barba branca;

Tem nas costas um grande cesto

Cheio de doces e brinquedos de ouro.

Em alemão seu nome é Nikolaus. Assim se compreende como o nome do

antigo bispo oriental se tenha, pouco a pouco, transformado e familiarizado
com o nome Klaus e, finalmente, Santa Claus.

Entrementes, também seu aspecto, nos países germânicos e no norte da

'Europa, passava por curiosa transformação.
'

A tradição natalina e as prerrogativas de São Nicolau sobreviveram,

naqueles países, também depois da Reforma. Em ambientes protestantes,
porém, o Santo "papista" perdeu as características sacerdotais, enquanto
que, ao mesmo tempo, se adaptava ao frio e ao gelo do inverno nórdica.
Deixaram-lhe as barbas brancas, mas o báculo de bispo foi transformadoefll
cajado de viajante. A mitra episcopal se transformou em capuz. Na veste

esmeralda e felpuda, ficou apenas a cor vermelha a lembrar, sobre o fundo
de neve, exóticos costumes.

Este São Nicolau germânico e protestante, festejado em dezembro, pouco
antes do Natal e, portanto, facilmente identificado com o bom gênio
natalício, foi o direto e imediato ascendente do Papai Noel que hoje o

dmundo inteiro conhece. Mas não teria jamais alcançado tanta popularida e

se, já velho, o antigo patrono dos marinheiros não tivesse empreendido
outras longas viagens, por terra e por mar.

outros muitos.

Foi como se o vento tivesse

soprado não só as velas pandas
dos 'marinheiros mas também na fama

do Sa�to protetor, já agora a esvoaçar

por toda cristandade. Vários países o

quiseram por patrono, e como protetor
o invocaram quase todas as classes

Santo Popular,
Ainda não citamos o nome do santo bispo
de Mira, devotamente roubado aos turcos e

'levado para Bari. Mais afirmado que são

Nicolau foi um dos mais populares personagens dos
séculos seguintes, estamos certos de que ninguém, por

enos informado que seja, alisará nos contradizer.
�

Novos roteiros
Esquiando sobre a neve ou deslizando no trenó (outro particular
tipicamente nórdico na iconografia de Papai Noel), Nikolaus alcançou
facilmente, dos bosques da Alemanha, as planícies flamengas e as cidades
do Báltico.
Nos países hanseáticos, onde pululavam navegantes e pescadores a braços
com um mar bravio, o nome de São Nicolau sempre foi popularíssimo. E

ainda mais popular se tornou a figura que identificava o amigo bispo como
benéfico personagem da tradição natalina.

"

Depo�� os settlers holandeses, �e
deixaram a velha Europa para coloni�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Missa do Galoeg1'óes atlânticas da
sr ,

mérica do Norte, fizeram

travessar pela primeira vez o

eano o seu Sint Klaes;

amo os marinheiros de Bari,

is séculos antes,

'nha feito São

icolau sulcar as

ndas do Mediterrâneo.

á se sabe que, nos

tados Unidos, tudo que prospera, lá de maneira gigantesca. E

portância gigantesca assumiu, no recente folclore natalino, a

gura de Santa Claus.

ánaAlemanha era ele chamado "o homem de Natal". Os

anceses, com maior intimidade, chamaram-no "Papai Noel" e

ram imitados pelos italianos, que também têm seu "Babbo

atale".
moutros tempos, mais ainda que hoje, tudo o que aparecia na

rança repercutira de qualquer modo no Brasil é claro que o "Papai
a� oel" dos franceses devia vir também para cá juntamente com a

a moda parisiense, os perfumes e as formas literárias. E ninguém
IS conseguiu traduzir-lhes o nome e chamá-lo de "Papai Natal".

am Monsieur Papa Noel conservou-se fráncês em tudo. Seu prestígio
entre as crianças foi grande no início deste século: era o Papai Noel

dos cartões-postais vindo da França, o velhinho bondoso, ainda com

s traços de São Nicolau, levando às costas o cesto cheio de presentes.

ravi Era algo de espiritual que chegava, à noite de Natal, sem que

ljm ninguém percebesse; com um anjo, entrava sem abrir portas e

janelas, e colocava presentes nos sapatos das crianças obedientes ...

A Missa do Galo, também conhecida por Missa da Meia Noite,
celebra-se devido ao facto de a tradição dizer que Jesus
nasceu à meia-noite. Para os católicos Romanos, este

costume de assistir a esta Missa começou no ano 400.
Nos países latinos, esta missa é chamada Missa do

Galo, porque, segundo a lenda, a única vez que um galo
cantou à meia noite foi na noite em que Jesus nasceu.

Outra lenda muito antiga diz que, antes de baterem as doze

badaladas da meia-noite do dia 24 de Dezembro, cada lavrador

da província espanhola de Toledo matava um galo em memória

daquele que cantou três vezes quando Pedro negou Jesus, por

altura sa Sua morte. Depois a ave era levada para a igreja, a fim

de ser oferecida aos pobres que, assim, podiam ver melhorado o

seu almoço de Natal.

Em algumas aldeias portuguesas e espanholas, era costume levar
o galo para a igreja, para que ele cantasse durante a missa.

Quando este cantava todos ficavam felizes, pois isso representava
o prenúncio de boas colheitas. Se o galo não cantasse era

considerado um mau sinal. Mas este costume é muito recente,

quando comparado com a Missa do Galo.

Pinheiro
No decurso d6 algumas décadas o pinheiro começou a

ganhar espaço nas celebrações do Natal, usufruindo

agora de um estatuto quase sagrado, embora não tenha
nenhuma relação com a genuína cultura do mundo
mediterrâneo, a que pertencemos, e onde nos

integramos no plano civilizacional. Sendo cristãos (no
meu caso de tradição católica), assimilámos esse

costume pagão, inventado por S. Bonifácio, de encher o

pinheiro de adornos, tais como bolas coloridas, estrelas

douradas, fitas, etc, instalando-o num canto da sala

perto da lareira (se existir).

A verdade é que penetrou afundo na rotina dos nossos

hábitos mais recentes e não se observam indícios de

que a moda seja passageira. Veio para ficar.

Hoje em dia, a maior parte das famílias compra uma

árvore para decorar a sua casa. Esta poderá ser artificial

"pinheiro nórdico" ou o natural e tradicional pinheiro
português.
Actualmente encontram-se no mercado vários tipos

de pinheiros, desde os naturais, (que causam

transtornos ao equilíbrio ecológico, dado à

destruição alarmante dessas árvores em pleno
processo de crescimento), aos artificiais feitos de

materiais sintéticos que se desmontam e se

guardam até à próxima época natalícia. O
comércio dos pinheiros pode ver-se em

grandes armazéns, mercados e à beira da
estrada em tendas.

A própria procura da árvore, entusiasma
adultos e crianças e o ritual dos enfeites
faz parte dos festejos. As decorações
ficam dependentes da imaginação

de cada um e nas famílias cristãs

portuguesas é obrigatório o uso

das bolas e fitas coloridas, e tendo
no cimo uma estrela ... a estrela de
Belém.

Começa também a ressurgir em

Portugal enfeitar a árvore de
Natal com laços vermelhos e

dourados, que é uma tradição da

época vitoriana.

Hojese
, Durante as duas guerras mundiais, Papai Noel firmou-se

Dle,
fi" E

A A »Ó» - de nítivamente na uropa e nas tres menca, atraves a

propaganda do, cinema, do rádio, da televisão e da imprensa, como o

l;�e rei da modernà publicidade natalina. E sob o tal caricatura já é ,

dificil discernir a figura calma, piedosa, modesta e caritativa do

â Bispo de Mira e patrono de Bari.
o,

'As crianças já não mais o vêem como uma figura celeste que trazia

pr�sentes como emissário do Menino Jesus, mas sim como

ropagandista desta ou daquela firma comercial.
á pouco tempo me disse uma jovem mãe que sua filhinha

cho;oV q\lqnc\<?Jq� disseram que oPapai Noel �iria à sua casa

trazer-lhe lindos' presentes: "Não quero aquele barbudo aqui!"
E não se conformava com a idéia de ter em sua casa a

a na
horrível figura que a televisão lhe apresentava.

s
E não era para menos. Que criança pode ficar bem

vam
impressionada diante destes homens rechonchudos, de

em
barbas a espetar, ostentando um forçado sorriso de

postiça paternidade, suando em bagas, fazendo

propaganda de charutos, conhaques, automóveis,
panelas de pressão e máquinas de lavar roupa?
Entretanto ... neste santo e na sua história, se

(lia inspirou amplamente a arte cristã, nos séculos
medievais mais vibrantes de arte e de fé.

to Encontramos, por isso, ainda hoje, em

I:s, muitíssimas igrejas européias,
representações dos episódios da vida e

das lendas do caridoso protetor dos
pobres, dos fracos e dos jovens.
E quase todos os museus do velho
mundo conservam alguma antiga e

preciosa tela que representa o

patrono dos marinheiros, cortando os

D mares, naquela barca que devia levá
IÔO o tão longe ... tão longe ...

'Publicado no livro Blumenau em

Cadernos, edição de nov/dez de 2004

E AFINAL, DE ONDE VEM PAPAI NOEL?

Você sabe como surgiu a lenda do Papai Noel? Alguns acreditam que
ela surgiu na Idade Média, quando a peste matou milhares de crianças.

A lenda dizia que Noé, o mesmo que construiu a arca, teria pedido a

Deus que o enviasse novamente à Terra, para que

pudesse alegrar um pouco os pequeninos. Deus

aceitou, e então Noé surgiu como o velho Noel
distribuindo os bichinhos de sua coleção de
animais para divertir a garotada.
Outra tradição conta que Papai Noel foi um

bispo católico muito bondoso, chamado

Nicolau, que viveu na no século 5. Cansado
de ver o sofrimento de seu povo,
especialmente das crianças, ele resolveu

presentear a garotada com brinquedos e

comida todo final de ano. Por isso, Papai
Noel também é conhecido como São Nicolau, o

,
santo das crianças, e seu dia é comemorado em

6 dezembro. O nome em inglês do Papai Noel,
Santa Klaus, vem exatamente desse velhinho
bonzinho.
Se depender do Papai Noel, o mistério vai
continuar para sempre! Mesmo que não passe
de uma lenda,ele simboliza a bondade e a

alegria que a gente deve carregar no coração,
durante o Natal e o ano inteiro!

o FELIZ NATAL!

,�AlemãQ
Frõhliche Weihnachten

• Espanhol (Argentina)
Felices Pasquas y Feliz Afio Núevo

:0 Espanhol (EsQanha)
Feliz Navidad

• Búlgàro
Tchestita Koleda;Tchestito Rojdestvo Hristovo

• Coreano

,Sung Tan Ghuk Ha

• Croata

Sretan Bozic I Nova Godina

L!, Qinarnarquis,w," .

Glaedelig Jul
�X· '.'

t

.

.
"

:�

• Eslavo

Sretan Bozic ar Vesele vianoce

r Esperanto
'Gajan Kristnaskon

• Estónia

Ruurh�aid juulupjhl
(}

° Francês

IJoyeux Noel

• Grego

,Kala Christouyenna
• Hawai
;,... "'''''Witff
IMele Kalikima.�a
·Inglês
Merry Christmas

·Indonésia

;Selamat Hari'NatalH

·Iraque
Idah Saidan Wa Sanah Jadidah
·Itáliano

Bubn Natale,.,
·Japonês
Shinnen Omedeto. Kurisumasu Omedeto

·.Latim

Natale hilare et Annum Faustum!

• Norueguês
God Jul

�

-,
�,
�,
"

"

'.

-,
-:
-,
-,
»,
-.
-,
-,
-,

,,0 Romenoa

I:�;arbatori Ferltité'
• Rússo

'.

Pozdrevlyayu s Prazdnlkofn Ro�hdestvaJs
Godom

e Turco
DF " ., ''''�''; '''';"""",if
Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu O sun

... ·'Ucrâniano

SrozhdestvomKristovym
·Vietname

'êhung Mung Giang Sinh
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ESPECIAL NATAL MARISOL

Natal Luz encerra comemorações
aluslvasaos 40 anos da Marisol

As crianças se alegram
com a presença dó Bom Velhinho

Dois corais cantaram e encantaram o público
As músicas cantadas pelo Coral Marisol, composto pelas
famílias de funcionários emocionaram a platéia que foi
ver a festa de Natal promovida pela empresa
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,CORREIO DO POVO

Shopping Center Breithaupt contratoU_

empresa especializada para a decoraçao

natalin!'l deste ano

Colégio Div]
C

ma Prov'd'
ores que' h

I encia' I
,

.c amam
' uzes e

. a atenção

Decor�ção natalina da Brimadec chama a

atençao de quem passa pela Walter Marquardt

Museu E '.

receb
mltlo da Si/

eu eten -
va, no Ce

cao especial da�ro doa cidade
refeltura

'

Diretoria do Colégio São tufs

demonstrou devoção e criatividade

ao decorar a fachada da instituição

para este Natal

À comunidade

Jaraguense e meus ex

alunos os nossos

desejos de um Feliz
Natal e um ano de

20,05 repleto de

alegrias, saúde e

grandes realizações.
Saudações de Aldo

Adolar Maul e Mamãe
Noel.
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Relação Rerigosa
Julianne e Mitch acabam de se casar. Ela, filha
de uma tradicional família de sociedade. Ele,
apenas um cara comum, sem status ou

dinheiro, que ama Julianne, sua guitarra e as

coisas simples. Para passar a tão esperada a

lua-de-mel com sua jovem esposa, M itch
escolheu um refúgio nas montanhas, um lugar
tranqüilo e isolado de tudo. Mas, o que
começa como uma romântica viagem de lua
de-mel logo torna-se um verdadeiro pesadelo
para Julianne. Ela percebe o comportamento
de Mitch alterando-se de forma estranha e um

tanto violenta. Ela descobre que ele vem

mentindo sobre várias coisas e que não tem a

menor intenção de ir embora da ilha, muito
"Um filho nos nasceu, um filho nos foi dado," porque Deus quis aproximar-se dos menos de deixá-Ia partir. Presa numa ilha
homens e mulheres da terra, e fazer lhe a oferta da Salvação. Veio a este mundo deserta, sem meios de transporte ou
como uma criança, para que todos pudessem se aproximar dele, sem medo e sem

comunicação com o resto'do mundo, e depoisreservas. Mas, ele pode ser sufocado por uma sociedade que deseja consumir
apenas e até marcada por um esbanjamento institucionalizado.Jesusé sim parte da de algumas violentas brigas com Mitch,
história humana.ele é a Palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós.Jesus é Julianne se dá conta de que apenas um deles

26 DEZEMBRO I f lé d I'd d h f d d
., . .

d I'
07:00h Matriz aque e que az enxerçar a m a rea I a e uma na, nos az transcen er e nossa consequira sair vly6 a I.

09:00h Matriz realidadefrágil.A frágil criancinha da manjedoura é nosso Redentor. Suspense Ano: 2004 - Duração: 92 minutos

........ii ii..19.,:0.0.h.M.aitri.z�iiii� ;; ���::::::::::::::::::::====�__ �-�Cor 18 anos-lançamento em OVO

I CI PROGRAMAÇÃO DA REGIÃO I
De 17 a 23 de dezembro

Blumenau - Rua Sete de SetembroJaraguá rio Sull- Rua Emílio C.Jourdan� lrranque as

15:00 - 17:00
FILME/HORARIO FILME/HORARIO
Os Incrfveis
14:00 -16:30 -19:00 - 21:30

Doze Homens E Outro Segredo
14:30 17:00 19:30 22:00

Xuxa e oTesouro da Cidade Perdida
14:1S -16:00 -17:45

Os Incríveis
14:00 16:30 19:00 21 :30Os Branqueias

19:30-21:30

Blade Trinity
21:20

I
o Expresso Polar
IS:15 -17:15 -19:15

Um Natal Muito Louco
13:30 15:30 17:30 19:30

Meu Tio Matou Um Cara
21 :45 Pré-estréia Sábado e DomingoJoinville - Rua Visconde de Taunay

FILME/HORARIO
Xuxa E O Tesouro Da Cidade
13:45 15:45 17:45 19:45 Sábado e Domingo
13:45 15:45 17:45 19:45 21 :45 Segunda a Quinta

Bob Esponja
14:00 16:00 18:00 20:00

o Expresso Polar
13:15 Dia 24-12-04 Haverá Somente Este Horário

Doze Homens E Outro Segredo
IS:00 17:20 19:40 22:00
Sessões Deste Filme Somente Apartir De 26/12/04

Bridget Jones 2
22:00

Bob Esponja
14:00 16:00 17:45 19:30
14:00 Dia 24-12-04 Haverá Somente Este Horário,

Dança Comigo
14:15 16:45 19:15 21:50

Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/P - Policial/ S-Su�nse/ DC - Documentário/ R-Romance/ i-Infantil/FIC-Ficção

I
_(ij))_

AGE ç OIDE U
SOCIEDADE CULTURA ARTISTICA

FUNDADA EM Oa.Q6.1956 Contato: 275 2477 - 370 6488

Informativo Paroquial
24/25 e 26 de dezembro

NOSSA MENSAGEM

"NATAL DO NOSSO SENHOR JESUS CRISTO"

Missas
24DEZEMBRO

16:30h Perpétuo Socorro
18:30h São Cristóvão
18:30h Rainha da Paz
18:30h São Benedito

20:30h Molha
20:30h São Lui�Gonzaga

20:30h Matriz

Missa da Aurora

25 DEZEMBRO
08:00h N. Sra. De Fátima

09:30h São José
09:00h Matriz
19:00h Matriz

Gabriela
Na tranqüila cidade de Ilhéus, na Bahia de
1925, escravos ainda-podem ser comprados, e

crimes passionais perdoados. A essa cidade

chega Gabriela, uma moça pobre e de espírito
livre, que veio do sertão. Levada para trabalhar
como cozinheira para Nacib, um rico
comerciante, Gabriela encanta com sua beleza somA HAtlII
e sensualidade rude, e Nacib logo apaixona-se
por ela. Embora ele ache que deveria casar"se

com uma boa moça de família, candidatas
virgens aceltávels são raras em Ilhéus. Além
disso, todos os homens da cidade parecem
estar fascinados por Gabriela. Assim, Nacib
decide casar-se com a moça. Mas, uma vez

esposa de um conceituado comerciante da
cidade, Gabriela é obrigada a vestir-se e

comportar-se de acordo com o que a

sociedade espera, além de freqüentar urna
série de eventos cansativos com pessoas !I:!?
chatas. Sentindo-se presa e sem identidade, a

jovem acaba se rebelando, o que coloca em

risco seu casamento com Nacib,o homem que
ela realmente ama. Um filme de Bruno Barreto,
baseado no premiado livro do célebre escritor

Jorge Amado.
Cinema Nacional/Drama Ano: 1976 -

Duração: 99 minutos - Cor 18 anos

Lançamento em OVO

-I CINE A

Eu, Robô-Duplo
No ano 2035 D.Cos robôs são programados
para viverem em perfeita harmonia com os

humanos e já se tornaram parte do dia a dia
do mundo inteiro. Quando um brilhante
cientista da U.s. Robotics Corporation é
encontrado morto, o detetive Del Spooner
(Will Smith) é chamado para investigar o caso,

Com a ajuda da psicóloga de robótica Dra.
Susan Calvin (Bridget Moynahan). o detetive

Spooner levanta a hipótese que o principal
suspeito pelo crime pode ser um robô. Mas, à
medida que Spooner se aproxima da verdade,
ele tem que defender sua própria vida, pois os

robôs tentam encerrar sua investigação. Com'
. o tempo se esgotando, uma ameaça ainda
mais séria emerge do coração do mundo
mecanizado ... uma ameaça que coloca em

perigo a própria existência do ser humano.
Ficção - Ano: 2004 - Duração: 115 minutos
Cor - Livre - Lançamento em Vídeo e OVO

CSI - Crime Scene Investigation - 2a

Temporada
.

A série de TV"CSI" pode ser considerada um

enorme sucesso de público e crítica.
Vencedora do Emmy em 2002, além de mais
11 indicações ao prêmio e quatro ao Globo de
Ouro, a série procura reproduzir a vida dos
investigadores criminalistas. Usando um

pensamento inovador e um espírito metódico
atento aos detalhes, os agentes tentam

desvendar crimes misteriosos que outros
laboratórios não conseguiram. Ocorrências de
todas as espécies desafiam os corajosos
investigadores que não podem fracassar ou

desistir. A produção traz Paul Guilfoyle como

Capitão Jim Brass, Robert David Hall como Dr.
David Robbins, e Eric Szmanda fazendo o

papel de Greg Sanders. Este Box traz o terceiro
volume da segunda temporada de "CSI'; e nos

convida para um mundo de enigmas,
suspenses, e muito sangue.
Série/TV - Ano: 2003 - Duração: 323 minutos
- Cor 14 anos - Lançamento em OVO

c I
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Mousse de Queijo e Abacaxi
Ingredientes: 2 envelopes de gelatina
branca, em pó (sem sabor); 2 xícaras (chá)
de abacaxi fresco picadinho; 3 colheres

(sopa) de açúcar; 2 colheres (sopa) de

suCO de limão; 1 pimentão vermelho

picadinho; 1 xfcara (chá) de maionese; 1

xfcara (chá) de queijo fresco ralado; 1

xfcara (chá) de leite.

preparo: Coloque a gelatina de molho

em r:neia xícara (chá) de água fria. Reserve.

Leve ao fogo o abacaxi com o açúcar e o

suco de limão, mexendo por cinco

minutos. Retire do fogo, acrescente a

gelatina e mexa para dissolver. Junte o

pimentão, a maionese, o queijo e o leite,
misturando bem. Coloque numa fôrma

(média) molhada e leve à geladeira por 3

horas. Desemforme na hora de servir.

Decore com folhas de alface é azeitonas.

Peixe Saboroso

lU 59,90

p I
Crepes Flambados
Ingredientes: 400 gramas de leite; 100 gramas de
creme de leite batido em ponto de neve; 3 ovos; 2
colheres (sopa) de açúcar;meia colher (chá) de sal; 240

gramas de manteiga derretida; 100 gramas de
amêndoas picadas; conhaque.
Recheio: marmelada ou geléia de frutas.

Preparo: Coloque em uma tigela o leite, o creme de
leite, os ovos, o açúcar e o sal. Bata apenas para misturar.
Acrescente a farinha aos poucos, batendo bem. Deixe

repousar durante meia hora. Unte levemente uma

frigideira e, aos poucos, vá derramando a massa com

uma concha. Antes que a massa endureça, polvilhe com

amêndoas cortadas em lascas finas. Frite de um lado,
depois do outro. Repita a operação até que a massa

tenha terminado. Recheie'corn marmelada ou geléia e

enrole deixando o lado com as amêndoas para fora.
Coloque os crepes em uma travessa refratária e derrame
por cima uma, ou duas, colheres de conhaque quente.
Polvilhe com açúcar e flambe.

Crepes Flambados é simples de ser l>
preparado e chie na hora de servir.

G)

Accordes
i)@,C<l�.A.t.:o-....d<!$!lOml+

fu,;>Ils"*l!9rfU"'Md,,,h.jm"d�jl(l()If"\
� r..o.queir« de 'ii<!-9=' R$116,oo

�.(:D·t".."l,"M<>Ibo!,I{l(h-.l.f"
�� p.\.�", a«,,� M8Jb<id1»W

+S&Y'>.flliihA�

EM GUAMMIRL'v!
Rua 28 de Agosto, 1939

Sala 02 - 373-1065

EM JARAGUÁ DO SUL
Av. Getúlio Vargas. 158 . 275-0583
Av. Mal. Deodoro. 183 • 371-7365

Shopping Center Breithaupt ·372·2678

\

•

G'eléia de Laranja
Ingredientes: 3 laranjas
ácidas; 5 laranjas doces; 3

.

limões; quatro quilos de
açúcar; 2 litros de água.
Preparo: Lave e descasque as

laranjas e os limões, cortando
as cascas bem finas e picando
o restante. Retire os caroços e

amarre-os num pano bem
fino. Coloque tudo numa

vasilha com a água fria e
.

deixe de rnolhó durante 24"
' .

horas. Retire os caroços e leve
ao fogo baio por 1 hora eq5-
minutos aproximadamente.
Junte o açúcar e deixe por
mais 20 a 30 minutos apenas
sacudindo a panela, de vez

em quando, até obter o ponto
de geléia.

o Círculo Italiano de Jaraguá do
Sul, representando a comunidade
italiana vem parabenizar o prefeito

Moacir Bertoldi, a vice prefeita
Rosemeri P. Vasel e os vereadores
eleitos, bem como toda equipe

indicada para dirigir os destinos do
nosso Município.

A diplomação e a posse lhes
transmitiu a legalidade para dirigir
o Município, tomando as atitudes

para o bom desempenho no cargo que lhes foi
. confiado. A comunidade italiana crê no bom
desempenho de toda a equipe e por outro lado,
coloca-se a disposição para colaborar no que for

possível, para manter viva as tradições e os costumes

do povo de nossa cidade.
Parabéns pela eleição e posse, e que Deus os ilumine,

para que todos os objetivos sejam alcançados no

mandato que se inicia em 2005 e que ao final do
mesmo, olhando para trás possamos nos certificarmos

de que o sucesso foi alcançado.

.-

)
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"Shaw da Virada" 'recebe
2005 com chave de ouro
Por Erica Guard.a/GB Edições
O Ano Novo vai chegar com muita música na tela da Globo;
além do "Show da Virada", estréia no dia 02 o musical "Estação
Globo", que terá a apresentação de Ivete Sangalo

Os melhores híts deste ano marcarão a chegada de 2005, quando a Rede Globo
exibirá o traaiéi�ri�l "Show da Virada". Gravado no último dia 30, no Claro Hall,
no Rio de[aneiro, a atração, mais uma vez, foi uma grande festa e o público
dançou ao som.das.principais bandas que se destacaram em 2004, durante- quase
três horas d� �ui�� música. O diretor geral do especial Aloysio Legey lembra que
essa festa�recebeJ;á o novo ano que terá uma programação especial para

homenagear o'ani�ersário da emissora. "Será um ano inteiro de comemorações de
uma data muito-especial para TV Globo, que celebrará, em abril, 40 anos no ar",
disse Legev., ' '-',

" ' ,

-Daniela MercUlyàbriu a noite de muito alto astral com "Maimbé Dandá" e

"Mutante". �g��depois o trio KLB subiu ao palco e lev�u as adolescentes ao

delírio. Kiko, Leandro e Bruno cantaram duas músicas: "Não dá mais" e "Carolina".
O grupojota Quest foi a quarta atração da noite. Interpretou "Do Seu Lado" e

"Mais Uma Ve�":�ucessos mais tocados em 2004. "Não é a primeira vez que

participo do'''SJ1Í)� da Virada". Para mim é uma honra, pois estou cantando ao

lado de grandesartístas", confessou. A dupla Sandy e Junior agitou o público com

as canções "be�p�i:diçou" e "Nada vai me sufocar". O Clima romântico chegou
com os sertanejos Leonardo, que cantou as músicas "Fantasias" e "A

Desconhecida", eDaniel interpretando "Querida" e "Será".
Na seqüência.foi asei de Zezé di, Camargo e Luciano apresentarem as músicas
"Nosso Amor é Ouro" e "Galera Felícídsêe". Depois, Zezé se juntou à filha
Wanessa Camargo para cantarem a música "�amor". Em seguida, Wanessa

agitou o público com as músicas "Eu Quero Ser o Seu Amor" e "Me Engana Que
Eu Gosto". Alcíone subiu ao palco logo após com "Vo��e Vira a Cabeça" e "Faz
Uma Loucura"; � depois o grupo Revelação com "Deixa Acontecer" e "Bagaço da

Laranja". ,

"Mexe, Mexe" foi a primeira música que Dudu Nobre cantou e depois vieram

"Água da Minha Sede" e "Vou Botar Seu Nome na Macumba". Os outros

sambistas também fizeram todos dançar muito. Jorge Aragão com "Tendência" e

"Do Fundo do NOS60 Quintal" e Zeca Pagodinho cantou "Penetra" e "Caviar". O

grupo Babado Novo interpretou "Safado, Cachorro, Sem Vergonha" e "Doce

Desejo". Ivete Sangalo fechou a noite em grande estilo com as músicas e uma

surpresa para o público e a produção. A simpática baiana interpretou "Flor de

Reggae", "Sort�.Q.!;"mde", "Céu naBoca" e, de improviso, incluiu o sucesso "Festa"

que fez todo o público pular mais ainda.
Os telespectadores poderão conferir tudo isso no "Show da Virada", 'que vai ao ar

r,'"

1:.;"

no dia 31 de dezembro, logo depois da novela "Senhora do
Destino".

Estação Globo
Ivete Sangalo ,é a apresentadora do musical" Estação Globo" em

homenagem aos musicais' que será exibido no dia 02 de janeiro,
logo após o especial "O Pequeno Alquimista", e vai mostrar o que
o Brasil inteiro ouviu e cantou nas últimas quatro décadas.
No primeiro dia de gravação, realizado no último dia 13, Ivete

Sangalo recebeu o cantor Simoninha e as duplas Zezé di

Camargo e Luciano e Sandy e Júnior. Como não poderia deixar o

seu jeito brincalhão de lado, Ivete, para relembrar os tempos do
"Velho Guerreiro", apareceu vestida de Chacrinha e cantou

"Abelardo Barbosa" para o público presente.
No segundo dia de gravação, Ivete Sangalo recebeu mais

convidados para contar a história da música nestas quatro
décadas. Skank cantou "Fio 'Maravilha", relembrando Maria
Alcina no festival de música. Fernanda Abreu interpretou "Miss

BrasiI2000", de Rita Lee. As divas Marília Pêra, Betty Faria e

.Claudia Raia deram um show de coreografia e emocionaram a

platéia com a música "Epitáfio", do grupo Titãs. Marília, Claudia
e Betty foram c�nvidadas por Gleiser para representar os

musicais que apresentaram na Globo: "Betty Faria Especial",
agosto de 1984; "Elas Por iJas", com Marília Pêra, janeiro de
1992; e ''Não Fuja da Raia", com Cláudia Raia, em abril de 1996.
Ivete também recebeu - com flor no cabelo, no melhor estilo

I cigana - o cantor Sidney Magal, que interpretou um de seus

maiores sucessos, "Sandra Rosa Madalena". Alexandre Pires
também marcou presença e relembrou os shows de vários artistas

realizados no país com a música "Begin the Beguine", de Julio
Iglesias. Outra baiana também deu o ar da graça no "Estação
Globo" em homenagem aos musicais. Daniela Mercury levou
"Toda Menina Baiana" e bateu um papo com a apresentadora
conterrânea. Para fechar o grande espetáculo, Ivete cantou

"Canto de Areia" e recebeu no palco Jorge Aragão, Beth
Carvalho eDudu Nobre, que formaram uma roda de samba.
Com seu jeito irreverente, Ivete empolgou a platéia presente com

suas brincadeiras e chegoll' inclusive, a criar uma "música" na hora,
acompanhada com animação pelo público, que entoou o refrão
inventado' pela cantora na hora. Nos intervalos, enquanto os

convidados não entravam, ela também não deixava de cantar urn de

As fãs de Daniel poderão ver' seu ídolo interpretando aI

músicas "Querida" e "Será", no "Shaw da Virada

seus sucessos para atender aos pedidos dos fãs. Sempre atenciosa Cilt

público, a cantora baiana sentou entre os convidados e fez a festa de
quem assistiu à gravaçãp do especial. "Eu me diverti. Eu adoro faze,
adoro me exibir e a televisão é a maneira mais rápida e prática de se

exibir e onde você tem urna resposta imediata. Além disso, tem uma

super estrutura, uma história para contar; carinho por todos os Iad(\\1
artistas amigos. Eu não digo que está sendo fácil porque é uma gr.ml
responsabilidade. Afinal de contas, eu tenho que lembrar que é uma

comemoração 'de 40 anos de muito sucesso, mas i tão divertido que
chega a ser perigoso porque é bom demais", avalia Ivete.

Segundo o diretor Luiz Gleiser, o programa foi criado pensando na

Ivete como apresentadora. "Ao contrário das substituições que ela
antes, maravilhosas por sinal, desde o começo, nós pensamos em

um programa para ela. Um programa em homenagem aos 40 anos
'

música brasileira com um grande nome da música brasileira, uma

figura que, hoje, é emblemática de como a nossa música é boa, é

é importante. Então, para nós, da criação, da produção, está sendo

privilégio porque nós trocamos figurinha sobre tudo", ressalta 01eL<ei
Além dos convidados que Ivete recebeu no palco, o "Estação 01000'
em homenagem aos musicais exibirá os mais importantes programa;
musicais da emissora como "Cassino do Chacrinha", "Globo de Ouro' ,

"Grandes Nomes", "Chico & Caetano" e "Som Livre Exportação" ,

.
de grandes eventos como os festivais de músicas, os espetáculos de
cantores nacionais e internacionais realizados no Brasil e depoimen ",

dos artistas.

TecnoFlex
Desenvolvendo Soluções

.

47371 7676' .. ,

www.tecnofíex.com.br

I f soft
s s tem a

473716864
www.infosoftsistemas.com.br

CENT M
INFORMÁTICA'
Sistemas de Gestão

473717764
www.centrium.com.br

13

'� icroinformática
472751968

www.icroinformatica.com

tfi
NETWORKS

472731112
www.tfi.com.br
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ARQUIVO GB IMAGEM

Licença
Elizabeth Jhin, a co-autora de "Começar de Novo", ainda continua

substituindo Antonio Calmon, frente a novela "Começar de Novo". O autor

em breve voltará de sua licença-saúde.

Astronômico
o sucesso que "Senha

comercial de 30 segu
menos,que R$ 240 mil.

Capa
E quem será a capa da "G Magazine" de fevereiro vai ser o ex-"BBB" Thiago, o

famoso "dotadão" do reality show global.

GB1MAGEM

I
De volta
Em quem poderá voltar às telas da Rede TV! é

Monique Evans. A emissora quer que ela

apresente o Carnaval do Gala Gay, com isso

Monique deve deixar o SBT.
I

Personalizado
Danielle Cicare!li contratou um time de primeira
linha para adequar o apartamento comprado na

capital paulista, avaliado em 1,5 milhão de Reais.

A futura Senhora Fenômeno tem supervisionado
pessoalmente as obras.

Ciumenta
E falando na bela, todo mundo sabe que
Daniella Cicarelli é muito ciumenta. Quem viu
conta que na semana passada a modelo atirou

longe um vídeo de computador por causa de
uma suposto e-mail recebido por Ronaldinho,
pelo qual uma amiga do jogador teria
mandando uma inocente mensagem carinhosa.

"

"Os Normais"
estão de volta
A Globo já bateu o

martelo: Rui (Luiz
Fernando
Guimarães) e Vani

(Fernanda Torres)
estarão de volta na

programação de
2005. De início,
serão doze
episódios exibidos
no primeiro
semestre do ano.

Voltando à tela da Globo
Silvia Buarque está há algum tempo fora da televisão, mas

deverá voltar à cena em "América", novela que deverá estrear

em fevereiro de 2005.

�
I

I
I

Romance
Em "Mad Maria", minissérie que
estréia na Globo em Janeiro, Priscila
Fantin viverá Luiza, uma moça de

origem humilde que sonha em

melhorar de vida. Ela consegue o

que quer quando J. de Castro

(Antonio Fagundes), um político
influente se apaixona por ela e

passa a sustentá-Ia.

Indicado ao Oscar
Nos Estados Unidos, há quem jure que Leonardo DiCaprio levará a

estatueta de Melhor Ator, por sua atuação no filme "The Aviator", no qual
vive o empresário Howard Hughes.

I RESUMO DAS NOVELAS I
" MAL_I:IAÇÃO

SEGUNDA - Luciano fala para Letícia que acusou

Gustav·o de plágio para que sua música fosse escolhida
para a abertura da novela em vez da dele. Letlcia
cumpre a promessa de dar um beijo em Luciano em

troca da verdade com um rápido beijo no rosto. Ele fica
furioso. Rafa, Cabeção e Tedebê acham que Vilma e os

rapazes que quiseram tirar fotos foram mandados de
propósito por alguém. Letfcia se sente culpada por não
teracreditado em Gustavo e fala para Flávia que precisa
se desculpar com ele. Camila e Diogo decidem
descobrir quem Beatriz está namorando. Aline sugere
que Bel aprenda a gostar do beijo de Kiko. Letícia tenta
se desculpar com Gustavo, mas ele se recusa a ouvi-Ia.
Oscar só fala em Patrícia e não dá atenção para Sabrina,
que fica frustrada. Letlcia tem uma idéia para se

desculpar com Gustavo. Vivi chega no colégio
acompanhada de um segurança e explica para Cadu
que sua mãe o contratou para mantê-los afastados.
Pasqualete não deixa que Armandão, o segurança,
entre no colégio, para felicidade de Vivi. Murilo acha
estranho quando Gustavo fala que Letícia estava com

Luciano.
.

TERÇA - Letícia conta toda a história para o jornalista.
Cabeção, Rafa e Tedebê viram motivo de piada para
to�os os meninos do colégio. Miyuki e Drica ficam
felizes por sua vingança ter dado certo. O jornalista
ga�ante a Letlcia que vai publicar a matéria. Solange
euqe que Pasqualete afaste Cadu de Vivi ou deixe que
Arm?ndão entre no colégio para vigiá-Ia. O professor
explica que não pode fazer nenhuma das duas coisas.
Solange fala para Vivi que vai mandá-Ia imediatamente
para a Suíça se vi-Ia com Cadu. Diogo e Camila
descobrem que Beatrizfoi até o clube e decidem iratrás
para descobrir com quem ela está- namorando. Eles
encontram Marcelo-no clube e explicam que estão lá
para daro flagra em Beatriz.Letícia percebe que Wiliam
está .desanimado, mas ele garante que não tem nada.

�amhIlaeDiogo encontram Beatriz sozinha e ela fala que
tln a marcado um encontro com uma amiga. Marcelo
explica para Beatriz que Camila e Diogo desconfiam
que ela esteja namorando alguém e pede que eles
Contem logo a verdade para os meninos. Beatriz prefere
esperar mais um pouco.

QUARTA-Letfcia explica a Gustavo que conseguiu fazer
Com que Luciano confessasse a verdade. Gustavo pede
Um beijo à Letícia, mas Natasha os interrompe. Cabeção
Plergunta a Miyuki se ela preparou uma armadilha para

�aebRa�a eTedebê.Miyuki confirma e dá uma bronca em

m
eção por ele ter bolado um plano para ver outras

d
enlnasde biquíni. Natasha fala que Letícia não queria

e
esmascarar Luciano, más namorar com ele. Letfcla vai

dm�ora,jrritada.Gustavo fala para Murilo que gostaria
Me �zer algo para retribuir o que Letícia fez com ele.

in
Ufl o Sugere que Gustavo tente descobrir se Cadu é

a
acente ou culpado do roubo do qual está sendo

j CCUS��O. Vivi e Cadu namoram escondido. Diogo e

d
aml a vêem Beatriz e Marcelo se

-

beijando e

�SC�brem que ele é o namorado 'misterioso. Camila

�:rlrcontar a Beatriz e Marcelo que eles já sabem.de

sit
o, �as Diogo sugere que eles se aproveitem da

lh���ao. Cabeção tenta se desculpar com Miyuki, que
Um tremendo fora. .

�i�INTA- Letícia descobre que Ângela s� mudou e não

ac�e para onde estava indo. Wiliam fica arrasado,

Gu �ndoque ela não quer mais saber dele.Letlcia'diz a

ten� avo que eles 'precisam encontrar Angela. Sabrina

del
a en�olvef Oscar nos preparativos para a viagem

eS,mas ele só pensa nas atividades que envolvem o

seu livro. Cadu fala para Catraca.que já
ele está tentando fazer com que

ite nele. Catraca nega tudo. Camila e

ara passar o dia na casa de uma amiga.
para poder ficar sozinho com Beatriz.

a Oscar que marcou um encontro

heSit ir bem na época de sua viaqerrt. Oscar

8eld?,m�s decide desmarcar a viagem e irao encontro.

Pos
Istral a atenção de Armandão para que Vivi e Cadu

mu��m namorar em paz. Letícia decide ligar para todo

elaest�.�ue conhece a Angela e tentar descobrir onde

����� - Catraca confessa que incriminou Cadu na

Fabr/I.a do roubo, mas garante que não empurrou

ele v
C.IO no estaleiro. Gustavo fala para Catraca que

dOis
ai ter que admitir para Cadu que mandou que
ra azes o assaltassem. Miyuki explica que seus

que ela faça faculdade no Japão.
pIora para que Miyuki não vá, mas ela o

Catra frieza e diz que precisa pensar no assunto.
fica �a.se recusa a contar a verdade a (adu.Gustavo

qUev �Ito decepcionado. Letícia garante a Wiliam
ai encontrar Ângela de qualquer jeito.Cabeção

1 se sente muito culpado por ter enganado Miyuki e se

l.desespera com a posslbllldade dela ir embora.
Gustavo conta para Natasha o que descobriu sobre.
Catraca. Natasha tenta convencer Gustavo a esquecer
o assunto, mas ele afirma que não vai conseguir não
fazer nada a respeito.Armandão vêVivi beijando Cadu
e fala que vai contar para Solange.Vivi tenta convencer

o segurança a não dizer nada, em vão. Gustavo
comenta com Murilo que está num dilema, pois para
inocentar Cadu teria que incriminar Catraca. Letícia

pede a ajuda de Gustavo para encontrar Ângela.

tudo. Prata e Virgínia falam dos velhos tempos. Júlia e

Amanda sentem ciumes de Carol.Ablçall consola Daniel e

lhe garanteJque é a ele q�em Nina ama. Rafa mostra a

operadora a Caro1.Amanda fala para Rafa que contou toda
a verdade a Júlia. Bartó fica furioso ao saber que Rubico,
Franklin e Gigi vieram até a ilha com Samuca e alguns
mergulhadores.Eleos manda embora eavisa que não quer
ninguém mergulhando em sua ilha. ldalina pergunta a

Lavfnia se ela nunca se interessou por Sandoval, deixando
a nervosa. Abigail aconselha Daniel a não se afastar de
Nina para conseguir descobrir o que JJ está fazendo com

ela. Rubico comenta com Lavfnia que Nina gosta de outro

homem que não é JJ,deixando-a intrigada.Rafa pede para
voltar com Júlia. Júlia diz a Rafa que a história deles não
tem futuro e o aconselha a ficar com Amanda. Sandoval
devolve a Rubico seu barco consertado.COMO UMA ONDA
SEXTA - Nina diz a Daniel que não é capaz de passar por
cima de tudo por causa dele e que Lenita é ideal para ele.

SEGUNDA - Nina vai embora, enojada com a chantagem
! Daniel fala para Nina que vai contlnuar esperando-a.H fala

de JJ. Encarnação percebe que Nina. devolveu seu anel de

I para Encarnação que Rubico, se não parar de visitar
noivado a JJ, mas ele garante que apenas vai mandar Sandoval, vai ter que ir morar .com ele definitivamente.
apertá-lo. Rubico vasculha a caverna de Bartô e se espanta ! Encarnação fica angustiada com a possibilidade de ser
ao vê-lo lavando roupa. Nina decide que não vai ceder à separada de seu filho. Rubico lernbreque Bartó não quer
chantagem de JJ. Sandoval fala para Encarnação que que ninguém mergulhe em sua ilha e decifra o código
precisa vê-Ia. Os dois marcam um encontro. Sandoval diz a dele. Alice se arruma para Prata e fica decepcionada
Lavínia que não entende por que Encarnação tem medo quando ele não nota.Rubico conta para Gigi e Franklin que
de ficar com ele. Lavínia sofre ao ver o amor de Sandoval Bartô tem um tesouro escondido na ilha. Abigail pergunta
por Encarnação. Rubico acha estranho que uma

I
a Nina porque ela vai casar com JJ,segosta de Danie1.Nina

assombração lave roupa e cozinhe.Conrado fala para Prata cai no choro e pede que Abigail não lhe pergunte nada.
que passou a acreditar na empresa de Rafa.Gigi comenta! Francisquinha percebe que Lavínia está incomodada em
com Franklin que acha que Rubico foi para a ilha sem eles. ver Sandoval com Encarnação. Encarnação pede que
Rubico senta-se à mesa com Bartô. Lavínia pede que Sandoval se afaste de Rubico e dela durante um tempo.
Francisquinha lhe devolva a corrente de Amarante. Ela Sandoval fica muito magoado e pede que Encarnação vá
devolve, mas avisa que aquela corrente não vai deixá-Ia embora, deixando-a assustada. Sinésio volta para casa,
presa a Amarante. Nina chega em casa e descobre que seu

para alegria de todos. Sandoval fala para Lavfnia que
pai passou mal e teve que ir para o hospital. Bartó avisa Encarnação a afasta de Rubico, enquanto ela os aproxima.
Rubico que ele não pode levar nenhum adulto para sua Lavínia fica perturbada com a comparação. Nina fala para
caverna. Prata conta para Nina que Slnésio teve um enfarte Mariléia que vel cuidar de todos os preparativos do
e vai ter que ficar na UT1. Prata avisa Nina e Mariléia que casamento para que ela possa sedo edicara Sinésio.
Sinésiovai precisarde muitos cuidados.

SABADO - Lavfnia diz a Sandoval que ele fez com que ela
TERÇA -)J provoca Daniel.Nina quase morre de ódio ao ver acreditasse que o ano novo talvez seja feliz.Francisquinha,
JJ,mas se segura.Rafa pede que Amanda fique na empresa. Júlia, Querubim e .Quebra-Queixo fazem uma oração de
JJ pergunta a Nina se ela pensou em sua proposta, ano novo. Prata e Virgfnia relembram os tempos de
deixando-a furiosa. Sinésio fala para Nina que está juventude. Alice fica com ciúmes. Conrado c-onvida Carol
preocupado com a empresa e com ela e pergunta se ela

para passar o ano novo na praia. Sinésio pede que Daniel
tem certeza de que quer casar com JJ. Nina pede que ceiecomele,MariléiaeNina.Danielfazumbrindeaoamor
Sinésio não se preocupe. Sandoval tenta convencer verdadeiro, deixando Nina perturbada. Conrado vê Lenlta
Encarnação a enfrentar JJ, mas ela tem medo. Ele diz que na praia e diza Carol que vai embora.Carol não deixa. Prata
vai provar para ela que é inocente e não matou homem vai levar Virgínia em casa, deixando Alice sozinha. Rafa
algum. Gigi diz a Daniel que seu pai só passa mal depois encontra Amanda na praia e lhe dá um abraço.para grande
que fala com JJ. Lenita comenta com Mariléia que Nina felicidade dela. Lenita paquera Floriano, que fica
estava sem o anel de noivado. Marfléla fica preocupada. impressionado com a beleza dela. Encarnação vê JJ triste e
Sinésio pergunta a JJ se Nina está feliz com o casamento.JJ o convence a ligar para Nina. JJ diz a Nina que quer lhe
garante que a relação dele com Nina é maravilhosa. desejar um feliz ano novo, mas ela fala que o ano não será
Mariléia pergunta a Nina por que ela está sem o anel de feliz nem para ela nem para ele. JJ chora
noivado. JJ fala para Mariléia que o anel está sendo desesperadamente nos braços de Encarnação, que fica
apertado, deixando Martléfa aliviada. Nina fica semsaberoquefazer.EncarnaçãoperguntaaNinaporque
impressionada com a cara-de-pau de JJ.JJ fala para Nina j ela vai se casarcomJJ e afirma que ele a ama multo.Nlna é
que ela só tem mais um dia para voltar a usar o anel antes

lsarCástlca
com Encarnação e pergunta se ela sabe o que é

que ele conte tudo a Slnésl<:.Sandoval fala para Lavfnla que destruir a pessoa que se ama Encarnação vai embora,
tem certeza que Encarnaçao vai acabar ficando com ele murto perturbada e liga para a casa de tavtnta, mas não
Nina fala para Daniel que gostana de ser mais corajosa e

consegue falar nada
j

..

pede que ele nunca esqueça que ela? ama

QUARTA - Nina tenta "embora, mas JJ a obriga a Jantar > COMEÇAR DE NOVOcom ele. Alice não gosta quando Virgínia chama Prata de (
Zequinha. Rafa e Conrado acham Carol interessante. JJ

Imostra a Nina quejá deu entrada nos papéis do casamento
emarcou a data para o Dia de Reis.Nina exigequeJJ pague

Ia dívida da empresa de Sinésio e garanta que a aldeia dos

pescadores vai permanecer intacta. lavínia dá umas dicas
para Idalina ficar mais bonita. Nina ch.ora abraçada a

Abigail.JJ chega em casa radiante, anunciando que vai se

Icasar com Nina. Encarnação fica com a pulga atrás da
orelha. Conrado e Rafa percebem que Alice está com

ciúmes de Virgínia. Prata garante a Alice que ela não tem !
motivos para sentir ciúmes. Rubico fala para Encarnação 11que todo mundo que ele conhece tem pai e mãe, menos

ele. Encarnação se sente culpada.ldalina se arruma para
Pedroca,t:nas ele não repara, deixando-a irritada.Floriano e

IRosário voltam do mar com bastante peixe. Rubico
combina de levar Franklin e Gigi na ilha para mostrar que

Ificou amigo de Bartô.Sandoval pergunta a Lavfnia porque
ela nunca fala do pai de Júlia. Lavlnia pede que Sandoval
nunca mais toque naquele assunto, deixando-o pasmo.
Rubico chega na caverna de Bartô, percebe que ele enfiou I
um estrepe no pé e o ajuda. Franklin e Gigi começam a

Iperdera medo de Bartô.

QUINTA - Nina diz a Daniel que o ama, mas que o

casamento deles poderia destruir- outras pessoas. Daniel

I
pergunta se JJ está preSSionando-a, mas ela se recusa a

responder. Gigi, Franklin e Rubico comem com Bartõ e

escutam histórias de suas aventuras. Amanda confessa

para Júlia que mentiu para afastá-Ia de Rafa. Júlia fica
admirada com a honestidade de Amanda e a perdoa por 1

i

��.:�, :.� .,' ··';;';::··�·_:·://�:';\:;'·"T;;:-:<��:1'�:,�···;'-' .�1': ;':; �.-:;, ;;( : .·;,;..... '�'r.. ''': .. � \���:./<�.. ' ,: 0(":;' . ,.:..f,'. •..• .'

)

•

"""'it"'* �'1'.'í�1i,0i$\�,",WIii:i?"" ��'�:��7�,,��,-�,�M� '9.�1� ��i'i,\�'Í;1 �j���i:������"�'!\��"i:'" ��"t.;�.!� J1:'�{�:i\"(\' Vi ��, �,h�: ';'Il,:t.! 'ilid "W

SEGUNDA - Lúcia se insinua para Miguel, que finge lhe
dar bola. Miguel e Letícia vão embora deixando Lúcia
sozinha. Lucrécia finge falar com dificuldade e pede
perdão a Doidona. Doidona diz a Lucrécia que ela não a

engana. Anselmo mostra a Letícia que preparou um

jantar para toda a família, mas ninguém veio. Letlcia
decide ficar e ele coloca um comprimido em seu copo
sem que ela veja. Miguel convence Gigi a rrâo ir embora.
Artur lê as falas de uma cena de amor com Carmem e os

dois acabam se beijando. Abel e Pedro decidem jantar
com Anselmo e Letfcia. Anselmo derruba o copo de
Letfcia antes que ela o beba. Adernar confessa para
Tenório que está se sentindo sozinho. Mérilin treina o

papel de mulher obediente para conquistar Ademar.
Doidão e Doidona fazem uma festa de Natal, da qual
participam Miguel, Gigi e Sonya. Moacir tenta consolar
Elvira, que está triste com a partida do filho. Doidona
bota cartas para Gigi e diz que seu grande amor não é

Miguel,mas um homem que virá do mar.JÚlia diza Pedro
que ele é fechado demais e ele é estúpido com ela.
Mérilin aparece tooa comportada para almoçar com

Adernar. Anselmo espera que saiam e coloca outro

comprimido dentro do copo de Letlcia, que bebe sem

perceber nada.

TERÇA- Anselmo diz a Miguel que encontrou
desmaiada. Gigi desabafa com Pedro, explicando que
Miguel não está inteirar;nente.envolvido com ela. Júlia

pede que Rico a leve para dançar. Miguel diz a Pimenta

que acha estranho que Letícia tenha desmaiado duas
vezes'. Anselmc-flnqe estar passando mal para desviar a

atenção. �ic9 tenta beijar J�lia: Pedro ma'lp.a Flue ele se

afaste. Letfcia acorda do desmaio. Miguel diz a Letfcia que
está ali porque sentiu uma vontade enorme de vê-Ia.
Anselmo fala para Pimenta que Letfcia tem tomado

tranqüilizantes sem receita médica. Pedro e Rico brigam e

acabam na delegacia. Miguel leva tetlcía para seu quarto
no spa.Pedro e Rlco fazem as pazes.Ademarfica fascinado
por Mérilin,mas ela avisa que é uma moça de famf1ia.Pepê
fala que não vai mais voltar para a escola. Betinho acusa

Dandara de ser a culpada pela confusão em sua família.
Doidão sugere que Sidarta leve Isadora para jantar.
Doidona aconselha Isadora a aceitar o convite de Sidarta.
Mário briga com Márcia Anita e com Afda.Albertexplica a

Afda que Mário é muito revoltado. A repórter de fofocas
Lavlnia Teodora e o fotógrafo Sandro chegam ao spa,para
desespero de Arda. lavfnia pergunta a Alda sobre Miguel.
Sonya ouve. Miguel diz .a Dimitri que eles podem usar

Lavlnia contra seus adversárlos.

QUARTA - Letícia fala para Joana que tomou o calmante
que o próprio Pimenta lhe receitou. Pedroe Júlia fazem as

pazes.Lavfnia faz milhares de pergunta a Alda.Sonya diz a

Carlos que não quer compromisso com ele.Ademartenta
ser bastante g�ntil com Carmem e Aftur. Ten6rio avisa

Ademarquejá está tudo pronto para o acidente que Artur
vai sofrer. Carlos se declara para Sonya, que não lhe dá a

menor bola. Isadora concorda em jantar com Sidarta.
Letlcia comenta com Anselmo que Pimenta encontrou

remédio para dormir em seu exame de sangue.
pergunta a Letícia se ela o está acusando de

dopá-Ia e vai embora furioso, Doidona garante a Miguel
que Lucrécia está melhor do que aparenta. Lucrécia olha

alguns dos desenhos que Mikhail Karamazov fez dela.
Mérilin decide cozinhar para Adernar, para ciúmes de
Rosário.Simone diz a Elvira que,agora que ela fez com que
Moacir se apaixonasse, precisa desprezá-Ia e deixá-lo
arrasado. Anselmo pede que Lucrécia lhe arrume veneno,
mas ela se recusa a colaborar. Tenório mostra a dois de
seus capangas quem é Artur e eles se preparam para o

"ataque". Miguel pergunta a Le.tícia se Pedro é seu filho.
Ela confirma.

QUINTA - Letlcia explica a Miguel que tinha medo de que
ele ficasse com raiva de Pedro. Miguel perdoa Letfcia e

eles se abraçam, muito emocionados. Gigi percebe que
Lavfnia está escutando a conversa e pára de falar. Pedro e

Moacir desconfiam de Ademar,Artur fica chocado. Mérilin
serve a comida que preparou a Adernar e lhe garante que
adora cozinhar. Letfcia pede que Miguel não revele a

Pedro que é seu pai. Miguel fica irritado, mas diz a Letlcia

que não vai fazer nada por enquanto. Dimitri garante a

Ademar que Miguel está prestes a lhe fazer uma grande
proposta de negócios. Miguel diz a Pedro que quer lhe
contar sobre Miguel Arcanjo. Pedro ouve tudo o que
Miguel diz com grande atenção. Os dois ficam muito
emocionados. Sidarta examina Rosário, que fica
encantada. Mérilin garante a Lúcia que está quase
conquistando Ademar. Miguel diz a Dimitri que está
radiante por ter descoberto que tem um filho homem.
Dimitri fica feliz ao ver Miguel pacificado. Lúcia diz a

Lavlnia que é Intima de Miguel,o que a deixa interessada.
Elvira começa a ser fria com Moacir, que percebe. Letícia

perqunta a Anselmo por que ele contou a Miguel que
Pedro é filho de Miguel Arcanjo. Pepê fala para Doidona
que queria que seu pai e sua mãe voltassem a ficar juntos.
Betinho diz a Oandara que eles vão ter que se unir para
reconciliarSidarta e Isadora.

.

SEXTA - Miguel explica para Gigi que a acha linda, mas

que não deve ficar com ela. Sonya avisa Miguel que
Dimitri passou mal. Miguel vai socorrê-lo, deixando Gigi
sozinha. Anselmo comenta com Maria que Pedrotalvezjá
não esteja mais interessado em Júlia. Moacir jura que vai
encontrar o culpado pela morte de Eurídice de qualquer
jeito e diz que desccnflazíe Lucrécia. Pedro fica chateado
ao pensar que Lucrécia é suspeita de assassinato.Lucrécia
bola um plano que fará com que Miguel seja preso e com

que a herança de Branca venha parar em suas mãos.
Dandara e Betinho topam fazer uma trégua. Sonya fica
muito emocionada ao' saber que Pedro é seu irmão.
Betinho e Dandara tentam convencer Isadora a ir à festa
de réveillon na casa de Doidão e Doidona.Ademar mostra

a Mérilin um vestido velho e bastante antiquado que foi
de Almerinda e pede que ela o vista para ele. Elvira
encontra Moacir na festa de ano novo e não é fria com ele,
dizendo que naquela noite só quer pensar em coisa boa.
Simone observa. Jairo beija Margarida e garante que ela
não vai perdê-lo nunca.lsadora decide perdoar Sidarta.Os·
dois se beijam. Dandara e Betinho se sentem felizes por
seu plano ter dado certo. Gigi pede que Miguel passe o

ano novo com ela,masele se recusa.
•

SABADO � Gigl fala para Dimitri que vai sair daquela
situação. Letfcia e Miguel se beijam. Joana e sua famnia

procuram por Ana. Xavier encontra Ana nas rumas do
incêndio e a leva para "asa. Letlcia pede que Miguel
enterre o passado e acabe com seu casamento de
fachada com Gigi. Miguel promete a letfcia que vai
tentar. Sonya manda Gigi parar de complicar a vida de

Miguel. Gigi decide não ir mais embora só para irritar

Sonya. Miguel confessa para Sonya que está com

vontade dê desistir de sua vingança, mas afirma que
ainda precisa investigar algumas coisas. Mérilin acorda
de ressaca na casa de Adernar, ainda usando o vestido
de Almerinda. Adernar garante que não abusou dela.
Branca fala para Abel que achou que estivesse grávida,
mas descobriu que era alarme falso.Mário descobre que
Péricles estava no spa e não lhe procurou, o que o deixa
revoltado. Aída exige que Péricles peça desculpas a

Mário. Rosário consegue conquistar Ten6rio. lsadora
atende uma ligação de Leilinha para o celular de Sidarta
e fica furiosa. Sidarta descobre que Isadora desistiu da

reconciliação. Dandara garante a Sidarta que vai
conversar com Isadora. Simone fala para Elvira que ela
vai ter que sair de Ouro Negro o mais rápido possível.
Lucrécia fala para Olavinho que eles precisam acabar
com Branca, para que Abel se torne seu herdeiro. Abel
fala para Lucrécia e Olavinho que ele e Branca decidiram
tentarter um filho.

SENHORA DO DESTINO
SEGUNDA - Cláudia diz a Isabel que está muito feliz por
ela estar ali. As duas se abraçam, emocionadas.

Reginaldo pede que Bianca e Viviane o deixem a sós
com Josivaldo para que eles possam conversar.Viviane
fica irritada por serexclufda da conversa.Reginaldo diz a

Josivaldo que ele não vai passar o Ano Novo na casa de
Maria do Carmo. Josivaldo não tem outro jeito senão
concordare fica vendo o Revéillon pela televisão na casa

de Reginaldo. Maria QO Carmo deseja que Isabel tenha
um Ano Novo muito feliz, onde quer que ela esteja.
Isabel conta para Cláudia que Nazaré foi internada por
ter tomado uma grande quantidade de tranqüilizantes
e depois desapareceu do hospital. Cláudia convida
tsabe! para a festa de Ano Novo na casa de Maria do
Carmo. Isabel fala para Cláudia que não voltou porcausa
de Maria do Carmo,mas porque está grávida de Edgard.
Nazaré liga para a casa de Reginaldo e Josivaldo atende
o telefone. Ela diz a Josiv ... Ido que está num convento,
mas na realidade está num bordel. Josivaldo pergunta
por Isabel e Nazaré deduz que ela não voltou para o Rio.
Isabel pensa em Nazaré. Maria do Carmo percebe que
Cláudia está com uma cara diferente e pergunta o que
houve. Cláudia disfarça,mas nofundo não cabe em si de
felicidade por Isabel estar devolta.Edgard comemora o

Ano Novo sozinho.

TERÇA - Shirley aconselha Alberto a esquecer Cláudia e

Isabel. Bruno pede para passar o Ano Novo na casa de
Rita, mas ela fala que não pode se arriscar a irritar
Reginaldo.Eleonora fica emocionada com o bebezinho
e promete fazer tudo para ele sobreviver. Leandro pede
para conversar com Cláudia e diz que eles deveriam
entrar o ano com todas as suas questões resolvidas.
Cláudia concorda. Cresci Ida conta para Thomas que
Nalva está com saudadesde Leandro. Thomas garante
que não vai permitir que Nalva e Leandro voltem.
Leandro fala para Cláudia que é a ela que ele ama.

Cláudia diz a Leandro que não sabe se vai conseguir
perdoá-Ia, mas quer tentar. Os dois se beijam. Eleonora
promete ao bebê que não vai mais deixar ninguém
maltratá-lo. Maria do Carmo fala para Dirceu que acha
que Cláudia estava perturbada porque recebeu alguma
noticia de Isabel. Isabel liga para Edgard e lhe deseja feliz
Ano Novo, mas confessa que ainda não o perdoou.
Edgard quase morre ao ouvir a voz de Isabel. Josivaldo
bebe um pouco e decide ira à casa de Maria do Carmo.
Leonardo não se conforma em ver Maria Eduarda se

casando com Viriato. Plínio encontra Angélica abraçada
com Belmira e pede que ela se explique. Angélica se

prepara para contar a verdade a Pllnio,mas Reginaldo a

impede e diz a PHnio que Belmira é a diretora de um

orfanato com o qual Angélica colabora. Reginaldo
aconselha Belmira a se afastar ,de Angélica. Josivaldo
aparece na casa de Maria do Carmo.

QUARTA - Josivaldo se finge de arrependido e pede
perdão a Maria do Carmo e aos filhos. Maria do Carmo
pede que os filhos tomem uma atitude, mas ninguém
faz nada. Sebastião confessa para Janice e Venâncio
que está sentindo falta de Eleonora. Dirceu expulsa
Josivaldo da casa de Maria do Carmo. Giovanni vê
Josivaldo na sarjeta e fala que ele é um zero à esquerda.
Isabel ouve o telefone tocar e n ão atende,mas morre de
curiosidade. Giovanni leva Maria do Carmo até a

quadra da escola para ser homenageada. Cláudia fala
para Dirceu que precisa conversar com ele. Dirceu
decide ir embora ao ver Maria do Carmo sambando e

se divertindo. Shao Lin provoca Bruno e eles partem
para a briga.A briga éseparada,mas Shao Lin garante a

Bru,no que ainda vai acertar as contas com ele. Uma

repórter faz uma matéria sobre o bebê que Eleonora
encontrou na lata de lixo.O telefone toca diversas vezes e

Isabel finalmente oatende.Nazaré pensa que foi Cláudia

quem atendeu ea insulta multo.lsabel bate o telefone na

cara de Nazaré, muito perturbada. Maria do Carmo fica
pasma ao saber que Crescilda canta numa churrascaria.
Nazaré insulta a madame do bordel onde está e ela a

expulsa. Cláudia vê Nalva e Thomas passando juntos.
Leandro diz a Cláudia que eles não merecem sofrer por
causa de Nalva, mas ela continua um pouco arredia.
Eleonora fala para Jeniferque está pensando em adotar o

bebê que encontrou.Cláudia aconselha Isabel a procurar
Maria do Carmo.

QUINTA - Isabel fica pensando no que Cláudia disse.
Viriato, PHnio e Reginaldo seguem uma tradição de famllia
e levam uma bandeja de café-da-manhã para acordar
Maria do Carmo no primeiro dia do ano. Viviane acha
aquilo uma bobagem, mas Angélica e Maria Eduarda
participam e se divertem. Isabel não gosta di! ver que
Cláudia se mudou para o quarto de sua mãe e elas acabam
brigando.Cláudia afirma para Isabel que ela se recusa a ver

a verdadeira personalidade de Nazaré, uma falsa que
enganou todo mundo. venâncio pensa nos milhões que a

família vai ganhar. Janice o aconselha a não ficar
deslumbrado demais com aquilo. Guilhermina garante a

Dr. Jorge Maciel que vai investigar se Sebastião ganhou
mesmo o quadro ou o roubou. Eleonora pergunta a Jenifer
o que ela acha delas adotarem o bebê.Jenifer hesita, mas

acaba gostando da idéia. Giovanni garante a Jenifer que
vai apoiá-Ia em qua!querdecisão que tomar.Cláudia conta

para Dirceu que Isabel voltou para casa.Shirley sugere que
Alberto se relacione com uma mulher mais velha para que
esta possa lhe ensinar algumas coisas. Dirceu aconselha
Cláudia a contar para Edgard que Isabel voltou para que
ele possa mostrar o diário' de Madame Berthe a ela.
Leandro pergunta a Maria do Carmo quando ela vai se

decidir entre Dirceu e Giovanni.Maria do Carmo responde
que 'acha que nunca vai conseguir. Nazaré pede que.
Josivaldo venha encontrá-Ia em Juiz de Fora e ele vai
correndo. Cláudia conta para Edgard que Isabel voltou.

Edgard vai até a casa de Isabel com o diário e fala para ela

que tem algo importante para lhe mostrar.

SEXTA - Edgard diz para Isabel que no diário de Madame
Berthe tem toda a história de como Nazaré a roubou para
conquistara pai de Cláudia. Isabel se recusa a ver o diário,
mas Edgard o deixa com ela e vai embora. Edgard diz a

Isabel que vai esperá-Ia o tempo que for preciso,
deixando-a perturbada. Bianca conta para Reginaldo que
Josivaldo viajou e ele adivinha que o pai foi atrás de
Nazaré. Maria do Carmo fica espantada ao saber da

partida de Joslveldo.Brunofata para Rita que acha que seu

pai sabe que ele esta namorando Daiane, mas não diz
nada. Shao Lin sugere a Giovanni que eles abram mais
academias em parcerla.Giovanni gosta da idéia. Maria do
Carmo diza Plínio que sente que alguma coisa em relação
a Isabel está prestes a acontecer. Gisela percebe que
Leonardo anda desligado e irritado. Maria Eduarda se

sente mal por estar deixando seu pai tão triste, mas o

Barão garante que ele vai sobreviver. Viriato vê Cláudia e

Edgard conversando e desconfia que eles tenham noticias
de Isabel. Isabel fica curiosa para olhar o diário. Alberto

percebe que Jacques não está bem e decide chamar um

médico.Josivaldo vai encontrar Nazaré e ela pede que ele
lhe conte tudo o que aconteceu em sua ausência. O

médico,Dr.Marcos,pede que Jacques faça alguns exames.

Guilhermina chega ao Rio e pede que Dr.Jorge Maciel lhe
fale de todos os detalhes sobre o quadro. Dirceu diz a

Sebastião que o quadro será leiloado daqui a dez dias.
Maria Eduarda surge diante de Leonardo,vestida de noiva.

SASADO - Leonardo diz a Maria Eduarda que ela está
linda. Edgard ajuda Viriato a se vestir para o casamento.

Gisela pede que Alfred vá para a casa de Maria do Carmo e

·tome conta da recepção. Cláudia diz a Isabel que ela vai
magoar Viriato e MarIa Eduarda se não aparecer no

casamento deles. Isabel se lembra de quando VirIato lhe
ajudou a conseguir seu primeiro emprego e fica dividida.
Josivaldo fala para Nazaré que vai ter que ir embora para ir
ao casamento de seu filho. Nazaré exige que Joslvaldo
fique com ela e,quando ele recusa, corta sua gravata com

uma tesoura.Josivaldo pega a tesoura das mãos de Nazaré
e a empurra, deixando-a furiosa. Isabel lê o diário de
Madame Berthe em que ela conta que Nazaré fingiu que
estava' grávida para conquistar JoséCarlos.Vivlanemanda
Cigano se apressar com o trabalho de pegar Bruno.Daiilne
se recusa a ir aocasamento com Shao Un,quefica furioso e

promete se vingar de Bruno. Merlval e Jandlrê'l ouvem.

Cigano e seus capangas seqüestram. Bruno. Eleonora
conta para sua famfl1a que está pretendendo adotar o

bebê,Renato.Guilhermlna garante a Dr.Jorge Maciel que
vai brigar pela posse do quadro e pelo titulo do Diário de

Notícias.Cigano deixa Bruno num cativeiro. Isabel termina
de lera diário.Nazarédecide ir atrás de ISilbel.
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Descubra a tmportênde
de hidratar sua pele
Hidratar a pele do corpo e do rosto não é

simplesmente um ritual debeleza, e sim uma questão
de saúde. Alguns fatores como má alimentação,
predisposição genética, alterações do metabolismo e

estresse podem contribuir para que a pele perca o

brilho e a viscosidade natural, com má aparência.
Além disso, existem os nossos velhos vilões que são o

sol em excesso, vento, uso

exagerados de sabonetes,
banhos prolongados e água
muito quente. Sem os

cuidados diários de
hidratação, a pele pode
tornar-se cada vez mais opaca
e sem vida, comprometendo a

sua função principal que é

formar uma barreira protetora
em nosso corpo.
O hidratante ideal deve

possuir ingredientes
emolientes e umectantes que
formam uma, película protetora,
ajudando a evitar a perda de água. O

, hidratante também contribui para'que a�
pele desempenhe plenamente a sua funçao
d barrei do orzani

�
e arreira protetora o orgarusmo contra os

fatores externos, como raios solares, vento,
chuva e até bactérias e vírus.

No verão, estes cuidados devem ser redobrados.
O uso de um bom hidratante contribui para
melhorar o aspecto geral da pele, deixando-a
mais macia e mantendo sua elasticidade.
E o rosto? Existe diferença entre o

hidratante indicado para a pele do corpo
e aquele usado I iI' rosto.' A pele do
rosto é muito mais sensível e fica

exposta diariamente, sujeita às
,

�gressõ�s.,dQ �Q(h'd� outros
' .

agentes externos. Por isso,
precisa de um produto com

fator de proteção solar e que

tenha em sua formulação
ingredientes ativos que

previnam e combatam o envelhecimento precoce.

Especialistas explicam que é muito importante mudar

periodicamente o tipo de hidratante. Com o passar do

tempo, a renovação celular se torna mais
lenta e é preciso que o produto acompanhe
as mu.lanças que estão ocorrendo na pele.
Sempre é bom lembrar que, de maneira geral,
n.. i"'le oleosa o ideal é usar produtos sem

I ,I ,), i formulação (são os chamados oil
frcc:.), geralmente em forma de gel'ou .

emulsão; as peles secas pedem
hídratantes mais oleosos que formam

uma película protetora sobre-a pele,
impedindo o ressecamento; para

as peles normais" fórmulas
.

equilibradas para repor apenas
a quantidade de óleo perdida

.

na limpeza diária ou por
agressões externas.

l:,. H idratar a- pele do corpo deve,
fazer parte do ritual e hiqiene diário. .,;,:'
A hidratação é antes detudo, ufnci': . ;; .�

.•.

questão de saúde
". "

Você gosta de cor? Use o Pink
A moda sempre dita as tendências, tanto da

roupa quanto da maqulaqem. Mas, independente
da moda, o importante é sentir-se bem, e linda

sombra pink-cintilante sobre a base rosada.
Com sombra rosa-clara ilumine a raiz das
sobrancelhas e o canto interno dos.-olhos:::Use
rímel marrom, que é uma excelente opção
para quem tem pele e 'cabelos claros, ou preto.
E seguem algumas dicas "básicas'', Para quem

gosta de brilho na pele, basta aplicar gloss
com uma esponja, depois da base.,
O blush deve ser Pink e aplicado com pincel
grosso, logo abaixo da maçã do rosto, em

direção à lateral dos olhos.
.

;

Para realçar os lábios, é só contornar com

lápis claro e preencher com gloss
transparente. Mas cuidado, o contorno deve
ficar imperceptível. No centro, aplicar gloss
cintilante rosado.

O Pink é a cor' perfeita tanto para as mulheres de .

pele clara quanto para mulatas e negras. E ninguém
duvida que o rosa sobre as pálpebras realça qualquer
olhar.

Aprenda a tir�r proveito desta cor. Faça o contorno

interno dos olhos com lápis marrom acobreado.

Aplique o pó facial com brilho metálico sob os olhos

partindo da lateral do nariz em direção às temporas.
Com sombra em pó rosa-forte faça o contorno

próximo aos cílios na parte superior e também no

canto externo da pálpebra inferior. Esfume na direção
da sobrancelhas com pincel de cerdas firmes. Aplique

Áries - Sua alegria e comunicabilidade com os amigos poderá
.despertar ciúmes nas pessoas. Cuidado com o que diz, mesmo

de brincadeira. Evite mal-entendidosJA vida amorosa mais
melhorar muito. Aproveite.

'

Libra - Não é hora par.a ser intransigente no amor, fique
I batendo o pé somente para mostrar quem manda .. O

momento pede tolerância para evitar mais complicações
cujas conseqüências poderão ser amargas. Reflita mais sobre
isso.

Touro - O astral harmonioso e alegre vai estar em quase todas as

áreas de sua vida. Sua criatividade estará em alta e isso vai Escorpiã'o - Você está mais cheio de idéias do que nunca e só o

refletir positivamente na vida amorosa. Aproveite os momentos I seu senso de responsabilidade é que vai mantê-lo ligado à
a dOIS. .

! realidade. Por isso, descarte todas as decisões importantes e
.

! invista somente no lazer. Relaxe e ltvre-se do estrésse.
Gêmeos - Você estará muito mais disposto à vida social e à I
convivência com pessoas novas. Divergências familiares tendem Sagitário - Sua relação sentimental poderá ganhar muito sevocê
a tirar o seu sossego. Conte com o apoio da pessoa amada neste optar pelo diálogo.Tenha coragem e encare tudo bem de frente.
sentido. O mesmo comportamento deve ser adotado no ambiente

profissional.
.

Câncer - O otimismo é um dos seus melhores traços mas tente

refreá-lo quando tomar decisões que envolvam o terreno

financeiro ou profissional. Não 'dê importância demasiada as

queixas da pessoa amada.

I Caprkórnio - Bom para as viagens de lazereas ílti�idades'
I esportivas. Aproveite a oportunidade para'esrr,e,lta,

r os laç,os, com

amigos e familiares. Cuide para que a pessoa amada náoftqué

I ressentida e dê vazão a ciúmes infundados .. ,"i '.. ."

Leão- O momento favorece as parcerias profissionais e
,

'

amorosas. Excelente para o contato com amigos e com a

pessoa"",
Aquário - Poderá se deparar com uma situação lia qual teraque

amada. Aproveite as viagens e lazer e curta bem os momentos a fazer uma escolha difícil. Deixe pesar a sua consciênc, ia e a sua
dois. Saúde em ótima fase. I intuição. Não dê ouvidos a falsos conselhos. Você sabe o que lhe

convém.

Virgem - Sua coragem e capacidade de tomar decisões estarão !
.

,

sendo avaliadas e não conte com o apoio de superiores. Tudo vai I Peixes - Contenha os seus impulsos porque as palavras podem
depender somente de você e de seu desempenho, mas ter um poder devastador. Só emita a sua opinião se for solicitada
mantendo a calma tudo sairá como o esperado. e mesmo assim faça-o com cautela. Péssimo no térrenoêfêtivo.

,
'

..

Então é Natal. E o

que você fez?
Por Daiana Riechel

<

O memento. mais desejado. e aguardado. de ano. finalmente chegou
para a nessa felicidade.

.

Foram, onze, doze meses de muito. trabalhe e espera: Um arre a mais err
nossas.vidas, algumas rugas a mais brotando na face e quem sabe
alguns fies de cabelos brancos surgindo. sobre nós, sem nçsso .

consentlmento, Sim, sobrevivemos a mais-um ano. de chuvas,temporail
secas, furacões, dlvldas.altas e baixas de moeda, terroristas, perdas,
ganhes, e mais perdas. }

Enfim, você deve pensar que.foi um ano. corno os outros, mas naquelel
outros, você não. tinha estes suaves, porém estranhes e Incômodos fiO!
brancos em meio. a seus cabelos:
Cada ano. é diferente, e a cada ano. o aprendizado. torna-se maior. ;

Somos.seres em constante mutação. e desenvelvimente,o que ",'.:
aprendemos ontem eu ha alguns momentos é essencial para o rumo
desenvolvimento pessoal e profissional, e é extrernamente'importem
que tenhamos consciência disto e que façamos o necessário para
alcançarmos esta ideologia.

'

A reflexão que não tivemos tempo de fazer durante todo o ano de-200� .

deveríamos aproveitar e realizar neste momento, quando o universo
parece conspirar em uma harmonia e tranqüilidade plen.a, caracterlstb
do. período natalino, exaltada em cada lugar que visitamos.
O Natal realmente parece que nos chega como um verdadeiro remédio
para as deres adquiridas durante os últimos meses. Per isso talvez o réal

.

significado já tenha partido.com as henas do bom velhinho há algum
tempo e já não possui mais aquela mágica que possuía quando a ação

"

midiátlca era menor ou quase zero em nossos meios sociais: :

",.:0 Natal já não é o mesmo Natal que era quando nossos pais e avós
.,

eram crianças, quando esperavamanslosarnente pela manhã do dia 2),
e felizes ficavam ao observar os coloridos pacotes postos pelo
-desconhecido Papai Noel em baixo da árvore enfeitada-no dia anterior
á.vtsltâ.

,,,J>-arece:"me que o espírito. natalino ganhou ares um tanto comerciais, .

. perdendo aquela sensação de família e calor humano. que possuía.
.'

O fato de que o personagem principal desta história ter sido pego
_,,;

(amo um garoto de propaganda para o mercado também veio a
'

.. '-influenciar na questão do Natal Consumismo, época de alegrias para OI

!

'

comerciantes'e loucura para pais e mães do mundo inteiro. Foi apei1às
"uma idéia, tlma jogada de marketing digamos, que veio a mudar.q

,

curso de uma velha história.
Infelizmente esta influência vermelha chegou aos demais elementos

que caracterizam esta época do ano. A aparência plástica tomou o

demais ingredientes do Natal, fazendo com que tudo pareça de
, .))'lentira, até a gostosa ceia ganhou aparência descartável composta pOI

'a,limentos desenvolvidos a base de fertilizantes e produtos químicos.OI
'Presentes são virtuais e até as crianças parecem não sentir o 'es'pírito ea

'Qele�a',��rdadeira do ,Natal, ansiando apenas pelo momento de
,

descobrir o que contem dentro daquele pacote que ela tanto esperou
duranté.o ano todo e pelo qual ela se esforçou para a aprovação

,.

escolar:':
;rudo.is�o'me faz pensar que o Natal é apenas um momento.de a'pGiOe
salvaçãe para pais-e filhos, ou seja, algo importantíssimo para se

consequir aqu,ilq que se deseja, sem o compromisso de refletir a,
,�

respetto-do verdadeiro significado desta data que é tão importante
para os cristãos e também para aqueles que não fazem parte desta

'religião, mas que levam consigo a-esperança de uma humanidade
melhor.trazendo a tranqüilidade e a prosperidade para dentro de
nossos lares.' .

"

,.'

r
'

A importância deste momento para nossas vidas é extréma'm;ente
essencial, é o período do ano em que os relógios deveriam tirar férias e

nós deveríamos nos presentear com alguns momentos de paz interiorf
relaxamento, sem pensar nos planos para o próximo and Ou na próxirnô
compra.
O Natal é o momento mais caloroso que existe e precisa continuar .

mantendo essa linha de pensamento para que n'Ós possamos malÍter
também as nossas raízes e.a nossa cultura ,que estão por sua vez ,;:

plantadas e preservadas dentro de nossas famílias, o primeiro arnbientl
,

.em que vivemos e aonde temos o espaço necessário para-se fazerjSSO,
formando e construindo a nossa identidade, e os nossos "ellores (9n1O
seres humanos.

'.

�f'

..

M,o'da Unerj
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Naquele tempo as pessoas eram como as de fioje, mas ojeito de viver era mais calmo e mais trabalhoso.
,

'E Cá na Judéia havia um menino chamado Benjamim.
'

'E[e era aleqre e gostava de correr e pular. 'E[e corria atrás dos carneirinfios que queriamfugir. 'É ql1e Benjamim era pastor. Passava o dia com os pastores mais velhos.
;is vezes, quando não fiavia gente granáe porperto, aparecia um menino de asas mais 6rancas que os carneirinfios e o dois brincavam.

- Quaré o seu nome? - perguntou um dia o pastorzinfio.
- ça6rier - disse eie.

- 'E por que você voa pelo céu?
- 'É que sou um anjo.

'E o anjo e o menino eram amigos. . ' .

(j)e noite, quase sempre Benjamim dormia ali pelo campo mesmo, com os outros pastores.Às vezes, fazia muitofrio e ele se esquentava pera meio dos carneirinfios. )lntes de dormir; ficava prestando atenção na noite.

çostava tanto...
' .

- Cri-cri-cri... -fazia o grifo.
- CBééé...

- 6errava uma ooelha:
- 'U-u-u-u...

- piava uma coruja. .

CBenjamim gostava de ouvir. 'E gostava de olharpara o céu, os vaga-rumes, a rua darinha, as estrelas piscando. )lca6ava dormindo, como se os 6arurfiinfios da noitefossem uma cantiga de ninar.

?das uma noite, de repente, eie acordou com um susto. 'Enfia certeza de que a(guma coisa estranfia estava acontecendo. Depois, reparou 6em: o que tinfiafeito ele acordar era o silêncio. 'Um siiêncio enorme, como se o mundo todo tivesse

parado para prestar atenção, iguafzinfio a eie.
- QJlefoi? - perguntou um pastor.

- :Não sei, está tudo tão quieto...
- disse outro.

'E todo mundo acordou. Os dois queficavam de vigia mostraram que os cameirinhos tam6ém estavam de olhos a6ertos e ca6eça em pé.
)lí elesforam começando a sentir um perfume 60m e a ouvi?uma música suave e [inda, vinda do alto, como se o céu estivesse cantando assim:

.

- ÇCória a Deus nas alturas e paz na '{erra aos fiomens de 60a vontade! cP

i#

)lo mesmo tempo, tudo começou a ciarear em voCta e eiesficaram no meio de uma 60(a de Iuz, em plena noite. Os pastoresficaram fim muito medo.
:Mas ai; Ça6rierapareceu e CBenjamim o ajudou a acalmar os grandes.

- :Ninguém precisa ter medo - explicou o anjo - estou trazendo uma �otícia ótima.'.. que ,vai,encfier o mundo de a[egria e vocêprão os primeiros a sa6er. ..

- O que e? - perguntou Benjamim:
- 'É que aqui perto, em CBe(ém, nasceu um menino que vai saloar todos os fiomens...

,

- Quem é e[e?
\

- 'É ofirfio de Deus e se diamafesus...

'

CBenjamimficou todo animado e chamou os outros:
- 'Vamos até Cá...

Depois, perguntou a ça6rie(:
- Onde é a casa áe[e?

5, O anjo expiicou:
,

- 'Ew não tem casa. :Maria, a :Mãe áe[e, veio de Nazaré, com José, o marido. 'Viajaram muito e estavam exaustos, mas não acfiaram nenfium rugarparaficar. 'E aí cfiegou a fiara do menino nascer. .. 'E[es se a6rigaram num curral - disse ça6rier
- o menino está deitado num cocfio de botar comida para os animais, porque não tinfia 6erço. Poáem ir Cá, éfáci(, é só seguir a estrela:

Os pastoresforam: Logo viram à'estrela bem. 6ri(fiante. CBenjamim saiu correndo nafrente, aos pinotes. Num instante cfiegou Cá e viu o menino enroiado nuns panos, áeitado na manjedoura, que é como se cfiamava o cocfio antigamente. 'Era
tão pequenino, tão bonitinho, que CBenjamim teve vontade de sorrirpara eie, cantar,' chorar; se ajoelhar e rezar, tudo ao mesmo tempo,' e agradecer a Cl!eils porque a(guém tinfia vindo sahiar todos os homens.

Picou olhando, quietinho, pensando que eie era a primeira pessoa, além de José e :Maria, que estava vendo o :Menino Jesus, ofirlio de Deus.
Os animais cliegaram antes; 'Um, 60i e um burrinho respiravam pertoda manjedoura para o arficar quente naquela noitefria. 'Um garo se encarapitou no telhado para vigiar quem cliegava. Passarinlios tinham cliegadoperto, taiuez para

darem suas peninhas e sair um colchão macio, melhor do que aquela palha... )lté os griros e vaga-rumes 'estavam por ari.
Lá ronge, vinham os outros pastores. '{raziam presentes para o menino: ovelhas, uma moringa d'água, fiores cheirosas, uma manta de (ii.

- Pu:{_a! - pensou CBenjamim - só eu não tenho nada para ofertar a ele... P, queria tanto dar a(go 6em (indo...

)lí ça6rierdisse um segredo, 6em 6ai:(jnlio, no ouvido dete:
- '{em presente, sim. O que é que você quer dar?

- Os 6rirlios da noite! - respondeu Benjamim - uma coroa de estrela ou vaga-rumes. Ça6riersorriu e as estrelas vieram. Ou eram vaga·Jumes, não dava para ter certeza. Como se estivessem de mãos dadas, formando uma roda. 'Eficaram em

torno da ca6eça do :Menino, 6ri[fiando e piscando. �
'E por todos os séculos, todos os pintores sempre viram e pintaram a Ius dessa coroa, :Mais ieoe que a ruz da rua. � "

Presente de Benjamim; com a ajuda de Ça6rier.

OI
O J{ata[cfiega iluminando os corações com paz, aquecendo-os com ternura, preenchendo-os com Iembrançasfeiises e confortando -os com novas esperanças.

)
,

a ![)es1o a todos um Pe{iz Natal'e um Ano Nooo repleto de Paz e muito Sucesso...

Q!le em 2005 Deus nos ilumine para que poss(lmos empreender o máximo de esforços em conquistar nossos maiores objetivos!

-

ITRADIÇAO
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www.ctglj.com.br�:·
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I / Por Vanessa Raquel vanessactg@ig.com.br

Natal

Boas Festas...

Para o chester:
- 2 fatias de chester defumado cortadas ao meio
- 3 colheres (sopa) de azeite
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho amassado
- 2 colheres (sopa) de geléia de framboesa
- 1 pêssego em calda cortado em quatro
- 2 colheres (sopa) de bacon picado
- Sàl a gosto

Culinária Gaúcha
Chester

....___"""

-
CARNES

-

Para o risoto:
- 1 xícara (chá) de arroz cozido
- 2 colheres (sopa) de uvas passas sem sementes
- 3 ameixas secas picadas
- 3 colheres (sopa) de castanhas picadas
- 1/2 copo (tipo americano) de vinho espumante
- 3 colheres. (sopa) de manteiga
- Sal a gosto

M,odo de preparo

Para o risoto:

Coloque o arroz numa

panela. Junte a mânteiga,
as uvas passas, as ameixas
secas e as castanhas.
Finalize com o vinho.
Acerte o sal.
Decore a gosto.

Para o chester:
Numa frigideira, coloque
o azeite, a cebola e o

alho e deixe dourar.
Junte as fatias de chester
e deixe por 3 minutos
mais ou menos. Adicione
a geléia e o bacon.
Acerte o sal.312..0280 Em Jaraguá: Av. M.,t Doodoro da Fonsaea.,190· Fone: 275·2479. i

Av, Mnf, neeeere da FOnR&Ctl,135· rDnB) 275·2214,
i Av Gehilto Varga1, 268. Fana: ·;nO.1969,

l....... elll JuinviUe. RuO! do Prinejpu, 429 • Fana: 422·7276

DEMARCHI
CARNES

Temàs carnes

temperadas para
festas

Coxinho da Asa,
Bananinha, Contra Filé,

Filé Duplo, etc .....

Confira nossgs
ofertas imperdlveis

,
Filé Americano R$ 4,99.
Filé Simples R$ 6,49
Aranha do Alcatra : R$ 6,49
Capa do Contra Filé R$ 6,25

.

Ling.uicinha Mista : R$ 3,50

M�RRECO,
JAVALI, COELHO

E OVELHAFONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 JARAGUÁ DO SUL - se
E-mail: demorchicornes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PÁGINA DA CRIANÇA
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I - NOSSA. QUANTO PRESENTE! E CADA UM TEM
A R

UM DONO!. PRESTE ATENÇÃO NOS DETALHES E LIGUE J J J R T .1
(OM UM TRAÇO CADA CRIANÇA AO SEU PRESENTE. I E E E I U Q

• A MAIOR ÁRVORE DE NATAL DO
( M ( ( ( � N M

MUNDO. COM n METROS DE ALTURA E A A D A M U A A
QUASE 7 MIL LÂMPADAS FOI MONTADA O G E É I M E N

EM UMA (IDADE AQUI MESMO. NO
�RASIl. ADIVINHE ONDE? EM ITU. SÃO Z - DES(U�RA NO CAÇA-PALAVRAS O NOME F O E ç O O T O O ",

PAULO. (IDADE JÁ CONHECIDA PELA
. DE ALGUNS PRESENTES: �ONKA. VIDEOGAME. � I E � O � � A �' �

MANIA DE CONSTRUIR COISAS . CARRINHO. �OLA. PATINS E SKATE. P S O D R ç P P K p p P
'GIGANTESCAS". SÓ PARA SE TER UMA Ã Ã O ' I O L L O S Ã L Ã
IDÉIA. A ALTURA É EQUIVALENTE A UM

EDIFí(lO DE 25 ANDARES. O PESO TOTAL.
O O O V O M O ( O V N O

DA ÁRVORE E TODOS OS ENFEITES R ( R R I N H O R R R R
CHEGOU A 150 TONElADAS. TODO ESSE T E ( O R T T I T N A D

ESFORÇO FOI PARA ENTRAR NO � ·T S P T S N I T A P T
GUINESS �001(. DA INGlATERRA.

'" P P O T I N H p p
� � � A � � �

i ,i -

I

Adivinhe quantos aninhos essa fofurinha está fazendo
neste natal? Beijos de feliz aniversário é o que manda

pra você com muito amor, a sua família, viu Rogério Pett!
o simpático Wesley Matheus da

Silva para iluminar a coluna

I - QUANDO É QUE UMA
A�ELHA MORRE ELETROCUTADA?

2 - QUAL É O PÉ MAIS
RAPlDO?

, - QUAL A PRIMEIRA (OISA
QUE UMA CRIANÇA FAZ AO

CAIR NA AGUA?

4 - O QUE � QUE SE QUE�RA
AO MENOR ROíDO?

5 - PORQUE A AGUA FOI
PRESA?

'epas 8 .no,BW. 818 anb Jod • J 'O!:luQUs o • i 'apll4low
ao" '1119' f '.olu9A·ap·,d� o -'1 '.anbOl�:)·aSOJB awn anuccua ala cpuenb -"t :'dSBij

o travesso Lucas P. Gorges estará

completando 2 aninhos no dia 26.

Seus pais,Janete e Márcio mandam
um montão de beijocas!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



( CORREIO DO POVO

SEXTA FEIRA, 24 de Dezembro 2004

cresça,

2ue o XalalseJa iguala umJardim

Onde a alegr1afloresça e afelicidade
I

. (7fnos e anos semfim /

A' PARelMÓVEIS DESEJA A TODOS UM FELIZ NATÀL E UM
PRÓSPERO ANO' NOVO IIIIIIII

'

/

«

'* *

., *'"
..

.. . .. ,. .

www.parcimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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( • IMOBILIÁRIA
• ARQUITETURA
• DESIGN
• ADM. DE OBRAS

Oirassol
IMÓVEIS

_PABX371-7931
CREC11741-J

E-mail: girassol@parcimoveis.com.br
www.parcimoveis.com.br Horário Atendimento: 8hs às 12hs e 14hs às 18hs. Sábados: 8hs às 12hs

Cód: 3133 -

Santa Luzia -

Cód. 1192- terreno com

NeLa Brasllia 483m2
Excelente residencial Gera-

alvenaria 400m2

Ponto nium - Á vista
Terreno

comercial 11.000,00
1000m2 -

ou

Prox a Weg 50% de entrada
INDICADO PARA

R$140.000,OO mais saldo
CLlNICA R$

á vista. parcelado
400.000,00 -

em
(Negociável ).

12 vezes

Cód.1188 - Santa
Luzia - casa

alvenaria 50 m2 -

terreno com 420
m2

R$ 18.500,00 -

estuda proposta.

Cód.-3137-
Champagnat Lotes

Residêncial

Hornburg -R$
50.000,00 (com

asfalto)

Cód: 1182-

Czerniewicz -

sobrado alv. com

300m2 - 01 suite

��;;t;� cf hidro. + 03

quartos e demais

dependecias -

terreno com

570m2 - R$
250.000,00 -

ficam alguns
móveis.

Cód. 1191- Ilha
da Rgueira

Aluga-se Casa
em Alv. Com
3quartos e

demais

dependências
R$ 380,00

Cód.3148-
Rau - terreno

com 364,70m2
- R$37.000,OO à
vista

Aluga-se
apto com 02

quartos
Czerniewcz

próx, ao

Pama

RS 350,00 +

condominio

."

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

DESEJAMOS A TODOS UM
FELIZ

NATAL E UM PR:L8PERO
AJIt&NOVO.

INFORMAMOS QUE ESTAREMOS DE

FÉRIAS NO PERIODO DE 24/12/04 á 09/01/05 .

..� Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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eREel 1873·J

R. EPITÁCIO PESSOA, 4'5 - JARAGUÁ DO SUL
imobiliariaseculus@netuno.com.br

371-8814
Plantõo - 9973-8335

- VENDE - ALUGA - ADMINISTRA - CONSTRÓi

Parthenon CÉmtury
Apto tipo Flat no Hotel.
R$ 80.000,00

, -

Ed. Dlanthus- Apto com suite + 2 qtos e

dep, de empregada, garagem para 2
carros. R Mari na Frutuoso, 330. R$
175.000,00 aceita troca por casa de
Igual valor,

,

- Ed. Vila Nova,
apto com 3 quartos,
sala, cozinha,
banheiro, área de

serviço, sacada,
garagem, orientação
solar de sol da
manhã. Cozinha sob
medida. R$
66.000,00

- Ed. Res. Magnólia,
apto com suite + 1 qto,
e demais dependencias.
R. pe. Pedro Francken

(prox. ao Cal. Jangada)
R$90.000,00
(acabamento em piso
ceramico)

demais dependências, garagem para 2

carros, Rua 1138, lateral da Walter

Marquardt. R$ 69.000,00

Vila Lenzi, terreno de' esquina, Rua Paulo

Neitzel, esquina com Irmão Leandro.
322m2 de área total. R$ 40.000,00

Flat no ed. Saint Sebastian, pronto e

mobiliado. R$ 118.000,00

Ed. Tower Center - Apto com suite mais dois

quartos e demais dependencias, garagem
p/ 2 carros R. Clemente Baratto. Semi
mobiliado. R$ 165.000,00

Residência de alto padrão no bairro Vila

Nova, sendo suite master mais 2 dormitórios,
salas de estar/jantar, piscina, churrasqueira e

demais dependências. RS 330.00,00

I:roreno com 360m2, =rcx. do centro, R$ 'Terreno em condomínio Fechado, Lot.
, 00,00 Flamboyant, com área de 1.200m2, Valor: R$

60.000,pO

Ed. Mariana Cristine, apto com

3 dormitórios, 2 banheiros e

demais dependencias, Bairro

Baependi. R$ 80.000,00

Casa 150m2, sendo suite mais dois
quartos, sala de testar, garagem para 2

carros, terreno com 900m2, Bairro Ana
Paula. R$ 80.000,00

Rua Bernardo Dornbusch

cf área de 430m2

lmóvel comerciai residencial, em construção,

I terreno c 900m2 e construção 300m2, R

I' Francisco Ruscka, 614, R$110.000,00.
,

I Ed. Argus - Apto com Suite mais dois quartosl
I salas de estar/jantar, cozinha mobiliadal
I apto com excelente orientação solar, R, Jorgq

Lacerda, 270 R$ 110.000,00 I

I 'I
I Jaraguá Esquerdo - Casa c/140m2, c/ 1

suíte, 3 qtos e demais dep, R: Henrique I
I Bortolini, 106. R$ 79.000,00 I
I I

II VENDAS TERRENOS IIRua Ardulno Pradl - São Luiz - R$ 25.000,00

I Chácara c/ 245.000m2, casas, lagoas, próx. I
.

I do centro, R$108.000,00

y,l.
'

I I I
I . I
L . _

------

ED. AMARANTHUS - VENDE OU ALUGA· (próx.
Justiça Federal) ; Rua Adolfo Sacani, 36, apto
c/ suíte master + 2 qtos, dep. de empregada,
2 vaga? de garagem. Aluguel R$1.110,00
Venda: apto 1 andar R$ 248.000,00

- Ed. Amarlllls, com suite + 2 qtos e demais

dep., sacada com churrasqueira, Semi-mobiliado.
R$ 105.000,00

Res. Bartel, apartamento com suite mais dois

quartos, demais dependências, Uma vaga de

garagem, R$ 75.000,00

Galpão lndustrlat às margens da BR

280, com 1300m2 de área

construida,sendo terreno com

10,000m2.R$ 500.000,00

Rua Nelson Nasato,
esquina cf. área de
747m2 (à 80m da Rua
Marechal Deodoro'[

R$ 125.000,00

CORREIO DO POVO 3 :;:
------

r--_---------.,
LOCACAO RESIDENCIAL

R$ 80.00,00

Casa - Rua Walter Marquardt, - R$1.200,00

Ed. Prímula - Vila Nova - Apto com 01 quartos
-R$ 340,00

Ed. Tulipa - Centro - apto com 03 quartos (01
suíte) e demais dependência - R$ 630,00 .

.

Ed. Hortência - Jguá Esquerdo, apto com 03

quartos e demais dependências - R$ 470,00

Ed. Marina - Centro - apto com 03 quartos (01

suite) e demais dependências - R$ 500,00

Ed. Imigrantes - Apto com 02 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área de serviço,
01 vaga de garagem.Perto UNERJ R$
500,00

I Ed. Amaranthus apto c/ suíte master

I
+ 2 qtos e demais dep., 2 vagas de

garagem.(próx. Justiça Federal) - A

I partir de R$ 1.100,00

rCondominlo Amizade - Amizade- apto com
,

02 quartos e demais dependências R$ 300,00

Casa com 03 quartos e demais dependências
- Rua Maria Bardln Lenzi - Fundos Kolbach
Motores - R$ 7QO,00

Casa Madeira - Jguâ Esquerdo - casa

com 04 quartos e demais

dependências - R$ 350,00

Apto com 02 quartos - R: Arduíno Prad
e demais dependênciàs - R$ 270,00 I
com 03 quartos e demais dependênciasl

I
I
I.

Ed. Magnólia - Centro

a-pto com 02 quartos e demais
.dÍ'lpendências - R$ 500,00

LOCAÇÃO COMERCIAL

Ed. Hortêncla - José Emendoefer 1549
- 1 sala térrea - 36m2 - R$ 300,00

ICentro Comerciai - R. Mal. Deodoro,
1594 - salas diversas, c/32m.2 cada.

R$ 280,00/350,00

Ed. Marina Crlstini - Rua Bernando

Dornbusch, 590, R$ 300,00

Ed. Bárb!lra - R, Epitácio Pessoa, 532 -

salas, c/40m2, 2º andar - R$ 350,00

Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa, 532 -

salas, c/40m2, 1º andar - R$ 400,00

Sala comi., na Rua Epitácio Pessoa,
570, de 30 a 48m2• R$ 300,00 a R$
470,00

'

,Ed. Tower Center - salas de 101m2 a

138m2, c/ garagem. R$ 500,00

VENDAS RESIDENCIAIS
Vila Lenzl- sobrado em alv. c/250m2 (suíte +

3 qtos) - R, Francisco Pierrnann. R$ 200.000,00

Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep. - Três,
Rios do Sul. R$ 43.000,00

Casa cf suíte + 2 qtos, demais dep, piscina,
salão de festas, terreno c/800m2 Rua Adilio

Esbardelathi, 97, R$175.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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==VENDA== 5368TERRENO
GUARAMIRIM-R. JOÃO SOTER

CORREA,TERRENO COM 8.020,35M2 (32,08 X

250,00) EM GUARAMIRIM Área do terreno

8,020.35 m2 Preço venda: 30,000.00

==VENDA== 5460 TERRENO - SANTO

ANTONIO RUA-887 DOMINGO ANACLETO

GARCIA. TERRENO. FRENTE=12,00 M FUNDO =

,

11,96 M L.D = 26,38 M D.E. = 27,00 M. Área
do terreno 319.08 m2 Preço venda: 16,000.00

==VENDA== 5568 TERRENO- AGUA VERDE

.RUA N;759,TERRENO COM ÁREA DE 416,00 M2.

FRENTE= 12,60 M LOTEAMENTO AFONSO

EUGENIO NICOLUZZI LOTE N;79 L.D = 33,00 M

L.E = :33,00 M FUNDOS = 12,60 M. Área do
terreno 416.00 m2 Preço venda: 20,000.00

�_4__C_O_R_RE_I_O_D_O__P_O_V_O ��,r- � S_E_XT_A_F_E_IR_A_,_24_d_e_D_e_z_em__ b_ro_d_e_2�004

(
Imobiliária Menegotti Ltcla.

http://ww�.parcimoveis.com.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

6vels
CRECI W 550-J

IMOB"iIARIA

MENEGOTTI
(47) 371-0031

'

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro •ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

, I ,.. ...

I
I

==VENDA== 5356 TERRENO-TRES RIOS DO

SUL-RUA CONRADO ERDEMANN.TERRENO COM

3675 M2;LOCALlZADO NA RUA CONRADO

ERDEMANN.42,OOM,FRENTE 45,71 F�NDOS
87,50 LADODIREITO. 87,50 LADO ESQUERDO�
Área do terreno 3,675.00 m2 Preço venda: \l;;,

100,000.00

==VENDA== 5453 TERRENO-BARRA DO RIO CERRO

RUA PADRE.ALOISIÔ BOING, VENDE�SE MINI-CHÁCARA -

TERRENO COM ÁREA DE 15.750,00M2 CONTENDO DUAS
MIilA ÁGUA EM MADEIRA UMA COM 60,00M2 E OUTRA

COM 40,00M2,: VÁRIOS ÁRVORES FRUTrFERAS, PALMITO,
NASCENTE, ENERGIA ELÉTRICA, - TERRENO 55,00 X 300,00.
- ACEITA CARRO NO NEGÓCIO Área do terreno 15,750,00
m2 Área Benfeitorias 100.00 m2 Preço venda: 16,000.00

==VENDA=,= SSSlTERRENO - AGUA VERDE
Lote 12 P.Baixa RUA 371 - GUILHERMINA PEREIRA

LIMA LENZITERRENO COM 450 M2 15M X 30M.

LOTE N;12 Área do terreno 450.00 m2 Preço
venda: 30,000.00

"

.

(lo
I
I
.'

==VENDA== 5575 CA5A- SAO LUIS, R.

ARDUINO PRADI, 735 CASA DE ALVENARIA
COM 03 QUARTOS,02 SALA, COZINHA

MOBILIADA, 02 BWC, LAVANDERIA E

GARAGEM PARA 02 CARROS. TERRENO COM

352,00M2. ( 14,00 X 25,19)Área do terreno

352.00 mzArea Benfeitorias 118.00 m2

Preço venda:80,000.PO
.

==VENDA== 5389 TERRENO - AGUA

VERDE - Lote lO-RUA N; 760.TERRENO 15 X

30 = 450 M2.LOTE N; 10 Área do terreno

450.á6 m2 Preço venda: 35,000.00

==VENDA== 5418 CASA -BARRA DO RIO
CERRO II, RUA 1009 - PROXIMO DA CHOCO

LEITE, ÓTIMA CASA DE ALVENARIA COM

160,00M2, TODA MURADA, 01 SUíTE + 01

QUARTO, SALA, COPÁ, COZINHA,
LAVANDERIA,BWC,GARAGEM PARA 02 CARROS
Área do terreno 770.50 m2 Área Benfeitorias
160.00 m2 Preço venda: 75,000.00

;::=VENDA== 5495 SOBRADO - BARRA DO

RIO CERRO - R. PADRE ALUíSiO BOEING, 21
- ESQUINA - SOBRADO COM 01 SUíTE + 03

QUARTOS, 03 SALAS, COZINHA MOBILIADA,
02 BWC, LAVANDERIA, DISPENSA,
CHURRASQUEIRA E GARAGEM. TERRENO
COM 595,00M2 ( 17,00 X 35,00)
Área do terreno 595.00 m2 Área Benfeitorias
251.00 m2 Preço venda: 150,000.00

==VENDA== 5505 CASA - AMIZADE - RUA
ARTHUR GUINTER, 20 - CASA ALVENARIA
120M2 COM 03 QUARTOS, SALA,COPA,
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM PARA 02

AUTOMÓVEIS, ETC ... Área do terreno 450.00
m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço

..
,

venda: 100,000.00

==VENDA== 5570 CASA- JARAGUA ESQUERDO,
RUA HORACIO PRADI, 37 CASAS MISTA 150,00M2 EM

DUAS CONSTRUÇÕES NO TERRENO DE 420,00M2
POSSUEM 4 DORMITÓRIOS, SALAS COZINHAS, 02

BANH ErROS, LAVAN DER IAS, DESPENSAS, GARAGENS, ETC. ..

EXCELENTE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO, SENDO QUE UMA

JÁ TEM INQUILINO Área do terreno 420,00 m2 Área
Benfeitorias 150,00,m2 Preço venda: 47,000.00

==VENDA== 5571 SOBRADO- ILHA DA FIGUEIRA
R. RICARDO KASSNER, S/N, SOBRADO DE ALVENARIA
COM 01 SUrTE + CLOSET,03 QUARTOS,AMPLA SALAD
E..5TAR/JANTAR, SALA rNTIMA, COZINHA,02 BWC
LAVANDERIA, PORTÃO ELETRÔNICO E GARAGEM PAR

02 CARROS, Área do terreno 493,50 m2 Are
Benfeitorias 263.82 m2 Preço venda: 125,000.00

==VENDA== 5576 APARTAMENTO-CENTRO R. COL,

PROCóPIO GOMES DE OLIVEIRA" ED, ISABELA APTO. COM 01

SUrTE + 02 QUARTOS, SALA,SACADA, COZINHA, 02 BWC,
LAVANDERIA E GARAGEM, O EDIFrCIO OFERECE: PISCINA,
SALÃO DE FESTAS, SALA DE GINÁSTICA. Área do terreno 0,00

m'2 Área Benfeitorias 100,00 m2 Preço venda: 79,000.00

)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUER VENDER SEU IMÓVEL??-?- Temos clientes cadastrados!

OFERTAS DA SEMANA--

Berta
imóveis

Reo1tza seo. 4D«k-!

ir 275-0510
Plantão 99,87-1004
Av. Mal. Deodoro, 1085 - sala 1

Jaraguá do Sul - SC

CORUPÁ - casa cl 200m2, ótimo acaba

mento, terreno cl 360m2, 1 suíte, 2 qtos,
sala, bwc, garagem churrasqueira e demais
dep.R$ 85.00b,00

Vila Nova- casa alv., cl sala comercial- na

frente. 3 qtos e demais dep. R$ 85.000,00

GALPÃO INDUSTRIAL VILA
BAEPENDI - c/200m2. Locação R$
600,00

Centena rio -

casa de alv. c/
160m2, 3 quartos,
2 salas, cozinha,
BW"lavQnderia,
garagem e

churrasqueira
R$45.000,OO +

parcelas de 402
menscis.Vende-se
ou aluga-se

Guaramirim -

Centro, casa

mista, terr.750m2, 3

quartos, sala, bw,
cozinha e garagem
R$ 32.000,00
a vista

TRÊS RIOS DO
'NORTE - sala

com. c/260m2 e

+ 2 aptos no piso
superior, c/ 3 qtos

sala coz., bwc,
lavanderia,

sacada. aptos c/
área de 120m2. R$

68.000,00
n eg oci

ó

ye i s

Terreno Rua
A d é I i a

Ficher, prox.
ao Senac,
cf 570m2

R$38.000,OO

SOBRADO cl 5 qtos e demais

depedências repartidas. Rua Alwin Otton si
nQ. Centenário. R$ 98.000,00

RANCHO BOM - casa de alv., cl 3 qtos, sala COZ., bwc lav.,
construção cl 100,00m2 e terreno cl 450,00m2. R$ 17.000,00 a

vista

Aluguel Sala comercial
Waldemar Grubba

R$: 40q.OO
Ref', :

085

CENTRO
Ed. Market

CERRO,
MADEIRA, Cf

3QTOS , SALA,
Sobrado Vila Rau Quarto, sala, COZE BWC R$

VILA RUA - Terreno c/350m2, cozinha, BW, lavanderia, SANATA LUZIA - terreno em via 17.000,0 +27x

�:�,o�O:':�o;:� ;�:�������5;:O8 :���o=�ó�::J:Q�Q8j���Q;: :0;,:: ;$8 88 8 ;� 88-:)

BARRA DO RIO CERRO
casa de alv. nova com 73m2,

- terreno com 370m2 R$
65.000,00

Casa de alvenaria, 4 quartos, 2

salas, cozinha, bw, lavanderia e

demais dependências, R$ 85.000,0
troca por casa em Guaramirim.

OFERTA

CA$A BARRA
DO RIO
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Barra
i\. Uni:!biliári a da:. E lUTa

BARRA DO RIO CERRO - chácara com 48.374,62m2, sendo 25.000,00m2 de

área plana, edificado com uma casa em alvenaria c/forro, 4qtos, 2 banheiros, sala,
copa, coz.lavandería, horta, 2 lagoas depeixe, uma granja para 8.000 frangos
desativada, mais um galpão em madeira, c/ 120,00m2, Rua Domingos Vieira, n

801:" R$180,000,00, aceita carro, terreno, casa, apartamento como parte de

pagamento.

RUA ANGELO RUBINI, 1046

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. com 180,00m2, sendo 99,40m2 averbada, terreno

cl 525,00m2(15x35), 3qtos, sala, copa, cozo 3BWC, lavanderia, área de serviço,
garagem, despensa, murada, Rua Angelo Rublnl, 547, R$110.000,00 ou 70% entrada

saldo até 6 vezes, ou ainda aceita casa até R$ 40.000,00 no bairro São Luis ou

apartamento( com foto Dourlval)

BARRA DO RIO CERRO - casa alv, cl 245,00m2 e cllaje, sendo 97,34m2 averbada,
terreno cl 552, 75m2, 4qtos, sendo um suíte, quartos com roupeiro,3 banheiros, sala
de jantar, sala íntima, copa, cozo sala TV, lavanderia, escritório, garagem pi 3

carros,dependência de empregada, churrasqueira, salão de festas, piscina com

54,00m3, toda murada, Rua Pe. Aloisio Boelng, 423 - R$130,OOO,OO - aceita terreno

na Barra ou no São Luis, como parte de pagamento.(
I

BARRA DO RIO CERRO - casa alvenaria, com 110,00m2 parte laje e

pvc, terreno com 462,00m2(14x33), 3qtos, sala, copa,
coz.banheiro.Iavanderla, despensa, garagem, toda murada, Rua José

Rosa, nQ 335 - R$ 80.000,00 aceita carro, caminhão e outro imóvel
até o valor da casa, ou, ainda, casa na praia de Ubatuba

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

CASA DE ALVENARIA com 190,OOm2 tres quartos,
dois banheiros, sala, duas cozinhas, uma vaga de.

garagem, TERRENO 360,00m2 VALOR R$
100.000,00 - NOVA ESPERANÇA

CASA DE ÁLVENARIA - 90,00m2 - dois quarto, um

banheiro, sala, cozinha lavanderia, garagem -

TERRENO COM 530,00m2 - VALOR 28.000,00-
CORTICEIRA

CASA MISTA - com 200,00m2, 3 quartos, 1

banheiro, cozinha, copa, garagem, terreno 434m2 -

VALOR R$ 55.000,00 , ACEITA CARRO, CAMINHÃO,
IMIGRANTES.

CAsiI ALVENARIA - com 170,00m2, 3 quartos, 2

banheiro, garagem para dois carro, murada,
TERRENO com 360,00m2 - VALOR R$ 60.000,00-
AMIZADE.

CASA DE' ALVENARIA - com 80,00m2, tres quartos;
sàla, cozinha, uma garagem, toda murada,
TERRENO 42Ó,00m2 - VALOR R$ 45.000,00 AMIZADE

CASA DE ALVENARIA - COM 200,00m2, Lima suite

mais dois quartos, banheiro social, sala, cozinha,
duas vagas de garagem, mais um escritorio, area

de festas, terreno de 360,00m2 - VALOR R$
140.000,00 CENTRO.

CASA DE ALVENARIA - com 160,00m2, uma suite

mais dois 'quartos, um banheiro social, sala,
cozinha, duas vagas de garagem, lavanderia com

banheiro, TERRENO 660,00m2 - VALOR R$
105.000,00 AVAl

CASA MISTA - com 45,00m2, um quarto, cozinha,
banheiro, uma vaga de garagem, TERRENO

400,00m2 todo murado, VALOR R$ 32.000,00
AMIZADE

376-00:1..5
b arr a s u I@netuno.com.br

BARRA DO RIO CERRO - terreno com

2.524,75m2, localizada na Rua Henrique Reichow
- R$ 60.000,00 - aceita troca por casa na Barra'

BARRA DO RIO CERRO - casa alvenaria cl 195,82m2 e/laje, terreno

cl 403,75m2, 3qtos, sendo 1 suite, banheiro social, sala, copa,
coz.lavanderia, churrasqueira, garagem, toda murada, portão não

eletrônico, Rua Faustino De Marchí, sIn° no lado da Malwee - R$
130.000,00, ou R$ 80.000,00 entrada saldo até 6 meses, aceita carro até

R$ ,;30.000,00

P�m6vels
Fone 371-2357

vilson@parcimoveis.com.br
CRECI4936

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

Schroeder- mini chacara cl
B.500,00m' a 300mt da rua

principal, prox ao salão Bracinho

RS 35.000,00

Tifa Martins - casa em alv cl

19B,POm', terreno com

350,00m', rua Francisco

Hruschka, 1637 RS 90.000,00

,

João Pessoa - casa em alv cf

160,00m'; terreno cf 469,00m',
rua Bertoldo Heftes RS 65.000,00

.

L 15f1!- C
.....:....1"

Villa Lalau - casa em a'lv cf

197,00m' terreno cf 517,50m' ,

Rua Carlos Egert RS 125.000,00

Centro - casa de madeira terreno

c'om 537,60m2, rua Alfredo

Krause, 37 RS 140.000,00

Loteamento Schwartz - terrenos

cl 44B,00m2, RS 15.000,00 a vista
ou RS 5.000,00 de entr + 90 'pare
de um salário míinimo

()

RANCHO � 373-0283 �
IMÓVEIS www.P�móveis.com.br �

f

PROCURA·SE N6vos DONOS CASA DE ALVENARIA - com 120,00m2 com tres

quartos .urn banheiro. TERRENO 700m2 - VALOR
R$ 25.000,00 - BANANAL DO SUL..

CASA MADEIRA - com mais galpão de 200,00m2
terreno de 2.150,OOm2 todo murado otimo para
ofcina ou industria de pequeno porte VALOR R$
64.000,00 bairro AMIZADE próximo ao DIANA

TERRENO· VENDAS

TERRENO PADRAO - com 340,00m2 com frente
ao longo da rua de 57,00m2 VALOR R$ 7.000,00
LOTEAMENTO SCHIMITZ BEIRA RIO

TERRENO Padrão - com 378,00m2 Frente

com16,00m2 aterrado acima da rua otima

localização proximo a supermercado e escolas
VALOR R$ 25.000,00 ou aceita propostas
AMIZADE

TERRENOS - bem localizados com toda infra
estrutura a partir de R$ 46,00 o metro quadrado
na rua João Soter correia Proximo a'JURITI
ALIMENTOS AMIZADEREA DE TERRA -

90.000,00, com nascente, carrego, mata axiliar

especial para chácaras VALOR R$ 50.000,00
JACU-AÇU.
CHACARA - 70.000,00m2 de TERRENO com

uma CASA DE MADEIRA de 100,00m2, com

uma lagoa. VALOR R$ 65.000,00, 11 Km do
centro de Guaramirim - JACU-AÇU.

CADASTRE SEU IMOVEL PARA LOCAÇÃO, NÃO
PERCA MAIS TEMPO!

TEMPO E DINHEIRO NÃO DEIXA E DE

FATURAR, AUMETAR SUA RENDA FAMILlA�.

.. ,

)Rua Irineu Vilela Veiga, 137 • Centro • Guaramirim • SC

"DEZOITO ANOS DE ESPERIENCIA"
"PARA MELHO ATENDELO"

I
i; www.�.com.br

VARIAS IMOBILlARIAS
DEZENAS DE CORRETORES
TRABALHANDO PARA VOCÊ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CHàve CHàve CHàve
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICI�AÇOES LTDA.

WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTOA.

Ref. 5008 - CENTRAL - Edificio
Domingos Chiodini 02 Salas cernerdnis
com 85,OOm2, com móveis sob
medida entrada + arcelamento

Rei. SO - ILHA DA FIGUEIRA - sobrado com

01 suíte, 02 dormitóríos, 02 vagas de garagem e

demais dependências RS 140.000,00 negociável
Re. 1102 - CENTENARIO· (asa NOVA
com todo acabamento entrega em 60 dias com

01 suíte, 02 dormitó'rios, 02 vagas de
garagem, 128,00m2 RS 100.000,00
negociável.

acabamento entrega em 30 dias com 01 suíte, 02

dormitórios, 02 vagas de garagem, 118,00m2 RS
95.000,00 negociável

01 'suíte, 02 dormitórios, demais

dependências, Beira Mar,
localtzação privilegiada. Valor a

negociar.

, Ref. 1703 - Enseada - sobrado

com. 02 aptos de 02

dormitórios, 01 apto de 01

dormitório, 01 Kitinete, 01 sala
comercial. Valor Negociável.

Bela Vista

. APARTAMENTOS -

CENTRO - Edifício Aléssio
Berri, com área de '218,57m2,
com 01 suíte, 02 dorm. com

garagem.
Valor R$ 170.000,00

alvenaria com 179,25m2, suíte cl

Hidromassagem, 02 dormitórios,
churrasqueira, 03 garagens, demais

dependências, ótima localização,
valor negociável.

,y�

- REF. 3826 -

APTO EDIFICIO
J A C Ó
EMMENDOERFER
com 02 dormitórios,
solo, copo, cozinho,
lovimderia, 2

socados, 02bwc. RS
75.000,00

RESIDENCIAL

Ref. 2402 - VILA LENZI-Terreno com

500,OOm2 entrada + parcelamento
Rei. 2802 - CENTENÁRIO - Terreno com

338,00m2 RS 35.000,00 negociável.

APTO
RESIDENCIAL
BELA VISTA

VIlA NOVA
COM03

DORMITÓRIOS,
01 BWC,
DEMAIS

D.EPENDÊNCIAS
ENTRADA+

PARCElAMENTO

ji CHãvõl' .-
. WOI.FEI'AR

Vendas: 275-1594 _,�._,'''''.

DÊ ESTA- SEGURAnçA PARA SUA FAMíLIA.

põiêfõ Seguro

Úlndições facilitadas de pagamento cl I
entrada + parcelamento direta com a I

"\
. construtora ou utilizando seu FGTS

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

- 1 ;

J

_._______ FO:_:�:�7) :��.�9��:_NT�_��NV�:���,� 9::��_:�3�.:�_�-80, y

Arquiteta: Ana H. Pfitzer
Wolf

"* 01 suíte, 02 dormitórios
"* Sacada com churrasqueira
"* 01 ou 02 vagas de garagem
"* Salão de festas
"* Play-ground
* 7 andares

o Edifício:
t 07 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
j APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS

\ 102 SAlOES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
j AMPLA ÁREA AJARDINADA
j PLAY-GROUND
I PORTA0 COM PORTEIRO ELETRONICO
I PROX. AO CLUBE A. BAEPENDI

A;fed'.

IdIfldiv,J O rIUÚOis e s
á

g Ú dea

,

·

· �

I

·
l
· "
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(

,

Descubra o Que é a Parcimóveis
e como ela lunciona

.
. .

. A Parcimóveis é o resultado da união de várias imobiliárias e corretores que trabalham

com um cadastro único de imóveis, seguindo as çegras de exdusividade, como acontece

hoje em várt� regiões do país. O objetivo é gerar um maior vol ume de negócios, onde
\D

todo mundo sai ga�ando. O proprietário, vendedor, locador, comprador, locatário e

imobiliária se beneficiam: com um processo de negociação mais rápido, profissional,

seguro e transparente.

Este novo jeito de negociar garante ao diente a comodidade de tratar apenas .corn uma
I

.

'

empresa, enquanto todasas outras do grupo trabalham na oferta ou procura do imóvel.
/'

Confira abaixo as principais vantagens e beneficios que a Parei móveis oferece para você:

�'Vendedor I Locador

• ,10 imobiliárias e dezenas de corretores oferecendo o seu imóvel ao mercado; .

• Apenas uma das imobiliárias parceiras será seu elo de contato, apesar de várias

ofertarem o seu imóvel;

• Aumento na velocidade de oomercialização do seu imóvel;

• Melhor divulgação do seu produto, através do caderno de imóveis (llrnal Correio
do Povo) e pela Internet (www.parcimoveis.com.br);

• Certeza de estar oontratando empresas oonhecidas e com objetivos comuns;
, ,,-

• Nenhum custo adicional pelo serviço de todas as empresas envolvidas;

.

� Comprador [Inquilino
• Facilidade é oomodidade de procurar o imóvel d�jado em apenas um lugar (no

website da Parcimóveisou em uma das imobiliárias parceiras);
• O comprador ou inquilino trabalhará apenas com um oorretor ou imobiliária para

realizar a busca do imóvel;
• Agilidade no processo e muito mais chances de encontrar o imóvel desejado;
• Acesso a informações mais completas, confláveis e bem qualificadas;
•

.

Nenhum custo adicional pelo serviço de todas as empresas envolvidas.

)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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t> Associados ACOMAC oferecem financiamentos p'ela Calxã Econômica
Federal em até 60 vezes com juros de 0,5% ao mêS:ll�'lli::�:' <

I>: pelo Banco Braoesco em 24 vezes com juros a partir de 1,99% ao mês;
I> fi��nciadora Losango com cheque em 12 vezes e carn!�tel1l15 vezes

�.� ;>.�'", � I

BARRA � Bonalli. HAVEG
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L.� Comércio de Materiais

�,_��
Construção Ltda . ARTE LAJE

• 216-2000 275-3462
Nosso negócio é concreto

370-7294 312-1011
R: Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850,

Rua Feliciano Bonoll"l, 1110· B. do Rio Cerro Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro Rua João Franzner, 153 - São Luiz sala 01 . Nova Brasília - Jaraguá do Sul

compre o material quando tiver certeza do que realmente quer.
Nos casos de dúvida, reflita e peça orientação a profissionais.
Dessa forma você evita que os materiais de acabamento", por
exemplo, e seu dinheiro sejam jogados fora.

'

11�IJZA.g
MAfl�NI 'I rOHlfa'fio

Fone/Fax
371-4139 Do fu'ndamenio ao acabamento de

sua obra

AssoCiação dos Comerci�ntes
de Materiais de Construç.�o de

Jaraguá do .Sul e Reglao

275-7000/275-7019

Em busca da economia

Aprenda como não desperdiçar materiâis de

construção
o sonho de construir um imóvel pode virar

"

pesadelo. Se o desperdício não for controlado ou

. evitado há o risco até de a casa não ficar pronta.
Para evitar problemas desse tipo o melhor a fazer
é escolher um profissional especializado para
coordenar a construção. Evita-se assim o

desperdício, que pode chegar a 30% do material

por causa de quebras, estocagem errada, má

utilização do material, etc. Essa perda encareée a

obra em torno de 10%.

Alguns procedimentos são indispensáveis para
evitar desperdícios de materiais de construção.
Cortar somente a' quantidade de tijolos e azulejos
que serão necessários; medir as fiações que serão
utilizadas; preparar a quantidade exata ou

aproximada de cimento; não armazenar o material
em locais abertos ou no chão frio; não deixar sacos
abertos para evitar que o cimento endureça; não
estocar areia em lugares sem cobertura ou no solo,
porque com as chuvas e infiltrações pode-se
perder a qualidade e material; preparar somente o

cimento que logo será utilizado e utilizar material específico para o nivelamento das paredes, evitando gastar mais

argamassa.
Para construções de padrão médio, em torno de 100 metros quadrados, gasta-se em média RS 550 por metro quadrado.
Se o custo for muito acima disso, é sinal de que pode estar havendo desperdício de material. Nas construções
residenciais de luxo, que variam entre 150 e 200, metros quadrados, o valor aumenta para RS 850.
Se o projeto inicial for alterado e boa parte do material já tiver sido comprada, na maioria das vezes há desperdício de
material. Além disso, há a necessidade de comprar novas matérias-primas. Para evitar mais essa dor de cabeça, só

TeL47.376-2929

www.tudosobreimoveis.com.br Rua: João Planincheck, 1832 . Nova
Brasllia- Jaraguá do Sul

I Rua Major Julio Ferreira, 258-
Vila Lalau· Jaragua do Sul ! Rua 11 de novembro, 3567

�e: (47) 275·1858 Centro· Massaranduba

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

11..310-4508
,-310-4991
Rua José Theodoro Ribeiro, 2193 • SI 02

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMO
Ref.467/Ed. \
Dom Ariel: Apto Ie/OI su'te + P2
dorms, sala com

02 ambientes,
cozinha, BWC,
lavand, sacada

c/churrasqueira,
garagem para
02 carros. RS
95.000,00·
sendo 50% de
entrada + saldo

parcelado pelo
(uh - entrega
setembro/OS.

�=�-..........
_--

I!

Ret. 533:Terreno com 900,00ms2,
localizado no Loteamento Campo
Sampiero. RS 53.000,00

(�

Ref. 390 Ed. Maximum Center: Apto el 01
su'te + 02 dorms, sala com 02 ambientes.
banheiro, cozinha, lavanderia, sacada,
garagem, localizado na Rua Marechal
Deodoro da Fonseca.

Dourado: Apto
com 01 su'te +

02 dorms, sala,
cozinha

mobiliada,
banheiro,
lavanderia,
garagem.RS
120.000,00

Ref. 483 Ed. Royal Barg: Apto com�1su'te + 02 dorrns, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, sacada, garagem, Ed. com

5111<0 de festas, piscina.

- ----

Ref.206:Terreno cori 7. b OOm, ,

lor.-Ilzedo no Loteamento Azalia«. r,�

Ref. 474: Terreno com 404,00ms2,
localizado na Rua Jos Stulzer, Baepend'
RS 60.000,00

�---------- --_/

I

I
,�-

Ref. 537: Sobrado de alvenaria com 04

dorms, 02 salas, copa, cozinha, 02

banheiros, lavanderia, garagem, sal.o de
festas, localizada no bairro Czernlewlcz.

Ret. 585: Apto com 01 su'te + 01

dorm, sala, cozinha, banheiro;
lavanderia, garagem, sacada, Vila
Nova. R4 120.000,00

Ref. 683/416: Ed. Alessio Berri - celttmas
unidades - aptos com 01 su'te + 02 dorrns.
sala, cozinha, banheiro, lavanderia, sacadas,
garagem.

<'

O'

.

Ref.687:
Cobertura Triplex
com 01 suite + 02

dorms, escrit-rio,
bwc social, lavabo,
sala cl trs amb,
cai. mobiliada, sla
acad., área de
festa com churr+

pise, dep.
empregada,
garagem para 02

carros Ed. Jacob

Emmendorfer,
central. RS
320.000,00

Ret. 54:Terreno com 1,430,00ms2,
localizado na Rua.Leopoldo Gerent,
área central.

Ret. 123: Terreno com 6.991, 13ms2, situado
. na Rua Jos Marangoni ao lado da Igreja Rainha

da Paz. RS 220.000,00

Ret. 320:Casa mista com 03 dorms, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia, garagem,
toda murada, situada na Vila Lenzi. RS
45.000,00

Ret. 156: Casa mista com 01 su'te +

02 dorms, sala, cozinha, bwc, lavanderia,
garagem, terreno com 349,00ms2, pro
da Malwee. RS 40.000,00

Ret. 509: Casa de alvenaria com

270,00ms2, terreno .om 504,00ms2,
localizada no bair o Ilha da Figueira.

I

\

Ret. 543: Casa de alvenaria com 03

dorms, sala, cozinha, banheiro,
lavandeira, garagem, toda murada,
localizada no Champagnat. De RS
120.000,00 por RS 105.000,00.

Ret.57:Terreno com 539,00ms2
situado na Rua los Emmendorfer,
bairro Nova Bras'lia. RS 50.000,00

Ret. 501: Casa de alvenaria com 01 su'te + 02

dorms, 01 sala, copa, cozinha, lavanderia, varanda,
garagem, + 01 apto trreo com 01 dorm, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia, garagem, situado na

Vila Lalau, proximidades da Weg II. RS 90.000,00

Ref. 451: Casa de alvenaria com 02 su'tes
+ 02 dorms, 01 bwc, 03 salas, cozinha
mobiliada, lavanderia, ed'cula, vaga para 02

carros, piscina, jardinagem, 'toda murada.
RS 198.000,00

comerciais + 02 aptos, situado na Rua Pe.
Alberto Jacobs, 55 - Vila Lenzi. RS 290.0.00,00

Ref. 555: Casa de alvenaria com

150,00ms2, terren? com 1.000,00ms2.
RS 55.000,00

Ret. 507: Casa de alvenaria com 01 su'te + 02
dorms, sala com lavabo, banheiro, cozinha,
lavanderia, garagem pi 03 carros, + 02 aptos
com 02 dorrns, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, cada + terrao e garage.m pi + 02
carros, situado proximo da Prefeitura Municipal.
R$ 100.000,00

su'te + 02 dorms, sala com 02 ambientes,
cozinha mobiliada, sako de festas,
garagem para 02 carros, + 02 salas

comerciais, localizado na Barra do Rio
Cerro.

Ref. 581: Casa alvenaria com 120,OOms2,
terreno com 425,00ms2, RS 55,000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEXTA FEIRA,24 de Dezembro de 2Ó04 I h�I A
CORREIO D() 1'0\ () �!A CADERNO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3A

•

1
Edifício
ros Localização Nobre

·naVdaNova
/ \

Ultimas Unidades
I 2 apartamentos

Terraço com piscina na cobertura
Revestimento externo com detalhes em pastilhas. ':
Salão de Festas com churrasqueira na cobertura

'

Entrada R$ 60.000,00 + Parcelamento

Entrega em Dezembro/l.OOS
.

, .

•Apartamento novo cf Areade 1,43,OOm2
• Ampla Sala pi 2Arnbientes
.Ampla Cozinha e Area de Serviço .

• Banheiro. Sacada
.2 Quartos. Garagem Privativa
• Prédio com Salão de Festas e Piscina

na cobertura já mobiliados .

.

• Documentação toda regularizada -.

R$ .88.000,00

Edifício.Porto Belo
Localizado na Vila Nova

Apartamento
3 dormitórios ( I suíte)

Copa/Cozinha e Lavanderia
Sala para 2 ambientes

Banheiro Social
Sacada com' ch u rrasq uei ra

2 vagas de garagem
,

. Area total de 176, 12m2
'

Construção e Vendas

engenharia

Rua Walter Marquardt, 744 - sala 7
Vila Nova - Jaraguá do Sul I SC

frame@netuno.com.br
370-7122 19105-4572

FRAME

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(OMPH VENDA ALUGA ADMINI5TH
Atendimento: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30

Aos sábados: ah30 às 12h

REF. 1126 - ED. ESMERALDA
RESIDENCIAL - APl- Cf 1 05.73
M2_ CONTENDO 1 SUíTE, 1

QUARTO, SALAS, BANHEIRO,
COPA, COZINHA, ÁREA DE

SERViÇO, LAVANDERIA,
CHURRASQUEIRA, PISCINA,
SACADA, DEPÓSITO,
PLAYGROUND, GÁS CENTRAL,
SAlÃO DE FESTAS, GARAGEM. RS
80.000,00

REF. 1011- ED.
MAXMUMCENTER - APl. C/
200'M'. CONTENDO 1 suilt, ClOSET,
2 QUARTOS, SALAS, BANHEIRO,
COZINHA ÁREA DE SERViÇO, DEP.
DE EMPREGADA, CHURRASQUEIRA,
PISCINA, DESPENSA, SACADA, GÁS
CENTRAL, SALÃO DE fESTAS,
GARAGEM Pf 2 CARROS,

'

BICIClETÁRIO,
RS350.000,00

<'

REF.3286 - JARAGUA ESQUERDO - TERRENO Cf
l.Q29,90 M2. RS 135.000!00

REF. 1008 -Nova Brasília -Ed. Mathedi I AP 1 00m2+ sala,
3 quartos, bwc, cozinha RS 70.000;00

REF. 4000 -ILHA DA FIGUEIRA - CHACARA - REF. 3193-RAU - R$ 3.000,00 cf saldo
C/ 120.000 00 M2-
VALOR A CONSULTAR em até 45x direto com Imobiliaria

.

\

ATENDIMENT<9 EM H<9'RÁ'RI<9 ESPECIAL! NESSAS
FÉ'RIAS VENHA 'REALIZA'R SEU S<9NH<9 DA CASA

PRÓPRIA C<9M AGENTE!
.

REF. 2060 - TlfA MARTINS - CASA

o 77 W, CONTENDO 3 QUARTOS,
SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA REF. 3043 - AMIZADE - TERRENO CJ
DE SERVIÇO.TERRENO Cf 324 W.R$ . 364 W. R$ 28,000,00
6s.00à,00

REF. 2059 - RAU - CASA ALV. Cf 90
W. CONTENDO 1 SUíTE,2 QUARTOS,
SALA, COZINHA, BANHE:RO, ÁREA
DE SERVIÇO,GARAGEM.TERRENO o
300 W. R$ 85.000,00.

LANCAMENTO

CONDOMINIO
RES'IDÊNCIAL

AREZZO
LOCALIZACÃO

>

CENTRAL.

aproximadamente
270m do

calçadão
,S

LimamLima
arquitetos

.. ,

ULTIMAS
U N'I DADES

REF 1002 - Ed. Hilamar- ILHA
FIGUEIRA - APTO 108,34 M2, 1 SUíTE, 2

DORM, BANH, GARAGEM, SACADA,
CHURRASQ. INDIVIDUAL, COM ELEVADOR.
SEM ACABAMENTO INTERMO, SISTEMA DE
CONDOMINIO .R$: 64.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REf. 2036' CHICO DE PAULA· CASA C/ 67 M'. CONTENDO 2

QUARTOS, SAlA, COZINHA, BANHEIRO, AREA DE SERViÇO, GARAGEM.

ffRR1NO (j 350 M'. RS 35.000,00

c/

REF. 2008 -SÃO LUís· CASA. C/70 M2. CONTENDO

2 QUARTOS,. SALAS, BANHEIRO, COZINHA, ÁREA DE

SERViÇO, CHURRASQUEIRA, GARAGEM. TERRENO C/
320 M'. R$ 53.000,00

v

REF 3241 - NOVA BRASILIA - TERRENO 478,35.
RS 35.000,00 Aceita carro até R$ 25.000,00

REF. 2035 • SÃO LUIS· CASA AlV. C/ 260 M'. CONTENDO 2 SUíTES,
QUARTO, SALA, COPA, COZINHA IMOBllIADA, CHURRASQUEIRA, GARAGEM

P/3 CARROS. TERREND (15 X 40). VALOR À CONSULTAR

REF. 3001 - VILA lENZI . TERRENO C/ 513 M2.

R$ 48.000,00 (ou parcelado direto com

imobiliarial em até 24x

-_...-----

REF: 2482· ÁGUA VERDE· CASA AlV. 168M2 CONTENDO
1 SUíTE Cf HIDRO, 2 DORMITÓRIOS, SALA, COPA,
COZINHA, GARAGEM, ÁREA DE SERVI CO. TERENO C/ 570M2
R$ 145.000,00

.

2022 ·ILHA DA FIGUEIRA· CONTENDO 1 SUITE, 2 QTOS, SALA,
(OZINHA, BANHEIRI, ESCRITÓRIO,.DESPENSA, ÁREA DE SERViÇO,
INTERFONE. TERRENO C/ 450M2 RS 85.000,00

REF. 2427 - CASA AlV. C/ 85 M2. CONTENDO 1 SUITE, 2

QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERViÇO,
GARAGEM. TERRENO C/ 644 M2. R$ 65.000,00

REF. 3369 - BARRA DO RIO CERRO - TERRENOS
A PARTIR DE RS 19.900,00 - PRÓX. MALWEE

REF: 2003 - AMIZADE - CASA AlV. C/ 92 M2 .

CONTENDO 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO,
CHURRASQUEIRA, GARAGEM. R$ 10.000,00

REF. 2015 - SÃO LUís - CASA AlV. C/ 94 M2. CONTENDO
2 QUARTOS, COZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA, VARANDA.
TERRENO C/ 709 M2. R$ 41.000,00

CORREIO DO POVO SA

REF. 2032· SÃO LUÍS· CASA AlV. C/ 160 M'. CONTENDO 1 SUíTE,
3 QUARTOS, SALAS, BANHEIRO, COZINHA, ÁREA DE SERViÇO,
DESPENSA, DEPÓSITO, CHURRASQUEIRA, GARAGEM P/ 2 CARROS.
TERRENO C/ 420 M'. RS , , 9.000,00

1)

REF. 3321- RAU· TERRENO, lOT. HllDA ENKE.

APARTIR DE R$ 27.000,00. PRÓX. A UNERJ

REF. 2026 - ILHA DA fiGUEIRA - CASA AlV. C/I 80 M'.
CONTENDO 3 QUARTOS, SALAS, BANHEIRO, COZINHA, ÁREA
DE SREVIÇO, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, DEPÓSITO,
GARAGEM. TERRENO C/345 M2. RS, 110.000,00

REF. 3252 - ÁGUA VERDE - TERRENO C/ 495 M2.

R$ 40.000,00

REF;3368 - T O - GUARAMIRIM . AVAl -

cf 131.000,00 M2. CONTENDO 15 MORGOS
DE ARROZEIRA, E 30 MORGOS DE PASTAGEM.
VALOR NEGOCIAVEl.

REF.3090- BARRA DO RIO MOLHA - TERRENO C/
5.000,00 M2. R$ 150.000,00

REF. 30 Il·GUARAMIRIM· AVAí· TERRENO C/363.24 M'. RS 20.000,00 REF. 2037· JOÃO PESSOA· CASA AlV. C/290 M'. CONTENDO 4

� QUARTOS, COZINHA, SALA, COPA, GARAGEM, BANHEIRO, DESPENSA.
G TERRENO C/ 929 M'. RS 98.000,00

REf. 2031 - CASA AlV. C/110M'. CONTENDO 2 QUARTOS,
SALAS, BANHEIRO, COZINHA, ÁREA DE SERViÇO, DEPÓSITO,
GARAGEM. TERRENO C/ 441 M2. R$ 75.000,00

REF. 2041 - CASA C/ 100 M2. CONTENDO 3 QUARTOS,
SALA, BANHEIRO, COZINHA, ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM.
TERRENO C/435 M'. R$ 60.000,00 .

REF. 2054 • JARAGUÁ 99· CASA AlV. C/ 36 M'. CONTENDO 2 QUARTOS,
SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO, GARAGEM. TERRENO C/310M'. RS
40.000,00

REF2033.ILHA DA FIGUEIRA ·CASAAlV. C/ 65 M'. CONTENDO 3 :
QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO, GARAGEM. TERRENO C/ 465

M'. RS 65.000,00. ACEITA CASA NA VILA NOVA.

REF. 2408 • JARAGUÁ ESQUEDO· CASA AlV. C/ 140 M', CONTENDO
3 QUARTOS, SALAS, 2 BANHEIROS, COZINHA, lAVANDERIA,
CHURRASQUEIRA, GA�AGEM P/2 CARROS. TERRENO C/ 450 M' RS

REF. 3161 -BARRA DO RIO MOLHA - TERRENO C/ 88.000,00.

3.002,88M2. R$ 200.000,00

REF. 2489· JARAGUÁ 99· CASA AlV. C/290M', CONTENDO 6

QUARTOS, SALAS, 3 BANHEIROS, 2 COZINHAS, 2 ÁREAS DE SERViÇO,
SACADA, GARAGEM.
TERRENO C/ 450 M'. RS ,05.000,00.

COMPRA VENDA ALUGA A MIM STRA
Atendimento: Ih30 às 12h 13h30 às Ih30

Aos sábados: 8h30 às 12h

n
;:a
m
n
M

N
....
......
w

�

REF. 2056 - CHICO DE PAULA· CASA C/ 230
M'. CONTENDO 7 QUARTOS, 3 SALAS, 5 BANHEIRO, 3

COZINHAS, 3 ÁREA DE SERViÇO, DESPENSA,
GARAGEM P/ 2 CARROS. TERRENO C/ 450 M'. RS
85.000,00
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Creci 1749-J

COMPRA-VENDE-ALUGA-ADMINISTRA

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

Veja as fotos detalhadas no site
www.itaivan.com.brREPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Construção c/272,00m2 - 03 suítes
lavabo - salão festa cl churrasqueira
- Terreno c/4S2,20m2 -RS 285.000,00.
Entrega Fevereiro/200S

Ref 5588 -Ilha da Figueira - Casa Alv.
Nova cl 119,97m2 - 01 suíte + 02
dorm - cozinha cl móveis embutidos
Terreno cl 304,00m2 - RS 110.000,00

acabada cl 209,00m2 - 01 suíte + 03
dorm - Terreno cl 397,00m2 -

RS 85.000,00

,

"

I �

It
"

260,00m2 - suíte + 02 dorm -

Terreno c/S83,00m2 - RS 159.000,00

andares cl 316,65m2 - suíte cl closet e

hidro - 02 dorm - salão de festa - Terreno

1461,2_6m2 - RS 230.000,00

estrutura para 2° piso - Terreno
cl 420,00m2 - RS 80.000,00

Ref 5593 - Jaraguá Esquerdo - Lot.

Campo Sampiero - Casa Alv. cl

225,00m2 -suíte cl hidro - 02 dorm -

área festa cl bwc - Terreno cl

630,00m2 - RS 210.000,00

Ref5514 - Centro -Casa Alv. cl 137,00m2
- 05 dorm - Te rreno cl 423,00m2 -

RS 115.000,00 (Aceita troca por Apto
(entrai

Ref 5527 - Jaraguá 84 - Lot, Resd.
Miranda - Casa Alv. cl 60,00m2 - 02
dorm - Terreno cl 3�5,00m2 - RS
42.000,00

.......
Ref 4416 - Centro - Ed.lmperial
apto c/216,881n2 - 01 suíte + 02
dorm -01 bwc - sacada - 02 vagas
de garagem - RS 160.000,00
Negociavel

Casa Alv. Nova cl 130,00m2 - suíte cl
closet + 02 dorm - churrasqueira - Terreno
cl 387,75m2 - RS 129.000,00

",_-:--
'.

--------_o
.

Consto cl , OO,OOm2 - 02 dorm - churr - Terr cl

392,00m2 - RS 48.000,00 (aceita carro ou

imóvel)

Blumengarten 11- Casa Alvenaria Nova

c/120,00m2 - 01 suíte + 02 dorm -

Terreno de esquina cl 405,95m2 - RS
28.000,00

Ref 5600 - Vila Lenzi - Casa Alv. cl
490,00m2 - 02 suítes + 02 dorrn

piscina - área festa -Terreno cl

893,20m2 - RS 295.000,00

Ref 5553 - São Luís - Imóvel
Comercial c/433,00m2 -01 Galpão-
01 SobradoclCasa + Apartamento
Terreno c/640,00m2 - RS 148.000,00

Ref 5584 - Vila Rau -

Casa Alv. Nova cf
110,00m2 - suíte + 02

dorm - área
festa - Terreno cf

316,00m2 - R$
112.000,00

Ref 5S77 - Nova Brasília - Sobrado
cl 393,bOm2 - 03 suíte + 03 dorm -

OSbwc - área festa - Terreno cl

337,68m2 - RS 270.000,00

Ref 5572 - Amizade - Lot.
Champagnat - Sobrado cl 271 ,45m2-
suíte clclosetlsacada - 02 dorm (01 cl
sacada) - bwc -lavabo - Semi
mobiliado -Terreno cl 756,00m2 - RS

00.000,00 (Aceita apartamento)

Ref 4425.·

II
Cerniewicz .

I Apto cl

78,20m2 - suitel•
+ 02 dorm

I bwc - sacada di
I • churrasqueira'l

RS 8S.000,00!

142,00m2 - 03 dorm - churrasqueira
Terreno cl 360,00m2 - RS 130.000,00

Ref 5607 - Amizade
Lot.ltacolomi - Casa Alv.

em Construção cf
132,00m2

suíte cf closet + 02 dorrn
- churrasqueira - Terreno

cf 438,29m2 - RS
140.000,00

Ref 5598 - São Luís - Casa Alv. cl

121,52m2 - 01 Suite+ 2 dorm -

RS 110.000,00

Ref 4417 - Centro - Ed.lsabella - Apto cl .

132,12m2 - 01 suíte + 02 dorm -

sacada - 02 vagás de garagem
apartàmento mobiliado, piscina
RS 99.000,00

cl 90,00m2 - 02 dorm - Terreno
cf 350,00m2 - RS 39.000,00

t NATAL!
lvI� wncv v� l,e,vnby� qlMV.O--�-Dea« v0Vtho- ao--l'JIUM'tdo-; com;}eWjeJ.i:o-- �� 0WI/

}eW beeço-pobre, pCU'"cv �� CV vwev cvp� CVj�f.,ÇCV 0'cvfra;tev�
Cv�o-- €V e1pevCt.-t'\,ÇCv. ELe,. veio-- ao-- WUM'Uio-- pCU'"cv � tv� CV �C'LÇ-M-:

ELe,. €V cv� pCU'"cv O-- }eW� do-- pv�[,o-- a;t€V O-- fí,wr;.
Sei;W� d-iYe:torfW0'�� d.<N ItcWvCVY1l I�ÚiV deMifCVl11l CV você- lM1'tI FELIZ
NATAL 0'lM1'tIfYRÓSPERO ANO N<9Vo. E cevtoy�q1MV0Wl/2005 ett'Cwe,.nO}JIM'lt''*V1OV�0.

'Bo-cv.y Fév�!

Estaremos em férias coletivas no período de 23/12/2004 á 09/01/2005

..... �.. �.�.�.�.. � .. � ..... _��_�_���������� .... (�!l��_��_:����!_(_�!l��_!!:_���� _

o

Rua Padre Pedro Francken 217 - Centro - Plantão - 9136-3412/9117-2518 Caixa Postal 482

suíte + 02 dorm - área churrasqueira
Terreno cl 331 ,00m2 - RS 130.000,00
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R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Plantão: 9131-0174

Fone/Fax: 275-0174 - 3-71-3124 - 275-0722
www.girolla.com.br E-mail: girolla@netuno.com.br

Peu-� você- qU€/ eotnpCLrl:"1lhovv co-tosco, cUurCVYtt"e,t Lodo- o

CNY\.& de- 2004, os- � e- os- � �01J ��
de- coraçM; qU€/ o- v�o- de- Cristo- te. dê: fo-v�

.para: aoroveaa« � � e- supera»: os- � ��
qU€/ por ' V�eM vie-ve41lll eM ocorrer cUurCVYtt"e,t o- pv�

(i'(IV\.O'.

1037 - CASA - CENTRAL - EM
FRENTE A STUDIO FM - PONTO
COMERCIAL. RS 148.000,00

1075 - CASA DE ALVENARIA

NOVA NO BLUMENGARTEN II
- cl 120m2, acabamento em

gesso, suíte, 2 quartos e

garagem para 2 carros. RS
.
130.000,00

1115 - CASA DE ALVENARIA - BARRA
DO RIO CERRO - cl 123,50m2, 03

quartos. RS 75.000,00

1296 - SOBRADO - VILA LALAU - cl 225m2

,3 quartos, sala com sacada + edicula com

90m2 RS 140.000,00

1986 - CASA MISTA NO CENTRO
OE GUARAMIRIM - PARTE ALTA
- c/· 200m2, terreno cl 616,87m2 -

(17,60 X 34,70), 3 qtos, 2 bwc,
churrasqueira, garagem 2 carros. RS
60.000,00. Aceita imóvel em

Jaraguá.

3064 - APARTAMENTO - ED.
JARAGUÁ - CENTRO - suíte, 2

quartos, dependencia de empregada.
RS 130.000,00

1038 - CASA DE ALVENARIA -

CENTRAL - cl 167m2, suíte cl
closed, 2 qtos, dependencia de

empregada, churrasqueira,
garágem pi 2 carros. RS
165.000,00 - Aceita apto em Jguá
ou Camboriú.

1113 - CASA DE ALVENARIA - RUA
ANGELO RUBINI - BARRA
(RESIDENCIAL/COMERCIAL) - cl
221,08m2, terreno cl 1.515,00m2 (15
X 101),03 quartos, churrasqueira,
escritório e garagem pi 2 carros. RS
220.000,00 - Aceita imóvel em merw
valor.

.

1211 - SOBRADO NO INfclO
JARAGUÁ ESQUERDO - cl 195 m2,
terreno cl 450m2, 3 qtos, churrasqueira
e garagem para 02 carros. RS
135.000,00.

.

1466 - CASA DE ALVENARIA - SANTO
ANTONIO - cl 110m2, 3 quartos. RS
29.800,00

3059 - APTO - EDIFICIO
TOWER CENTER - cf suíte, 2

quartos. RS 170.000,00
aceita imóvel para troca.

"fELIZ NATAL f UM PRÓSPfRt9 2005"
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3 quartos, 1 suite bwc social, sala de estar,
sala de jantar, sala de tv, area de festas,
garagem pi 4 carros. Terreno cl 900 m2 . RS
480.000

Ref1.21.2· Rio Molha· Casa c/ 151 m2

sendo 3 dormitório, sala, copa/cozinha,
bwc, dispensa e lavanderia, garagem p/ 3
carros. R$70.000

Ref12i6· Rau· Sobrado c/ 207 m2 sendoO 1

suite mobiliada + 2 quartos, sala c/ sacada,
bwc, sala de estar e de jantar, cozinha mobiliada,
bwc, área de festas, lavanderia e garage p/ 2

carros. R$ 300.000 (Aceita Carro e Imóvel)

REF 1.1.89· CZERNIEWICZ· Sobrado c/ 3
dormitarias + 1 suite com closet, bwc, sala de

estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia e

garagem p/ 2 carros, c/180m2. R$159.000

3133·GUARAMIRIM. Terreno Industrial as

margens da BR·280 próx a Weg Quimica, área com
107.500 mz R$ 450.000

Ref 31.36· Barra- Terreno c/ 324 m2 (13,5 x 24)
·R$ 20.000

suite + 2 quartos, sala/copa conjugadas, cozinha,
lavanderia, área de festas com churrasqueira e garagem
p/i carro. R$ 112.000

Compra - Vende - Constrói - Administra

www.ivanaimoveis.com.br
ivanaimoveis@ivanaimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 373

Ref 1.202 Rau . Casa c/ 100 m2 sendo suite + 2

dormitarias, sala copa, cozinha e lavanderia, bwc,
garagem p/ 2 carros Terreno c/ 380 m2 . R$ 95.000

sendo 3 dormitórios, bwc com hidra, sala,
coxinha, dispensa, lavanderia, garagem p/ 2

carros, área de festas. R$ 67.000

Casa Nova Pronta para Morar pode ser financiada cl
75m2 sendo 3 quartos e demais dependências. RS
72.000.00

REF 1.201.· Ana Paula· Sobrado Semi-Acabado c/
275 m2 sendo parte lnferiorr'sala.cornercial e

garagem, parte superior suite + 2 quartos,
cozinha, copa, sala, lavanderia e bwc. R$ 95.000

Próx Posto Mime

iiefilj9"�"vHaienzi: Ap�;t�;;;�'�t��;"'"
2 quartos, bwc, sala, copa cozinha mobiliada e

lavanderia e garagem pi 1 carro. RS 55.000

REF 31.44 ·VILA LALAU . Terreno c/ casa c/
690m2 R$ 69.000,00

1!1:tJ ii "M4MOO ;t'l�i�)!, .(;\I�! te] ;t!1 .i
; ., -,

,Residen�ia'
achl
Apartamentos com:

2 dormitórios, sala de esta

copalcozinha, bwc social

e área de serviço.
R$ 50.000,00

Localização: Rua Plácido Satler

(prõx. A malwee)

Ref 1218 . Vila Lenzi . Casa com

170,00m2 de área construída. Terreno

760,00m2. Valor R$ 110.000,00.

Ref 1.1.38· Vila Lenzi· Sobrado c/ 172 m2 sendo

sala de estar e jantar, copa, cozinha, bwc,
lavanderia, suite + 2 dormitarias, bwc, sala,
varanda, edicula c/ 90 m2. R$150.000

REF 1.1.92· VILA LENZI

Casa c/ 3 quartos, sala; copa, cozinha,
lavanderia, bwc, e garagem c/ 117 m2. R$
65.000

Ref 1168 - Figueira - Sobrado em fase de

construção com 200 m2 com lajes inclinadas. RS
80.000

........................................ ii
Ref 21.02· centro- Apartamento c/ suite mobiliada
+ 2 quartos, sala de estar e jantar,bwc
social,cozinha mobiliada, lavanderia c/
churrasqueira, garagem p/l carro. R$ 109.000

Ref 31.32· Vila talau- Terreno c/ 622 m2 prõx
entrada lateral da weg 2. Excelente Ponto

Comercial- R$ 145.000

REF 21.1.1.· . CENTRO c/116m2 com suíte + 2

quartos, sacada com churrasqueira e demais

dep, 2 vagas na garagem
R$135.000,01'l

Ref 31.21.· Vila Lenzi . Terreno c/ 416 m2· R$
29.000 ouentrada + parcelamento

Residencial

Don Ariel
•

Apartamento �/ 101,15 m2 de
área privativa com suite + 2
dormitorios, bwc, sala de estar e

jantar, cozinha e lavanderia, sacada c/
churrasqueira e 2 vagas de garagem.

R$ 95.000 Entrada de 50% '+

parcelamento em 36 vezes. Entrega
em Setembroj2005.

.. Apartamento: c/ 87,54 m2 de
área privativa com suite + 1 dormitorio,
bwc, sala, cozinha, lavanderia, sacada

c/ churrasqueira e 1 vaga de garagem.

R$ 80.000 Entrada de 50% +

parcelamento em 36 vezes. Entrega
em "Setembroj2005.

Excelente Localização no Baependi
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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dos Imlgrantes.2
quartos, 1 BWC,
sala estar/Jantar

���g:�,ad�'rel
c o n s t r u I d a

87,53m2•
RS 64.000,00

325.00 m' área do terreno, 200.75 m' de área

construída. Rua Herberto Enke nQll0.

R$ 80.000,00

Cód. 763 - TERRENO - LOTEAMENTO

FIRENZE - ANA PAULA -Terreno com área

de 350m'. RS 16.950.00

Ref.: 726!04 - TERRENO COMERCIAL -

JGUA ESQUERDO Área 2.344,0 m2 em

excelente localização, Rua João Januário

Ayroso, 300 bairro Jaraguá Esquerdo, jpronto para construir.

Cód.754 - CASA
Rua Antônio Kochella, n0107, área

construída 108m2,Terreno 703m2, Valor

RS 79.000,00.

Cód. 755 - SOBRADO RESIDENCIAL -

GUARAMIRIM ,IMIGRANTES - Área terren

780m2 e área construída 219m2CÓO. 760 - TERRENO - TREVO

DE GUARAMIRIM - Rua João

Butschardt esquina com BR-

280. Área 15,270,00m2•
CENTRO Rua Cabo Harry Hadlich - terreno

1.000m2 e 100 m2 de construção.

(@CHÁCARAS
LOTEAMENTO DE CHÁCARAS JACÚ.AÇU
Chácaras de 20 mil a 80 mil m2, escrituradas, com luz e água natural,
ótima localização, apenas 6 Km do centro. Entrada mais parcelamento
próprio em até 60 meses fixo.

• C6d. 759 - SOBRADO NOVO - AMIZADE - em construção com área de terreno de
438,2lm2 e área construída de l88,53m2, cf 2 qtos, 1 suíte, 2 salas, cozinha,
lavanderia, sacada e pisclna(opcional).

CHACARA "NASCENTE DAS ÁGUAS".
Chácaras de 20 mil a 40 mil m2, escriturad�s com luz e água natural em

local de exuberante beleza junto a natureza. Rio Molha apenas 8 Km .do

VENDE
736 - 02 TERRENOS - CENTRO -

PRÓXIMO UNIMED - com área de 375 m2
cada terreno.RS 85.000,00 cada.

727 - TERRENO - JARAGUA ESQUERDO
- INICIO - RUA JOÃO JANUARIO
AYROSO, cl área 1.121,25 m2

709-CASA - COMERCIALI RESIDENCIAL
- CENTRO - terreno cl 628,20 - área
construída 231 m2, tendo 01 comércio
mais 02 casas.

711 - CASA - CENTRO - 323,92M2 área

construída, térrea 181,91 m2 e superior
142,01m2.

712 - SOBRADO - CENTRO,
RESIDENCIALI COMERCIAL terreno cl

627m2, área construída 420m2, tendo 02

salas, cozinha, copa, 05 bwc, dependência,
garagem p/ 06 carros.

723 - SOBRADO - CENTRO -

RESIDENCIAL! COMERCI'AL, RUA

BARÃO DO RIO BRANCO, terreno cl

700m2, área construída 552,54 m2, tendo
03 quartos, salas, cozinha, 02 bwc, área de

serviço.Casa mais 02 aptos mais sala

comercial.

722 - TERRENO CI CASA - VILA LENZI

Rua Lourenço Kanzler.Terreno - 1600m2
- área construída 156m2.

708 - CASA - VILA NOVA - rua Ângelo
Torinelli,Terreno 6.296m2,área construída
480m2.

734 -CASA DE ALVENARIA - BARRA

DO RIO CERRO -loteamento Papp, em

terreno de esquina com 525m2, 1 suíte,
04 quartos, copa, cozinha, sala, garagem,

churrasqueira e mais depósito. ..,

730 - CASA - LOTEAMENTO PAPP

BARRA - CI cozinha, lavanderia,
despensa, roupeiro, 2 dormitórios com

escritórios, closed da suíte, biblioteca,
sala de jantar com lareira. Área do

terreno 460m2, área construída 400m2

718 - TERRENO - Situado nos fundos do

lado esquerdo da Estrada Ribeirão

Jararaca - Área 144.000m2, cl nascentes

de água 13 ribeirões com cachoeiras.

717 - TERRENO - GARIBALDI- Área
20.000.00m2. RS 24.000,00.

729 - TERRENO - Localizado nos fundos

do lado direito do Garibaldl'
Área 933.500.00m2,

(@ALUGA
301 - APTOS - CENTRO - 800m do

calçadão, 3 qtos. R$ 380,00

302 - COMERCIAL E RESIDENCIAL

CENTRO - cl 162 m2, Rua Jorge
Lacerda RS 880,00

.

304 - APTO CENTRO - ED. PROCÓPIQ
-Zqtos, BWC social, lavanderia com

BWC, sala, cozinha, sacada e garagem

746 - CASA - VILA RAU Rua Evaristo

Francener, nO 111,3 quartos, 2 salas, 1 BWC,
cozinha e garagem RS 250,00

309 - APTO - CENTRO - 01 quarto,
bwc, lavanderia, sala e cozinha

00
conjugados, sacada e garagem.R$ 310,

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

Fone/Fax: (047)
370-0919 / 370-0819

E-mail:

engetec@engetecimoveis.com.br

BAEPENDI

Área
construída com

450m2 terreno

de 930m2. cl 2

suites,3 qtos,
2 copas, 2

salas, gar. c/
2 veiculas,

churrasqueira e

demais dep.
R$330.000,OO

1003 -ILHA DA FIGUEIRA - Rua Avelino Flo'riano

de Borba, 301- em alv. cj 124,OOm2 contendo

3qtos e demais dep. (cj área pj facção) terreno

de 450,OOm2• R$ 65.000,00

João Pessoa- casa em alv, 3 qtos,
copa, COZ, garagem e lavanderia
R$ 55.000,00 ( Negociavel)

)

003 - CENTRO - Ed. Montecarlo
- cj suíte+2qtos c/ demais
dep. mobiliado. R$ 140.000,00, ou sem

s/rnobüta, negociável.

VENDA OU L(9CAÇÃO

ESPECIAL PI CUNICA

Venda ou locação- Área

contruida +-450.00m2

terreno 2.721.00m2

Aceita Negociação

Sala Comercial - Rua Cabo

Harry Hadlich área cf 50m2 R$
37.000,OO.Prox. Angelone

Vila Lenzi - Ed Floresta, Ap c/ 2 qtos,
coz, copa e sala conjugada e banheiro
social R$ 55.000,00

TRAGA SEU

IMÓVEL NOSSA

CARTEIRA

DE LOCAÇÃO

São Luiz Gonzaga- Rua João Franzner, 400 Terreno

465m2, área contrulda 504m2 R$ 250.000,00. Aceita

Negociação

1091- Bairro Á gua Verde (entrada da
Faculdade UNERJ) Terreno com 488 m2 com

I

casa antiga e mista Rua Jorge Busch 472.

Valor R$ 56.000,00

Centro - Ed

Dunker, 1 suite,
2 qtos, bwc

social; sala 2

ambientes, copa
e cozinha, área
de serviço, 2

sacadas,
garagem para um

veiculo.

R$ 110.000,00

CORREIO DO POVO 11 B,.' f

APARTAMENTOS:

Amizade- 2 Quartos e demais dep, cf

garagem (ao lado da Arsepum)

Ed Condominio Floresta - (Vila Lenzi) cf _

2 qtos e demais dep, garagem R$ 45.000,00 �
( Saldo Devedor R$ 14.000,00) Negociavel '"

Centro - 1 qto e demais dep Rua João
Marcato R$ 70.000,00

Vila Lenzi - Ed Petunia ap, cf 2 qtos, sala, . j

bwc social, copa e coz., 1 vaga de V

garageme com área de festa R$ 85.000,00 ,I)

Vila Lenzi- Ed, Leuprecht, ap 304,2 qtos ,
�2

sala, copa, coz, lavand, bwc social, j)

sacada, 1 vaga de garagem R$ 76.000,00 '2
)

:8
TERRENOS: íl

SANTA LUZIA - área 1.300,00m2, com

frente de 40,00m2 Rua ltopava-Açu R$
13.000,00 (contem Duas casas De Madeira)

JARAGUÁ 99 - Loteamento Casa Nova, área�
360m2, 12x30, R$21.000,00 ?T"

PRÔXIMO JUVENTUS -Rua João Carlos;
Stain área 420m2, R$ 3à.000,00 Prox Dep. iVieira Móveis

I

CHACARA - Ribeirão Grande do Norte com:
•

14 HA = 114.982,00m2 cont. casa mista, I
galpão lagoa, nascente de água no terreno i
e plantações R$150.000,00 aceita casa:
em troca. :

JARAGUÁ ESQUERDO -Bua Vitória Pradi,
\

área 800m2, R$ 33.000,00

NEREU RAMOS - Prox. Samae

CASAS:

JUVENTUS - Casa cf 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia TERRENO 462M2 Rua
Guilherme Hass R$ 60.000,00

AMIZADEfTifa Shurbert - próx. ao Clube,
dos Viajantes. Rua Emílio Butzke,35 - cf 1 :

suite 2 qtos e demais dep. área do terreno:
320,00m2, área construída 70,00m2._ R$'
30.000,00

ILHA DA FIGUEIRA - Rua José Pananello,
118 - cf120,00m2 e 1 suíte + 2qtos, gar. e

.

demais dep. Anexo área de 70,00m2.
Terreno cf 495,00m2. àtea total constrída
190,00m2, R$11 0.000,00.

RUA MARINA FRUTUOSO - àrea 150 m2 e

terreno 1100 m2, próximo ao C,PL (aceita
imóvel em Camboriú) R$ 250.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO casa rua .João
Franzner 29 sala, cozinha, lavanderia.
Contendo também: 2 salas comerciais,
quitinete de 70 rri2. R$ 110.000,00.

Tres Rios Do Norte- casa em alv.3 qtos, 2

salas, coz, copa, bwc e garagem. R$
30.000,00 (em anexo área comercial)

Centro - Imovel Comercial Rua Padre
Pedro Franken Nº 253 área construída

200m2, terreno ct 900m2 ( amplo
estacionamento) R$ 336.000,00

GUARAMIRIM PRÓXIMO A
FAMEG

Terreno de 4.475,07m2
com benfeitorias de

. 800,00A12, constituldo de
área residencial e

comercial

Localização: Rua. Luiz
Balistieri nO 257 ao lado da

Fameg

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA

COO 029 - VILA RAU -

Apartamento - dois

quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro,
garagem - Valor R$
64.000,00.

COO 050 - EOIFICIO
ANITA GARIBALOI
APARTAMENTOS EM
ALTO PAORAO - UM
PORANOAR
M!;dindo 296,OOm2 de
árl'!!'a útil, Suíte com
closet e banheira de
hidra, 2 s�es, sala de
TV, sala de estar, sala
de jantar, dep. De
ernpreqada com
banheiro, lavabo,
cozinha, dispensa, 3
sacadas, 3 vagas de
garagem, deposito.

COO 090 - ILHA DA

FIGUEIRA
RESIDENCIA - ° 1

suíte, 03 quartos, sala,
copa, cozinha com

mobília, lavanderia,
banheiro, 02 vagas de

garagem com

churrasqueira e bwc
terreno todo

murado - Valor R$
150.000,00

COO 096 - BAEPENOI
APARTAMENTO com 3

quartos. sala em dois
ambientes com sacada,
.bwc social e de serviço,
cozinha, lavanderia, 1

vaga de garagem'>' Valor

R$ 85.000,00

COO 041

JARAGUA

�SQUEROO
SOBRADO novo, 1

suíte com closet e

hidra, sala intima,
sacada, 3 quartos, 2

banheiros, 2 salas,
cozinha, lavanderia,
área de festas,
garagem - Valor R$
175.000,00.

COD 085 - VILA LALAU_
RESIDENCIA medindo 160m2 com OI
su

'

te, 02 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, bwc, :j:rea de festas, garagem,
port-o eletr™nico - Valor R$ 120.000,00

TERRENOS

• ADMINISTRA

COO 066 - CHACARA _

196.000,00m2- 80% de área plana,
residência em madeira, lagoas, água
em abundancia - Valor R$ 80.000,00.

COO 048 _ CHACARA _ RIO
CERRO I _ Medindo 12.345,75m2
- com 38,00 metros de frente para a

Rua: Estrada Rio Cerro I -

30,20 X 400,00 - área plana com lagoa
- Valor R$ 50.000,00

COO 019 - CHACARA - Barra do Rio Molha:
Medindo 3.500,00m2 - escriturada, residnCl1
com cinco quartos, sala, cozinha lavanderia
banheiro - 2 lagoas com peixes diversos'
asfalto at a entrada - a 3 KM da Prefeitura'

r--����������!��:J Valor R$ 120.000,00.

I COO 064 _ CHACARA _ 50.000,00m' �

resldncia roestica, rancho, qalp.o, pomares,
água em abundancia - Valor R$ 90.000,00.
COO. 068 - GARIBALDI - CHACARA -

5.000m2 - Com residncia com laje medindo
100m2, 03 qtos, sala, cozinha, lavanderia,

.

despensa, bwc e garagem (pr-x. Ao (olglO
Fraimundo Kaiser) - Valor RS 80.000,00
(negoci:fvel, aceita im-vel de, menor valol
ou ve'culo).

• VENDE

COD 041 - JARAGUA ESQUERDO
novo, 1 su'te com eloset e hidra, sala
intima, sacada, 3 quartos, 2 banheiros,2
salas, cozinha, lavanderia, :j:rea de festas, �

garagem- ValorR$165.000,OO.

C00020 - VILA NOVA-
,

TERRENO - de esquina medindo
433,82m 2 - Valor R$ 85.000,00

COO 087 - SÃO LUIZ - TERRENO
medindo 450,00m2 próximo ao

Arroz Urbano - Valor R$ 35.000,00

COO 081 - BARRA - TERRENO
COMERCIAL - com 22,00 metros

de frente para a Rua Walter

Marquardt - Valor R$ 55.000,00
I

.

' I
.

COO 082 - FIGUEIRA - TERRENO
COMERCIAL- Medindo 81 0,OOM2

- em frente ao Salão Vitória
Valor R$ 85.000,00

PLANTÃO -

.P ':133-9027fleinoldo Rau, 60 · Sala 06 · Ed. Market Place

IMÓVEIS F.276-3231 - splimoveis@netuno.com.brCRECI2346

COO 089 - BARRA -

TERRENO medindo 756,00m2
próximo ao Curtume Schimdt -

Valor R$ 25.000,00
'!�J'

COO 091 - sAo LUIS - Tl:RRENO
medindo 325,00 m2 próx. ao CAIC -

Valor R$ 28.000,00

COO 052 - SAINT
SEBASTIAN
RESIOENCE - UM
NOVO CONCEITO EM

MORAOIA

apartamentos
mobiliados para pool de

locação - entrega em

2005 - Financiamento
direto 'Com a construtora

COO 079 - TERRENO COMERCIAL
BARRA - de esquina medindo 15,00
X 30,00 = 450,00m2 - Valor R�

125.000,00

COO 093 - JARAGUÁ ESQUÉRDO
TERRENO medindo 825,00m2 pr-x,
ao Lux Atacad-o - Valor R$ 55.000,00,

CHACARAS

"I'

COO 077 - GUARAMIRIM -

RESIOENCIA - 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro,
área de festas, 4 vagas de

garagem - terreno todo
murado - próximo a Policia
Rodoviária - Valor R$
95,000,00

<'

3.500,OOm2 - escriturada, residência com cinco quartos,
sala, cozinha lavanderia, banheiro - 2 lagoas com peixes
diversos - asfalto até a entrada - a 3 KM da Prefeitura -

Valor R$ 120.000,00.

COO 064 - CHACARA - 50.000,00m' - residência

rústica, rancho, qalpão, pomares, 'água em

abundancia - Valor R$ 90.000,00.

SEMI-ACABADO com 700,OOm2 no piso superior
e inferior com 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia
e banheiro. Valor' R$ 45.000,00

COO 085 - VILA LALAU - RE51DENCIA
medindo 160m2 com 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, bwc, área de festas,
garagem, portão eletrônico - Valor R$
120.000,00

COO 056 - RESIDENCIA NOVA,

(entregamos ela pronta) com 02 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, bwc, 02 vagas de

garagem - Valor R$ 55.000,00.

COO 095 - ILHA DA FIGUEIRA - CASA MISTA
com 02 qtos, 02 salas, cozinha, lavanderia,
bwc e ed'cula. - Valor 90.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Jard·

CRECI Nº 572-J

Ruo Reinoldo Rau, 585 - Joroguá do Sul - se
e-moil: imobiliario@iardimiorogua.com.br

,.;

FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582 / PLANTA0: 9997-9471

:J(á 23 anos,
fjarantind(} 8(}Jl8 nefj6ci(}8

.

- BARRA-

Exelente Sobrado/Residencial

c/ área 300.00m', Suite master com sacada,
hidro, closet, escritorio + 2 quartos e demais

dependencias terreno com área 637m'

Aceita Apartamento no Centro

R$ 250.000,00 (Negocialvell

I .

SOBRADO EM ALV. C/ AREA DE 110M'
+OlCASA MISTA COM AREA 122M'

TERRENO {19X30)
,

R$ 160.00,00

OBS:ACEITA IMOVEL EM MENOR VALOR

(RUA 25 DE JULHO N° 661)

00
i�

i -

.cW

VILA LALAU - Casa alv., área de 200,OOm2,
suíte + 2 qtos, coz.; mobiliada, 2 salas, 2 bwc,
garagem pi 2 carros, área de festa cl pisicina.
Terreno de 520,OOm2• (aceita-se imóvel de
menor valor)

VIEIRAS - Casa alv., cl área de 144,OOm2 +

casa nos fundos, pré-moldada, de 90m2•

Terreno de esq., 20x30(total 600,OOm2). RS
90.000,00 (aceita apto no centro da cidade

Vende-se

(Hotel Parthenom Century)

gio

mobiliado

Flat cf 1 dorm, cozinha, Bw, garagem,

30 andar
alor

Exelente Sobrado/Residencial/Comercial

-CENTRO- BAEPENDI-

c/ área. 280.00m'

Rua Cabo Harry Hadlich

N° 282 RS 290.000,00 Aceita Ap. de menor

valor. Plantão neste sábado e domingo
Fone:9125-9258

- Bonito sobrado cl área de 240m2, terreno de

400m2• RS 140.000,00 (Aceita apto até RS
60.000,00)

CENTRO-SOBRADO EM ALV.CI
AREA DE2S0M2 TERRENO CI
ÁREA DE 4SOfvP R$ 150.00,00

prox a mllliuml- aceita

imóvel de maior valor)

Agua Verde - Otima casa c/
200m2 terreno com 700m2
RS 90.000,00 prox. a recreativa

do Breithaupt

CENTRO - ótima casa cl 350m2, 2 suites + 2 BARRA DO RIO CERRO - casa nova, cl

qtos,2 salas, cozinha mobiliada,2 bwc, área de área 197m2, suíte + 2 qtos e demais

serv.e garagem pi 2 carros.Terreno c/700m2• dependências. R$ 95 ..000,00

Próx. Duas Rodas. R$ 250.000,00. negociáveis.

,

I
I

,I
,
\
,
I
,
,
I

.,

Vila Lenzi - Ótima casa terrea cl área de 375m2, terreno cl

512m2, cl 1 suite cl banheira dulpla de hidra, 3 qtos, bwc

social, salas com lareira, lavabo, cozinha, bwc de serviço,
garagem pi varias carros. (Aceita Apartamento no Negocio)

.�

.
I
,
I

.,
I

I
,

j
I
I
.

,
,
,
, .
I

o

c(!) NATAL É UMA BOA
OCASIÃO PARA
DEMONSTRAR O

QUANTO OS AMIGOS
E CLIENTES SÃO
IMPORTANTES.

OBRIGADO PELO
CARINHO EM TODOS

OS MOMENTOS DE
C<9NVtVI<9 !

UM NATAL DE

ALEGRIAS E UM ANO
NOVO DE

ESPERANÇAS !

VENDAS
VilA NOVA - Terreno c/392m'. Rua Artur Gumz. Localização Privilegiada. R$
55.000,00
BAEPENDI - (Terreno ComerciallRua Bernardo Dorbush c/ área 1.600 m'

sendo 30 m frente pi avenida R$ 160.000,00
Guaramirim - Vende-se terreno BR 280, prox a Weg quimica c/57.000m' .

CZERNIEWICZ Terreno comercial c/ área aprox. 14.000m' sendo 30m frente p/ rua:

Jorge Czerniewicz (próximo hospital Jaraguá) Valor À combinar :

VIEIRAS - Terrénno comercial c/área 22.500m aceita imóvel

Centro - Ed Jaragua apartamento c/190m' RS 110.000,00
Barra do Rio Molha - Terreno 420m' , rua asfaltada, lateral da Walter Marquardt
R$ 53.000,00Centro - Casa em alvenaria,

Comercial Residencial cl 120,00m2 -

terreno (13x22) 320,00m2
RS 115.000,00 (Prox. ao Angelone)

Piçarras - Apto cl suite mais dois

dormitório cl 2 sacadas, garagem

(mobiliado. Valor RS 58.000,00 Aceita

casa/apartamento em Jarguá

LOCAÇÕES
Centro - Ed Jaragua Suite + 2 quartos RS 670,00
Centro - Ed Italia c/ 2qtos, sacada c/ churrasqueira e garagem R$ 350,00 +

condominio .

Vila Nova - Ed Jd das Mercedes c/ 2 qtos e garagem RS 330 + cond
Champagnat- sobrado c/ 2 suites + 2 qtos, garagem p/2 carros RS 1.300,00
Vila lalau - 01 casa c/ demais dep. R$ 280.00

Maguilu - 02 dorrn, c/ ·garagem RS 330.00+ cond
Centro - Ed. Isabela, suíte, 2 dorm, coz mob R$ 500,00 + cond
Centro - ED Tribess, c/ 2 dorm, garagem RS 350,00 + cond
Centro- ED Tribess, suíte + 2 qtos c/ garagem RS 460,00 + cond

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende: Terreno cf área 387 m2, cf casa
de madeira. Rua Erwin Schultz (Santo
Antonio) R$ 12.000,00

SEXTA FEIRA,24de Dezembrode2004

Vende: casa em alvenaria, cf área aprox,
100 m2, em terreno de 1.450 m2. Distante 2
Km cnB. prefeitura - Rio Molha. R$1 00.000,00

Vende: Casa alvenaria, em terreno cf área 600
m2. Rua Preso Epitácio Pessoa (Centro)

INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA�

V�CtA1ILOYcvt�O}' ./1
��e1ifV�

VWV F� Naral. e

Um;AvtO- Novo-�

Vende.Terreno cf área de aprox.
m2.Rua Otto Georg (Jaraguá 99)
Preço: R$ 13.000,00

VENDE:Chácara em terreno cf 196.000 m2. Alto
da Serra (Jguá . Pornerode)
Preço: R$ 90.000,00

Vende:

Apartamento
(sem
acabamento),
contendo 03
dormitórios
(sendo 01

. suíte), cf
área
privativa
151,91 m2.
Ed. Resid.
Imperial
(Centro)

<'

Terreno cf área aprox. 342 m2. Rua Bernardina B. Muller (Vila talau). Preço:
R$ 30.000,00

Terreno cf área 361 m2. Rua Euzébio Depouy esq. cf Rua José Marangoni (Vila
Nova) Preço: R$ 75.00-9,00
Sala comercial, cf área aprox. 59 m2. Rua 25 de Julho (Vila Nova) Preço:
R$ 30.000,00
Sala comercial (térrea), cf área aprox. 50 m2. Rua Leopoldo Malheiro (Lateral da
Rua Barão do Rio Branco) Ed. Gardênia (Centro) Preço: R$ 40.000,00
Casa em alvenaria, 3 dormitórios, com área de aprox. 200 m2. Lot. Versalles.

Preço: R$ 95.000,00
Imóvel residencial (02 apartamentos) Ilha da Figueira (Próx. Metalnox). Preço:
R$ 110.000,00

Apartamento, contendo 01 dormitório e demais dependo Rua Reinoldo Rau - Ed.
Gioconda. Aluguel: R$ 280,00 ,

Casa mista, contendo 03 dormitórios. Rua Luiz Gonzaga Ayroso (Jguá Esquerdo)
Aluguel: R$ 260,00
Sala comercial, cf área de aprox. 40 m2. Rua Walter Marquardt, 645. Aluguel:
R$ 240,00

Vende:

Apartamento
contendo 03
dormitórios

(sendo 01

suíte) e demais

depend., área
total de 237,50
m2.
Ed. Tower
Center (Centro)

Vende: Chácara em terreno cf área de

aprox. 4.800 m2, com casa em alvenaria. Rio
Cerro I (Início da Serra Jaraguá - Pomerode).
Preço: R$ 70.000,00

Sobrado em alvenaria, contendo 04 dormitórios (sendo 02 suítes), e demais
dependências. Escritório cf entrada independente. Área total construída de

526·m2, em terreno de 384 m2. Rua Guilherme C. Wackerhagen (Vila Nova)

:!iI. !",:' ",�"'.)''l
' - ,.�., }�\,,�'í� � .���,.-'''':��./' �i�}f�t:;..r��Ufr�,t��!'-I'.N/����';\��'hty,,:/,/1

< ., J

Nocê que está;,pensa�do .ê'm;;vender,) trocar ou alugar seu imóvel,
•

,

"

�" t' \,:;..; ';,I, >!-,� .,._
..t,.,,� "..:1«', .J9" �.t 's ":;') _', �"', �

,
entre .ern .contato .conósco. Temos vários clientes cadastrados. \

FODe:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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dores de cabeca
.I

Antes de comprar um imóvel, pe§a:
• a Certidão Negativa de Débitos do INSS

"

•
a Certidão Negativa de Débitos da' Receita Federal

•
a Certidão Negativa de Tributos Municipais

A Futuro possui todas essas certidões.
,

I

Comprove nossa afirmação pesquisando
nosso CNPJ - 00.506.583/0001-27

."

EMPREENDIMENTOS IMOBILlÁRíos

Rua Quintino Bocaiúva, 64 - Tel. 372-0657 / 371-0696
e-mail: futuroemp@uol.tom.br-CREeI8469-JaraguádoSul.SC

•�@ m�. @ffl �bfc8� C@ffl1 @�_
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ref. 10.128 BAEPENDI Casa
c/1 31 m2 + 2 salas comerciais + 2

ap (já alugados) Terreno cl 455m2.
Rendendo RS 2.000,00 p/mês em

aluguel. Ótimo para investimento.
RS 269.000,00

Ref.10.141 SÃO LUIS Casa
c/120,m2,3 dorm, sala de estar,
sala de jantar, bwc, cozinha,
garagem e demais dependências.
RS 65.bOO,00

/

665,OOm'R$ 80.000,00

034- CZERNEIEVICZ- casa com 335,OOm'
e terreno com 780m' R$ 197.000,00
cf piscina (Aceita imovel, carro.ou terreno na negociação)

093 - CZERNIEWICZ - casa de alv., el 200m' e

terreno el 49Sm'R$ 95.000,00

CORREIO DO POVO 17 C

13- Garibalde

170.000,00m'
ranchos, lagoa

com área de

cf casa de madeira,
R$ 95.000,00

032 - JGUA ESQUERDO - em alv. cl 202m'

Terreno de 450m' R$ 116.000,00

17 - Barra Do Rio Cerro, casa em Alv
com 156,00m' de construção terreno

301,00m' R$ 75.000,00

� '.' - .

DOCUM&NTAÇAO IMOBILI�RIA • R: GUilherme Weege, 116 • Edifício lergamo • Centro

I Ref.10.134 ÁGUA VERDE Casa
fc/19,Om2.3 dorrn, sala de estar, sala
I de jantar, 2 bwc, garagem + edícula
1 cl 4 peças. Ótima Localização. RS
189.000,00

..

iRef.30.1071Iha da Figueira

Iterreno de esquina, 501 m2

!

_ .... _ .. J

161-CAMPOSAPIEIRO-Cpnstrução de

127,OOm' mais uma edicula de 70m'

R$110.000,00 Aceita imóvel de -Valor

041 - OURO VERDE - Terreno cl 345m' e contr.

e/163,OOm2 R$ 43.000,00

134- Centro R$ 125.000,00

Locação
VILP. RAU Apartamento e/2 dorro, sala de estar,
cozinha, área de sé'rViço, salão de festas d
(hurrasquéira. R$-400,OO (Negociável I.

Ref.15.051 VILA NOVA Sobrado
c/250,m2 inacabado, terreno cl
670,OOm2. Ótima Localização. RS
230.000,00. (Aceita imóvel de
menor valor)

095A - NEREU RAMOS - Lot. Zanguelini, área de 391 ,DOm'.

995B - NEREU RAMOS - Lot. Zanguelini, área de 321 ,DOm'.
109 - NEREU RAMOS - área de 1l.470,00m' (ótimo pi indústria)

135 - NEREU RAMIOS - área de 8.820,00m'
165 - Schroeder, área de 15.160,OOm2

005 - Nereu Ramos, área de 3.900,OOm2
87- Barra do Rio Cerro - cf área 442,00m2

R$ 16.000,00

R$ 15.000,00
,

R$85,000,00

R$ 70,000,00

RS 50,000,00

R$ 110,000,00

R$ 20.000,00

064- Casa, Amizade de Alv. com 150m2 e terreno com 450m2
124 - Vila Lenzi - Construção el 156m' e terreno el 392m'.

070'- Tifa Martins, casa com 116, 16m' e terreno el 350,OOm'

R$ 125.000,00
R$ 65.000,00

R$ 60.000,00

111 - AMIZADE - casa alv., el 216m' e terreno el 525,00m'.

(Aceita Carro no neg.).
148 -SCHROEDER- área de 89,00m" e terreno com 703,00m'

Aceita negociação
147- BRUSQUE - área de 100,00 m' e terreno de 380,00 m'

R$85,000,00

,

R$ 70.000,00

R$ 55 ..000,00

050 - Schroeder - casa de alvenaria cf 252,OOm2 e terreno com 1500,00 m2. R$ 130,000,00 .

(aceita troca)

04 - Nereu Ramos- Loteamento Gadotti, easa120.00m2 e terreno 585.00m2

027 Ilha da Figueira -casa mista de 113,00m2 e 2 terrenos, Cada um

com 441 ,OOm2 (Aceita imovel em Guaramirim)

028 - NEREU RAMOS � cf 210m2 e terreno cf 450m2• Aceito apto menor vaiar.

R$47.000,00

R$ 70,000,00

R$ 95.000,00

035 - CENTRO - ,ótima localizaçã.o - imóvel resid., cf comercial. Sobrado cf 700m2 e terreno cf 570m2. Valor � combinar.

001 - BAEPENDI- casa de alvenaria com 243m2 e terreno com 390m2• R$100.000,00
036 - NEREU RAMOS - Area comercial cf vários imóveis. terreno cf 20,OOOm2 R$ 500.000,00

039 - BARRA DO RIO CERRO - casa em alv., el 200m' e terreno el 345m'. R$62.000,00
025 - BARRA DO RIO CERRO - construção de 144,SOm' e terreno de 4S0,OOm' - valor

1 S9 -NOVA BRASILlA - construção el 1 64,00m' e terreno el 168,00m'
009 -VILA LENZI - terreno cf 442m2 e construção 199,70m2.
153 - SCHROEDER - casa el lOO,OOm' e terreno el 600,00m'.
022 - VILA LENZI- casa alvenaria cf 160m2 e terreno cf 800m2•

78- Nereu Ramos, casa Ide alv cf 70m2 etrreno de 378,OO,m2

84 - Nereu Ramos, casa de madeira cf 58m2 e terreno ct 420,00m2
96 - BARRA DO RIO CERRO - Casa de alv. el I 10,00m' e terreno el 420,00m'

R$166.000,00.

R$115,000,00
R$120,000,00
R$ 32,000,00

R$ 110,000,00

R$ 38.00,0,00
R$ 23.000,00

R$ 93.000,00

129 - SCHROEDER - el área de 4.078m'

091 - JARAGUA 84 - terreno com 30.000m2 e contrução de 140.m2
114 - SCHROEDER - el área de 26.000m'

142 - GUARAMIRIM - Jacuaçu - área de 2S.aOO,00m'.
1'57 - Garibaldi - com área de 85.800,00m2• (com 02 casas de madeira)
155- Corupá - Com área de 73,320m2, com duas nascentes e plantação de eucaliptos
21 - Rio Bonito, com área de 260.000,00'!12, cf 1 casa de '!ladeira, pastagem

R$ 18.000,00

R$ 90,000,00

R$ 25.000,00
,

R$ 40.000,00..
R$ 65.000,00

R$65.000,00

R$ 95.000,00

07 - SCHROEDER - el área 150.000,OOm' com nascentes e lagoas
ALUGUEL

R$65.000,00

ALUGA-SE -SALA NO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO

FLÁT
069- Saint Sebastian Centro R$ 110.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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casa em alvenaria, com 03

dormitórios, sala ampla, banheiro,
cozinha, lavanderia,garagem, estrutura

para 2° piso. Bairro da Ilha da Figueira.
Valor RS: 90.000,00 A combinar

Casa em alvenaria, com 01 sulte,03
dormitórios, sala, copa, cozinha, 02

banheiros, lavanderia, garagem.
Centro. No valor de RS: 125.000,00.

casa em alvenaria, com 01 suíte,02
dormitórios, 02 salas, cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem para 02

carros. Bairro do Rio Molha. Valor: RS:
85.000,00.

Sitio, com casa em alvenaria de 02 pavimentos, com 02 suítes, salas, copa, cozinha,
banheiro, churrasqueira, lagoa, lavanderia, garagem, 02 dormitórios. Bairro da Ilha da

Figueira. No valor de RS: 1.80.000,00.

Casa em madeira, com 03

dormitórios, sala, cozinha, lavanderia,
dispensa, bariheiro, garagem. Bairro

dos.Três Rios do Norte. No valor de
RS: 20.000,00.

01 casa em alvenaria, com 03

dormitórios, sala, varanda, cozinha,
banheiro, dispensa, área de serviço,
lavanderia, depósito, garagem para
02 carros. Bairro da Vila Nova. No
valor de RS 260.000,00.

Dezembro��

Realizando seu sonho i·mobiliário
FONE/FAX (047) 275-2990 PLANTÃO: 9136-2995

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

casa em alvenaria, com 02 dormitórios,
sala ampla, copa - cozinha, dispensa,
banheiro, lavanderia. Bairro do Rio Cerro, '

próximo a Malwee. Valor: RS: 85,QOO,00.

Casa em alvenaria, com 01 suite
com closet e hidromassagem, 02

dormitórios.sala de estar, banheiro,
copa, cozinha, salão de festas,
escritório, garagem para 03 carros,
lavanderia. Bairro da Vila Lenzi. No
alor de RS: 1985.00,00.

01 casa e 01 prédio comerciai, o prédio
comercial com 02 salas comerciais, cancha
de bocha coberta, banheiros. A casa com

02 dormitórios, sala, cozinha, copa,
lavanderia, dispensa, banheiro, qaraqern.
Bairro da Agua Verde. No valor de RS
110.000,00

Casa em alvenaria, com 01

suíte, 02.dormitórios, sala de

estar, sala de jantar, 02

banheiros, cozinha, lavanderia,
garagem. Bairro da Vila Lenzi.
Valor: R : 95.00000,

01 casa em alvenaria, com 01 suíte,
02 dormitórios, sala ampla de 02

ambientes, banheiro, cozinha,
lavanderia, área para festas, garagem.
Bairro da Ilha da Figueira. No valor de
RS 150.000,00.

Chácara. 02 chalés, com

dormitórios, banheiro, salas,
cozinhas, área de serviços,
piscina, lagoas. Bairro do Rio
Cerro I. No valor de RS
85.000,00.

",,��,.a;..,"
Casa em alvenaria, com 02 suítes com

hldrornassaqern, balcão em granito e

metais docol, 01 quarto, copa, sala, cozinha
mobiliada, 02 banheiros, área de festa,
lavanderia, dispensa, garagem de 02
carros. Bairro do Jaraguá Esquerdo. No
valor de RS: 190.000,00.

01 casa em alvenaria, com 02 suites,
01 dormitório, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem para 02 carros.

Um sobrado nos fundos. Bairro do
Jardim Centenário. No valor de RS
135.000,00.

- Obrigado-

01 casa em alvenaria, 03

quartos, 2 salas, 2 banheiros,
ampla varanda, lavanderia,
cozinha, lagoa. Bairro da Ilha da

Figueira. No valorde
RS: 75.000,00

&l
01 casa em alvenaria, com 01 sufte,
com hidromassagem e closet, 03

dormitórios, banheiros, sala de jantar,
cozinha mobiliada, área de serviços,
lavanderia, salão de festas amplo, piscina,
Bairro da Vila Nova. No valor de RS
400.000,00 ..

01 casa em alvenaria, com 01

dormitório, sala, cozinha,copa, banheiro,
lavanderia, garagem. No bairro da Tifa
Martins. No valor RS 30.000,00.' ,

01 casa em alvenaria, com 02

dorm itórios, sa Ia, cozi n ha,
banheiro, lavanderia, garagem.
Bairro do João Pessoa. No valor de

RS 24.000,00.

pejà Imóveis t.tda-

estar, cozinha, garagem,
lavanderia, área para festas.
Bairro da Vila Amizade. No valor

e RS: 90.000,00

Casa em alvenaria de 02 pavimentos, com

03 suítes, 5 quartos, sala comercial,
banheiros, biblioteca, cozinha,
churrasqueira, garagem, lavanderia,

'dispensa, salas, sacada. Bairro do São Luis.
No valor de RS: 300.000,00. Aceita

negociações.

b
ró:
10

prê
Qd
I

01 casa em alvenaria de 02 pavimentos,
com 01 suíte, 02 dorrnltórios, sala de estar

ampla, varanda, cozinha, sala de-·IV,
escritório, lavanderia, banheiro, garagem.
Bairro da Vila Baependi. No valor de RS
170.000,00.

EquIpe

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ADMINISTRA IRUA MAX WILHELM, N° 43, SL. 03 DEFRONTE A PIZZARIA CASARÃ
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REF1031-

CENTRO-Ed
Catarina

Erschinger -

Apto 110,00
m', 01 suíte, 01

dorrn, bwc, sacada
com churrasq,
01 vaga
garagem.R$
110.000,00,

eletrodomésticos,

EF2059·Vila Rau - Rua Eugenio Bertoldi-
róximo Unerj - Casa nova - alv 140,00 m', 01 suíte,
ldorm, área festa com churrasq, 02 vagas

aragem,Terreno 326,00 m',R$115.000,00,
odendousar FGTS e financiamento,

�

REF 1019 - Amizade - Rua Emilia Horburg - tto.

Champaghat ,- Res, Matheus - Apartamento novo-

114,00 m', 01 suíte, 02 dorm, bwc, sacada com

churrasq. 01 vaga garagem, R$129.000,000

REF 2074 - Jaraguá Esquerdo - Rua 1157 - l.to.

Constantino Pradi 11- Casa nova alv 142,20 m', 01

suíte, 02 dorm, churrasq, .Terreno 336,00 rn>, R$
115.000,00. Podendo usar FGTS e financlamento,

CORREIO DO POVO

COMPRA-VENDA-ALUGA
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REF 2083 - São Luis - Rua Antonio J. Macedo, 490
- Casa mista 90,00 m', 2 dorm, bwc, garagem,

.

Terreno 448,00 m',

R$ 45 .•000,00

REF 2112- Nereu Ramos- Rua Angelo Floriani

Casa madeira 50,00 m-; 01 dorm, bwc, sala, coz,

área serviço, R$ 23.000,00

REF 3085 - Água Verde - Rua Ricardo Grimm -

Terreno 450,00 m', R$ 40.000,00

E-mail: vivendaimoveis@netuno.com.br
- - - -----------

---------

CORRETOR - OSMARI A. BERTOLDI - 9981-1122
CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI -' 9979-6750

ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA: 8h30 As 12H, 13h30 As 18h30 - AOS SABADOS: 8h30 As 12H

REF 2057 - Vila Rau - Rua 1011 - proximo unerj
Casa nova - alv 110,00 rn-, 01 suíte, 02 dorm,
bwc.qaraqern.Terreno 320,00 rn-, R$
110.000,00. Podendo usar FGTS e financiamento,

Podendo usar FGTS e financiamento.

REF 2077 - Jaraguá Esquerdo - Rua Guilherme

Hass, 390 - Casa alvenaria 168,00m', 01 suíte, 02

d orrn. ampla sala estar. Terreno 525,00m',
R$ 110.000,00.

--

I�t�...--

REF 2097 - Vila Rau - Rua 1181 - l.to. Grutzmacher
- Casa nova alv 116,00 rn-; 01 suíte, 02 dorm,
bwc, 02 vagas qaraqern.Terreno 350,00 m',R$
98.000,00. Podendo usar FGTS e financiamento,

- Casa nova alv 115,00 m', 01 suíte, 02 dorm, bwc,
área serviço,garagem .Terreno 350,00,R$
98.000,00, Podendo usar FGTS e financiamento,

REF 2092 - Jguá Esquerdo - R: Francisco Winter, 191 .

- Casa alv 150 m': 1 suíte com doset, 1 dorm,2 bwc,
depósito, 02 vagas garagem, Terreno 420 m>, R$
145.000,00. Aceita apto central de menor e igual
valor,de 2 ou 3 dorrn,

Casa nova - alv 110,00 m', 01 sutte.oz-dorm. 02

vagas qaraqem.Terreno 350,00 m'.R$ 95.000,00.
'

Podendo usar FGTS e financiamento,

REF 2114 - São Luis - Rua João Franzner, 91 -

Sobrado alv 220,00 m', 01 suíte, 02 dorm,
garagem 2 carros.Terreno 420,00 m',

R$ 160.000,00

REF 2113 - Chico de Paula- Rua Joaquim
Francisco de Paula, 1074 - Casa alv 150,00 m-, 02

dorm 02 bwc.qaraqern.Terreno 525,00 m'.R$
130.000,00

REF 3087 - Vila Nova - Rua Alberto Spézia
Terreno 399,00 m',R$ 38.000,00

REF 2099 - Barra Rio Cerro' Rua Frida Piske Krueger,
789 - Casa alv 164,00 m',04 dorrn, bwc.Terreno

2,691,00 rn-. R$ 110.000,00. Aceita imóveis menor

valor,

REF 2115 -Czerniewicz- Rua Max Doerig, 182-

casa alv 21 0,00 m', OS dorm, 02 bwc, garagem 02

carros.Terreno 360,00 m'. R$ 106.000,00

REF 029 -Jguá Esquerdo - Rua Luiz Bortolini, 801
- Sobrado alv 400,00 rn-; Superior: 01 suíte com

hidromassagem e sacada, 03 dorm, sala, copa, coz,

área serviço, Inferior: área livre com 2 BWC, desp
Terreno 1.312,00 m', R$ 1 :200,00

REF 030 -Ilha Figueira - Nereu Vasel, 267 - casa

madeira com OS dorm, sala, copa, coz, bwc, área

serviço, despensa, garagem, R$ 400,00

HORÁRIO ESPECIAL' PARA DEZEMBRO
DE SEGUNDA A SEXTA: 8:00 ÀS 12:00

'

13:00 ÀS 20:00
SÁBADOS: 8:00 ÀS 12:00

EM DEZEMBRO, COMPRANDO SEU IMÓVEL NA

VIVENDA,COM PAGAMENTO A VISTA, POR

CONTRATO OU POR FINANCIAMENTO BANCÁRIO,
VOCÊ RECEBERÁ A

ESCRITURA INTEIRAMENTE GRÁTIS (DESPESAS
DE TABELIONATO E REGISTRO DE IMÓVEIS)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Computadores
completos

··1'1'
('t IR REli I DO PIi\, O ��,� 5.0'"NO
CLASSIMais

Sempfom 2300, monitor 15, \
128 Mb, HD 40G[), Placa mae

•

ECS KM4QOM2, CD Rom,
eclado, ex. Som,.Gabl

baias ATX, Mouse.)
. Estabililador.

Preço: 1',,500,°' Camera Digital,
Olympus 390
.A Vista R$ 699,00

o ou 1+5 R$ 116.50
no cheque

SÁBADO, 11 de Dezembro de 20� .

Nokia 1100
no Pré-Pago
A Vísta R$198,00
ou 1+9 de R$19.80
no cheque

Temos tambem outras marcas

e modelos de cameras digitais

Venda e Assitência Técnica em Computadores,
Redes e Periféricos em Geral , �. .

,

' . ;."

�rDrnQçaO

Estamos também com curso de
informática básica e avançada.

Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última geração.

� Um micro por aluno �

Novo sistema de recarga de cartucho, venha
conhecer este novo método que com ele
você pode chegar a economizar 50% de
seus gastos com tinta! Faça-nos uma visita e

confiraesta nóvidade.

lançamento

Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

Operacionais, Soluções de Conflitos, Configurações e Substituições de Peças, etc.

Periféricos Móveis
CO Rom

.

gravador e

leitor de OVO

"Um click· em sua vida pessoal e profissional!

Periféricos'
Gravador de CD
e Leitor de DVD

. .Maquínas �
. Digitais

·

•
·

..

Computadores
completos

Suprimentos

lTintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora
__ .. _ .. �_.·.....".�_.�.�.....w._ ... � .... " .. _�_ .. __ ... " ......_.�"__M.'�''''__ '-� __ '''._·�''''''''_'_''''�''__ '._�.__".".

.Promoção Mollitor
NOVO

SANSUNG17"
TELA SEMI-PlANA.

R$ 56Q;OO,

Promoção
.

de
Micros Usados,

AMO K6 2,500mhz,
. completo.
sx R$ 280,00

.

�ormatização
I d�'comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer

ciais, Impressoras
Matriciais pI emissão

de N.F., Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,

LJdOS
os controles

dministrativos de ges
ao empresarial.

"'!{-" " -.'

Acessórios

I

Oferta---:
!

Assistência Técnica

Especializada
HORA TÉCNICA -·(Jaraguá dÓ' Sul)
INTERNA:. R$ 20,00
EXTERNAS - R$ 20,00 +'

/.'
.;

lt..,

ÓR$ 15,O�++ .',
.

'/...
.

••Outras Cidades +
.

. . . ,"'. .

R$ O,50·o'km,[OOéldo,r
'

'
' .Ó»

M ICR0 a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6/ 9 I
12/ 15 / 18 e 24 meses. :

Configurações: AMD 2.2 GHZ - 128 mb I
de memória, Hard Disk 40GB, fax I
modem 56k, cd rom LG 52x, Placa:
mãe Asus A7V 266-MX, Placa d�

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15" I
drive disquete 1.44, teclado,j
mouse, gabinete atx 300w, caixas de I
som amplificada, 18Ow, placa de som!
e rede integrada

'

NEGOCIAMOS
QUALQUEROFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDE-SE - sobrado

I
res. e comi c/ 5 alugueis,
ótimo investimento.Tr:

: ALUGA-SE -'kitinete no
371-3132

Centro, próx. Verdureira

da Raquel. Tr: 371-5320 VILA LALAU - vende-se
à tarde ou 9919-3950 alv, c/150m2, terreno c/

561 m2, ótima loc. R$
ALUGA-SE - qtos 95.000.00.Tr: 370-0383'
mobT'r: 370-3561 '

ÁGUA VERDE- vende,se

cf 106,00m2, terr c/

, I 442,00m2.R$ 78.000,00
,

ITr: 371-2357 CRECI

! 8054

! ALUGA-SE ,-- kitinete

I mob, próx, Rua entrada

l, da APAE.Tr: 370-3561

Dezembro de 2004

PiÇARRAS - vende-se
sob rad o, ai v .,c/90 rn>,
terreno c/460m2. Aceita
casa - vlor em Jguá. Tr:
9125-9258

RIO MOLHA - vende-se
2 casas.R$ 20.000.00.Tr:
370-5556

SCHROEDER I - vende
se alv. 100m2, de frente

p/ asfalto, próximo
escola.Aceita carro.Tr:
374-5444

AMIZAD.E - vende-se c/

75,00m2, c/ 03 qtos.R$
72.000.00.Tr: 9997-2020

CREGI7402 BARRA VELHA-aluga
se no centro, 1 qto e

dep.R$ 80.00.Tr: '371-
5592

ANA PAULA - vende-se

alv, c/ 198,00m2, terr c/

350,00m2.R$ 90.000,00
90.000.00.Tr: 371-2357

CREGI4936

CENTRO - vende-se
Ed. Jaraguá, 2 qtos, 1

suíte.R$ 88·,000.00.Tr:

BARRA DO RIO CERRO 9119-7683
-------

_ vende-se ou troca

se.Tr: 370-6208

BARRA DO RIO CERRO
- vende-se c/100m2, 2

qtos.R$ 80.000,00.Tr:
370·6624 CRECI 8844

CENTRO - vende-se

mad,terrenoc/537,60m2
c/ duas frentes R$
140.000,00 Tr:371-2357
CREGI8054

, CENTRO - aluga-se
) Kitinetes.R$ 371-0462

ERWINO - vende-se c/

1 escritura. Tr: 371-3132
!

IITAJUBA - aluga-se
praiaTr: 370-2009

I

CENTRO '-- vende/troca

grande. Troca por imóvel
em Jguá, Joinville ou

Itajaí.Tr: 011-6976-9448

CENTRO - vende-se

próx. a Stúdio FM, c/ 2

qtos, c/ garagem
R$ 65.000.00.Ti: 9965-
9934

CZERNIEWICZ
vende-se c/ 2 qtos, si,
sacada, Bwc, coz., lav,
R$65,000.00.Tr: 9997-
2020 CRECI 7402

ITAJUBA - aluga-se 2

aptos p/ 4 pessoas
cd.Tr: 370-2217.

PROCURA-SE - p/
ITAPEMA - vende-se c/ alugar em Jaraguá,
200m2, ,nos fundos preferência c/ propr. Tr:

Kitinete,c/3 terrenos.Hê ·372-2'101 c/ Márcio
t50.000.00.Tr: 371-1423
c/Gilberto SANTO ANTONIO -

vende-se c/ 2 aptos, c/

JARAGUÁ DO SUL - si comI. 300m2.R$
procura-sep/alugarc/2 78.000,00.Tr: 9137-

qtos.Tr: 372-2701 5573 MATRíCULA 24320

MARCATIOIVÓVBS
VENDE

GALPÃO INDUSTRIAL COM 3.500M2
- FIGUEIRA

LOTEAMENTOS FINANCIADOS

I

1-CAMPOSSAMPIERO II - JARAGUÁ
, ESQUERDO

2-CONSTANTINO PRADI II - JARAGUÁ
ESQUERDO
3-0URO VERDE - BARRA
4-FIRENZE II - CHICO DE PAULO/JGUÁ
ESQUERDO

CONDOMíNIO FECHADO

I 1- FLAM BOYANT

I
2-TODOS COM UMA PEQUENA
ENTRADA E O RESTANTE EM ATÉ 60
VEZES.

Plano MAIS Imóveis

-

.. MAIS chance: ( (04) quatro contemplações
mensais)

.. MAIS: (sem taxa de inscrição)

.. MAIS: ( sem fundo de reserva) ,

.. MAIS econômico: ( menor taxa)
.. MAIS prêmio: ( extra: R$ 31 ,384,00,
.prêmío pontualidade)

.. MAIS f1exibilídade: (antecipação de
parcelas poderão ser usadas como lance)

ce: ( FGTS pode ser usado

MAIS: ( últimas (60) parcelas sem

,administração e sem seguro)
II M�IS, MAIS, MAI& (confira com o

seu Representante, abaixo)

RODOBE�S'
CONSÓRCIO

CRÊDITO PARCELAS PARCELAS PARCELAS
d. 01 Aos d.06à60 d.61 à 120

35,000,00 540,40 400.40 292,78
40,000,00 617,60 457,60 334,60
45,000,00 694,80 514,80 376,43
,50.000,00 772,00 572,00 418,25
55.000,00 849,20 629,20 460,08 o

60.000,00 926,40 686,40 501,90
o

.....- �
70.000,00 1.080,80 800,80 585,55 o

'ri,80.000,00 1.235,20 915,20 669,20 �
90,000,00 1,389,60 1.029,60 752,85 o

� o

110.000,00 1.698,40 1.258.40 920,15 OI
v

140,000,00 2.1(')1,60
.

1.601,60 1.171,10 �
180.000,00 2.779.20 2.059,20 1,505,70 1
200.000,00 3,088,00 2.288,00 1.673,00 Confira outros créditos

I\E!PRESENTANTEc Silvar Serviços Ltda
�Lla: João. Januádo Ayroso. nO ao - sala 03 - Jaraguá Esquerdo

CORREIO DO POVO 21C

TATIANA DE PAULA . Fone/fax (47) 275-0316
Plantão até as 22:00 hs

CORRETORA DE (MOVEIS (47) 9909-7169

I
Vendo:
Casa Alvenaria Vila Lenzi 184mts Rua Paraíba nO 124 Dormitórios, 1 Sala, 1 Cozinha:
garagem para 3 carros outras dependênciasValor: RS 85,000,00

Sobrado Alvenaria 130mts Vila Lenzi Rua Francisco Pirman,4 Dormitórios, 1 Suíte,
cozinha outras dependências com mais uma casa nos fundos de madeira com rua

particularValor dos dois imóveis: R$ 128,000,00

I
Casa Alvenaria Rua Francisco Pirman Bairro Vila Lenzi160mts construída para sobrado 3 Dormitórios, 1 Sala, 1 Cozinha, 1
BWC, garagem para 3 carros, Outras dependências Valor: RS 90,000,00

Casa na praia de Barra Velha 50mt da praia, cl 4 dorm 1 suite, garagem pi 4 carros e demais dep RS 130.000,00

Terreno ponto comercial Rua jorge Czenewicz nO 37 esquina ao lado do pama 1.300 m RS 200.000,00

Terreno Vila Rau 521 mts prox a faculdade RS 38.000,00 a Unidade

Sobrado com salas no terrio ponto comercial área construida 437m2 Rua Leopoldo Malheiro 125 Centro RS 450.000,00

Vila Rau- Vende-se 2 terrenos 15x28 RS 30.000,00 cada

CRIATIVIDADE, TÉCNICA E SEGURANÇA:
SOBRE ESTE fUNDMAENTO ERGUEM-SE

SUP.fR'CONSTRUÇÔES
11 DE DEZEMBRO

DIA DOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS

I
I

Grafites Jaragúá Ltda = (47) 275-4081 e 275-1961

SUPER MASSA
GR.A.FITADA

SEGURANÇA E ECONOMIA PARA

SUPERCONSTRUÇÔE$ DE.�QUALQUER
, �, 'i • � �"*.,,�

TAMANHO. .

,� ENDEREÇOfP�MELHOR ATENDER VOCÊ!!! I
I 0, l I

Rua Exp, Gumercindo da Silva, 161 Centro

Barão do Rio Branco, 620 Centro

Mármores e revesllmenlos lida. - ME

Granitos: Cozinhas, Banheiros, Escadas, Tumulos e Jazigos.

Revestimentos: Grafiato, Textura, Massa Corrida e Pintura

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

Vendo ou Troco

Casa em Alvenaria cl 94m2
e casa de madeira cl 60m2

,

II
nos fundos.

III I � ,

'.

I
� Situada em Canoinhas, vendo ou troco por
ii casa em Jaraguá do Sul.
.I

II Tratar cf Celso Fone: 376-3311

I construsol
I

I
.

i

I VENDE-SE

Terreno no loteamento Azaléia, com 920

m2, excelente topografia
R$ 75.000,00 (entrada e parcelamento)

Fone 275 '30 70 PROCAVE/FCi
EMPREEND�OS

Creci8950Uma empresa do grupo

a_ a�
RIO DA LUZ - vende-se

_ÇVb .-..1"ij'i1'jJ'SR' - cl 167.490m2, cl casa

-de mad. + 2 ranchos, cl
nascente.R$ 100.000.00

neg.Tr: 370-8097 CRECI
9839 c/Tina

UBATUBA - vende-se

próx. a praia, cl 1 suíte +

2 qtos., churrasqueira.
Tr: 372-3235.

VENDE-SE - Ed. Jguá.
Vlor a comb. Tr: 9137-
6362 çl Francisco

VENDE-SE - cl 104m2,
novo, 3qtos, 1 suíte,
sacada cl churrasqueira.
Entr.+ financ. Tr: 9977-

5408.

BARRA DO SUL -

, vende-se 12x30m2. Via r

fl comb.Tr: 376-3425

CORUPÁ - vende-se cl
18.000m2, cl casa de
alv.Aceita carro.Tr: 375-

0340

ILHA FIGUEIRA -

vende-se 318m2• R$
apróx. 23.000.00. Tr:
370-4508

I \'7� � . \)",afelizganltadoll'
� \.:A.!l:) .o,scartela premiada" ti"

310[1'388 II 372·1294 AI!fIl)ilr.��

Encomende seu gás você também e raspe a

I cartela premiada, e receba junto com sua

carga de gps o brinde que você encontrar.

TODAS AS CARTELAS SÃO PREMIADAS.

Aceilamos
cheques
pré - datados.

E dezenas de garrafas térmicas, faqueiros, conjunto
de sobremesa inox, e oulros brindes.

Atendemos Jaraguó do Sul
�_Guoramirim e Schroeder.

Mais alguns Felizes Ganhadores:
Vera lucia S. Viana 01carga de

gó""
R: Adenor Horongoso
Bairro: Ana Paula

Sebastião J. Fabiano 01 ventilado
R: João Augustinho Fabiano,209
Bairro: Tifa Martins

Le·on
ImÓVel

CRECI -19.59-J

JARAGUÁ DO SUL -

compra-se.Tr: 370-1186
cl Luciano

JOINVILLE - troca-se

por carro.R$ 15.000,0 Tr:
9136-0973

RIO MOLHA - vende-se
cl 969.480m2, esc. R$
180.000,00. Tr: 9112-
5501. (proprietário) .

RIO MOLHA - vende-se
cl 1.000m2.R$ 25.000,00
Tr: 276-3353 cl Cristiano

RIO DA LUZ - vende-se
10 margas cl nascente.

R$ 38.000.00.Tr: 370-
8097 CRECI9839 c/Tina

SCHROEDER - vende
se cl 150.000m2.R$
65.000.00.Tr: 370-6624
CRECI8844

SANTO ANTONIO -

vende-se cl escritura cl
324,00m2.R$ 10.000,00
Tr: 371-2357 CRECI ,

8054

SÃO LUIS - vende-se cl
519m2, área constr c!
135m2.R:Paulina Dematé
PicollLTr: 376-0908

VENDE-SE - cl 2.500m2

R$ 40.000.00. Troca-se

por casa na Praia, centro

de Schroeder.Tr: 374-

1828 cl João

VENDE-SE - cl 348m2,
próx. aPre!. Jaraguá,
ótimo 10c.R$ 27.000,00
Tr: 9952-7337

VENDE-SE - próx. a

Unerj, cl 364m2, csa de

mad.R$ 19.000.00 ou R$
16.000.00 + 15xR$
300.00.Tr: 370-0674

GARIBALDI - vende-se

cl 85.80dm2.R$ 65.000,0
Tr: 370-662A CRECI
8844

GUARAMIRIM - vende-se

c/25.0ÓOm2.R$ 40.000,0
Tr: 370'-6624 CRECI
8844

M 'I" d S'I
Maria A. Sanches 01 ferro Elétrico

ar! lia a I va
R: Irmão Leandro,1118

R: João André dos Reis,315 Bairro: Vila lenzi
, Bairro: Vila Lenzi

CORUPÁ - vende-se

Loja de variedades
Aceito. carro ou

irnóvel.Tr: 9116-6509

MERCADO - vende-se
cl ótimo estoque, em

pleno func., boa 10c.Tr:
370-9311

VENDE-SE - empresa
prestadora de serviço cl
clientes ativos.Tr: 370-
7441 ou 9905-3941

VENDE-SE - loja de
móveis rústicos cl gde
estoque.Tr: 9107-4525
ou 9113-2449 ou 373-

4997

VENDIi ·SE - casa de
festa infantil, totalmente

equipada, cl brinquedos
etc ... Tr: 9138-8804

ADMITE.SE -. func. pI
empresa,em
Massaranduba.TR: 379-

1342 c/·Gilberto

- - Dezembro de 2004

PRECISA-SE

Acompanhantes, maior
de idade.Tr: 9127-9199

OFEREÇO - ME - pI
cuidar de crianças em

minha residência.Tr: 373-
0489

OFEREÇO-ME - pI
trabalhar cl cozinheira
Tr: 9104-2210

OFEREÇO - ME - pI
trabalhar cl diarista.Tr:
376-3425

OFEREÇO - ME - pI
trabalhar cl jardineiro,
zelador ou caseiro.TR:
9111-6855

OFEREÇO-ME - PI
cuidar de pessoas idosas
ou doentes.Tr: 9153-
8224 cl Ana.

A INDUSTRIA QUIMICA DIPIL

esta selecionando profissionais para trabalhar em seu

setor produtivo. A empresa oferece transporte para
residentes nas cidades vizinhas. Os interessados deverão

comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos

da empresa, localizado em Massaranduba no Km 13 da

Rodovia 5(-413 para falar com Gilberto,

OPORTUNIDADE

Empresa com experiência'
de 33 anos no setor de.

transporte de carga,
contrata pessoa do sexo

masculino com experiência
na Area Operacional,

função conferente Contato
fone: 47.9973.05:1.2.

Invista seu 130 Salario

Residencial Grun Garten, no Bairro Amizade

, (Pronto para Contruir)
.

Residencial Baviera, no Bairro João Pessoa
Pronto Para Construir

Ref:133- Ana Paula - Casa em

alv, cf 3 qartos e 98m2

Ref:134- João Pessoa
Casa em alv, 3 quartos
145m2

Ref:502- Ilha da

Figueira - Terreno cf
676m2

Sobrado- Amizade- Alto Padrão

Ref 305
Centro I

Ed.Claricej
Koch

Ref:129- Ilha da Figueira Casa
em alv, 3 quartos, 148m2

Ref:132- Vila Lenzi
Terreno e/l.650m2

Ref:127-Jaragua
Esquerdo Casa em alv, c/
3 quartos el150m2

I Ref: 132- Vila Lenzi - Casa
em alv, cf 3 quartos e el
210m2

Ref-305 ARto Centro Ed. Clarice Koch -

, 01 Suite+ Dep, 182m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



BATERIA - vende-se cl

peles hidr. + pratos
Cirnbal+ 2 pedais. R$

6S0.00.Tr: 370-7124 ou

9132.4841

I CACHORRO - doa-se

filhotes Coofap mest Tr:

9123·4328

CACHORRO - doa-se

lilhotes Pinther mest

lêmea c/1 mês.Tr: 371-

5479

CACHORRO - doa-se

poodle adulto, preto.Tr:
371·5479

CARTA CRÉDITO -

I vende-se consórcio

I contemplado pI imóv R$
112.00.Tr: 370-9619 ou

9965·9920 cl O rli

CELULAR - vende-se
lG Sensation, prata,
ótimo esfR$ 250.00.Tr:

9122·5160

COMPRA-SE - caderinha
de bebê pI carro.Tr: 370-
3391 ou 273-1826.

COMPRA-SE - tabua pI
caixaria usada ou em

bom estado. Paga-se
alê R$ 4.00m2.Tr: 376-
2940 após 20h

COMPUTADOR � vende
se cornpl. PII e K6 cl
internet impressora
HP.R$ SOO.OO.Tr: 9903-

0500

CONTRA BAIXO
vende·se.R$ 300.00.Tr:
276·0190

" FAX - vende-se cl

secretária, na caixa.Tr:
9151-4100 cl Luis

fREEZER - vende-se
230L.R$ 500.00.Tr: 370-
7156

MÁQUINA - vende-se
lavar aut. Enxuta, ótimo
est.R$ 250.00.Tr: 370-
9367 cl Afonso

MODEM - vende-se US
RObotics,9001, cl Filtro,
cabos.R$ 170.00.Tr:
372·0354 cl Cássio

ROUPAS aceito
doação pi bebê.Tr: 370-
0046

ROPEIRO - vende-se
sOlleiro branco bom
est.Tr: 370-5199 cl
Regina

VENDE-SE - jo�o de
quarto pi bebe R$
SOO.OO.Tr: 370-2869 QU
376-3566cl Rose

VIDEO CASSETE -

vende-se Philips R$:
100,00 Tr: 371-8772 ou

9101-3494
VENDE�$E - Plotter
andares 2230 + sistema
de montagem/. encaixe
V6.0,Tr: 370-7599 ou
9979-6800

,'VIDEO CASSETE -

vende-se semi-novo

R$ 100.00.Tr: 9132-

4841 cl Leandro
VENDE-SE título
Baependi, quitado.R$
300.00.Tr: 372-0071 VIDEOGAME - vende

se Play Station2, cl 30

Cd's, 1 contr.R$
680.00.Tr: '8802-1337
cl Mauro

VENDE-SE - 2 araras pI
loja,preta.R$ 50.00 cd.Tr;
370-7156

VENDE-SE - geladeira
Cônsul + Freezer 180L, cl
4 gavetas.R$ 5QO,00 Tr:
376-3225

VIDEOGAME - vende
se Nintendo 64, cl
contr + 1 fita.Tr: 9142-
6629

VENDE-SE traje
Gaúcho masc.R$ 400 Tr:
275-1393

VIDEOGAME - vende
se Play Station, cl 2
contr, na cx.R$
300.00.Tr: 273-0944VENDE-SE - pedal duplo

Pearl.R$ 400,00 lir: 370-
7124 ou 9132-4841 VIDEOGAME - vende

se Super Nintendo cl 2
contr. capacidade pI
10fitas.R$ 80.00.Tr:
371-0175

VIDEO CASSETE
vende-se.R$ 170.00.Tr:
371-8684 cl Sandro

Assine o CORREIO DO POV�"'JI
"as� "",!1919

o{ a\)e � ,.gueJáf

FRAN
=======

STÚDIO FOTOGRÁFICO
Fotos Infantis, Gestantes e Books

Revelação e Reprodução

E-mail:
Franclfotos@ibest.com.br

I
Rua Barão Do Rio Branco nO 411

ISala 3 Jaragua. �o �ul S�

Advocacia
Dário Streit

OAB/se 16370

Roberto Seidel, 5 O I - Centro - Corupá - SC

Fone: (47) 37S-2571/Cel; 9973�93S5

Marque horário e mude seu visual

9131-8648
R: Major Julio Ferreiro, 170 - Vila lalau

ITt\lda�o Conté)bilidade I
1 * Declaração de Imposto i
! derenda

'

I * Abertura de firmas

I * Contratos * Contabilidade i
,

* Custos
.. Distratos

Fone: '(�j) 371 2425 - Fax 275 0197
E-mail: aldano@netuno.com.br

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira,
,

n° 288 - centro - Jaraguá do Sul

COMÉRCIO E CONSERTOS
DE TELEFONES LTDA

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

AGORA VOCÊ TEM DINHEIRO
FÁCil E SEM BUROCRACIA

� Até 36 meses para pagar; II� Sem limite de idade;
. I

" Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS; i
I

� Empréstimo sem consulta ao SPC/SERASA (E fazemos empréstimos I
para servidores publicos, estaduais ou federais, ativos ou inativos),!

Fone: 310.6261
Rua"Antônio Garlos Ferreira, 850

Bairro Nova Bruilia - J8I!lJSUâ do Sul - se

AnUoa Arte laje

APARELHOS CELULARES E ACESSORIOS i
APARELHOS CONVENCIONAIS, SI FIO E SECR E}-ETRONICA; I'

-

IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - FATB

I
.

Mal. Floriano Peixoto., nO 103 - Centro- e-mail mexitel@netuno.com.br!
i
Cep 89251-150 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina !

\ I
CNPJ 85.264.232/0001-00 - Inscrição Estadual 252.432.517 i

___ . . J

FONE/FAX: (47) 273�1902

Salão Unisex SDA

Corte feminino/masculino
Estética completa
Massagem/depilação,
Manicure
Pedicure, llmpesa de pele
Novas linhas
Calterização
Queraterização

Rua Victor Brarnorski, 86, Centro-Massaranduba
Fone 379-' 078

TERRAPLANAGEM
Ron1Jedor de Pedras e Concreto
Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras .

Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

R: \Vi.O'ando Menslin - Bae endi 275-1101 / 9104-2393

ACIP- Agencia Catarinense de
Detetives Particulares

Causas Civeis e Criminais _ Comercio e

Industrial, �rtos e ROl!bos, caso extra

conjugal «e5aparecimento de Pessoas,

® Sigilo Absoluto
Fone:372-0556 ou 9912-8114

Atendimento 24 horas
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Rua Joaquim Francisco de Paula, 1588
Chico de Paula • Jara uá do Sul

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/Vara Criminal e da infância e juventude

Rua Guilherme Cristiano Wackerhager, ng 87, Vila Nova, • CEP 89259·300, Jaraguá do sul-se
,

Juiz(a) de direito: Hélio David Vieira Figueira dos Santos

Escrivã(o) Judicial: Claudete Witkosky
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS - TRIBUNAL DO JÚRI

Espécie e Número do Processo: Ação Penal - Júri, 036.03.007200-5
Autor' Justica Pública

-

Acusado: Jairo Correa
Jurados: I) Cláudio Maia, Engenheiro Civil, com endereço residencial à Rua Walter Marquardt, Vila Nova, Jaraguá do Sul; 2)
Daniele Patrícia Rahn, Estudante, com endereço residencial à Rua Alberto Utpadel, n" 1777, Rio Cerro II, e endereço comercial:

Bordados Jaraguá 1° turno, Jaraguã do Sul; 3) Ervelino Harmel, Trefilador, com endereço residencial à Rua Bertoldo Hefter, n0140,
João Pessoa, fone 370-2437, e endereço comercial: Weeg, Av. Pref. Waldemar Gruba, n" 3000, Vila Lalau, Jaraguá do Sul: 4) Elalne
Cristina Lemos Freiberger, Auxiliar administrativo, com endereço residencial 11 Rua Osvaldo Glatz, n'' 40, bloco 06, Apt" 303, fone

370-8669, Vila Nova, e endereço comercial 11 Rua José Nartock, n" 775, São Luiz, Jaraguá do Sul; 5) Zenaide Terezlnha M. da Silva,
Operadora de Produão, com endereço comercial à Av, Pref Waldemar Grubba, n" 3000.( WEEG), Vila Lalau. Jaraguá do Sul; 6)

Adalberto Blank com endereço residencial 11 Av. Pref. Waldemar Grubba, n" I I I 8, fone 371-7545, Centenário, Jaraguá do Sui; 7)
Edegar Luís Daleffe, Estudante, com endereço residencial à Rua MarceloBarbi, n" 112, Vila Lenzi, Jaraguá do Sul; 8) Fábio Pereira

Fernandes, Estudante, com endereço residencial à Rua Leopoldo Jose Grubba, n"77, Apt" 02, Centenário, Jaraguá do Sul; 9)
Alexandre Klein, Operador de Produção, com endereço residencial à Rua 468, n° 37, fone 371·8690, Vila Lenzi, e endereço
comercial a Av. Pref. Waldemar Grubba, n" 3000 (WEEG), Vila Lalau, Jaraguá do Sul; 10) Josmara Marcy Lunelli, Auxiliar

Administrativo, com endereço resldenctat,ã Rua Jorge Buhr, n" lll, fone 372-4290, Água Verde, e endereço comerciai à Ave. Pref
Waldemar Grubba, n° 3000 (WEEG.), Jaragué do Sul; I I) José Nunes, Industriãrío, com endereço residencial à Rua Expedicionário'

Gumercindo da Silva, n'' 44, fone 275-0497, Centro, Jaragué do Sul; 12) Geláslo Rosa, Escriturário, com endereço residencial à Rua
Ferdinando Pradi, n° 118, fone 372-1973, Centro •. Jaragué do Sul; 13) Magali Müller Radunz, Auxiliar de Escritório, com endereço
comercial à Rua Jorge Czerniewicz , (PAMA) , fone 372-8400, Czerniewicz, Jaraguã do Sul; 14) Luiz César da Silva, Comerciante,
com endereço residencial à Rua Alfredo M. Funke, nO 76, Apt" 04, fone 275-2459, Centro, Jaraguá do Sul; 15) Maria Terezlnha

Lenzi. Professora, com endereço comercial à Rua Albano Kanzler (Colégio Albano Kanzler), fone 371-9308, Vila Lenzi, Jaraguá do
Sul; 16) Francisco V. Alves, Bancário, com .endereço residencial à Rua Francisco Z. Lenzi, n" 299, fone 370-2813, Vila Lenzi, Jaraguã

do Sul; 17) Solo Schrauth, Funcionário Público, Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul; J8) Waldir P. Satler. com endereço
residencial à Rua Vitorino Stringari, n" 70, fone 372-0226, Vila Lenzi, Jaraguá do Sul; 19) Tarcísio Kuster. Aposentado, com

endereço residencial à Rua Francisco Fischer, n" 40, fones 275-1371 e 371-7982, Centro, Jaraguá do Sul; 20) 1101 pltt Júnior,
Estudante, com endereço residencial à Rua. Walter Krüger n° 91, Czerniewicz. Jaraguá do Sul; 21) Stéllo João Rodrigues, Professor,

com endereço residencial à Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, n" 132, fone 371-4877, Centro,' Jaraguá do Sul.
Acusado: Jairo Correa, Solteiro, Auxiliar de Produção, com endereço à Rua Walter Marquardt, 1.140 fundos da Padaria Peripan

.
Barra 'do Rio Molha, Jaraguá do Sul-SC, atualmente recolhido ao Presídio local.

Julgamento: Local: Câmara Municipal de Vereadores de Jaraguá do Sul, Av. Getúlio Vargas, n" 621, Centro, - Data: 01 de
Dezembro de 2004 - Horário: 13h30min. Descrição: Sessão Ordinária do Tribunal do Júri,

Por intermédio do presente, os que virem ou dele conhecimento tiverem, e os eventuais interessados, em especial as pessoas acima

identificadas, jurados sorteados para con- ,.,orem o Conselho de Sentença da Sessão Ordinária do tribunal do Júri descrita na parte
superior deste edital, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como INTIMADAS

para comparecerem no local, data e horário fixados, a fim de tomarem parte da aludia sessão, sob pena de multa a ser imposta de

conformidade com a legislação vigente. 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 da lei.

Comarca de Jaraguá do Sul (S'C), 18 de novembro d� 2004

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Outro feijão saboroso
Deixe o feijão de molho. Na panela de

pressão refogue em óleo alho socado r=;
v

(à gosto). Qua-ndo estiver bem
douradinho junte alguns tomates sem

pele e sem sementes e refogue bem.
.

Escorra o feijão cru e junte a este refogado. I

Coloque sal e folhas de repolho ou couve

rasgados e cheiro verde bem picado.Junte água,
quente na mesma quantidade que .

habitualmente usa para cozinhar o feijão. Feche a

panela e deixe cozinhar normalmente. Passado
este tempo, abra a panela, corrija o sal, eocSe o

caldo estiver um pouco ralo, deixe enqrossar,
fervendo com a ,panela semi-tampada. Sirva

acompanhado de arroz branco e bisteca de

porco frita, ou com outro acompanhamento de
sua preferência. Se quiser, poderá cozinhar
cebolas i,nteiras no feijão.

AUTO ESCOLA

Centro de Formação
de Condutores

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

.

- Segunda via

,

,

Arranjos-Decoraçóes-Buquês-Jardins!
COM DISK fNTRfGA te f

,CESTAS CAFÉ DA MANHÃ I

r?::i:i:�=�:.���:::;l :::���} :::�5:;,:���;:"@:!::;�c
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Sua habilitação
com maior rapidez

Patrick

Chaiane 21 Anos Recen Chegada

'I i 275-0052 /273-11741,
J sac@sexshopjaragua.com.brl •

Jaraguá 9131-7231Temos Novas Garotas
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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:

ADDICT MODA JOVEM LTDA ME-AV'
I '

'

MARECHAL DEODORO DA FONSECA-

NESTA;
BUTZKE ART CTO LTOA-ROBERTO

ZIEMANN-NESTA;
CLAUDETE V DA SILVA EUGENIO

LESSM�NN -RUA 271-NESTA;
CLAUDETE V DA SILVA EUGENIO,
LESSMANN -RUA 271-NESTA·

.

'

CLEUZA DE SOUZA- -NESTA;
. CONFECÇÕES NICOLODELLI LTDA-R

JOAQUIM FRA�SCO DE PAULA 295-

NESTA; ,«>

DEUSDETE MOREIRA DOS SANTOS�RUA
PLANINSCHEK 27 APT 02-NESTA·

.

'

,DUARTE E VALlN COML LTDA ME-RUA
JORGE GEMEWIG SALA 04 N.99-NESTA;
ELEVADORES JARAGUA LTDA-ROBERTO

ZIMANN,2001-NESTA;
I

ELEVADORES JARAGUA LTDA-RUA
ROBETO ZIMANN, 2001-NESTA;
ELEVADORES JARAGUA LTDA-R ROBETO

ZIMANN, 2001-NESTA;
FABIO PETERSON FABIANE-RUA EXP
C.HARRY HADLlCH 358 APTO 201-

NESTA; ,

GEILDE SANTANA-R PARANA 101 APTO

02-NESTA;
JOAO CHOIGUEL-RUA WALMOR
ROLANDO MULLER 509-NESTA·

. ,

JOSIANE DA SILVA-RUA FRITZ BARTEL'
816 CASA-NESTA;
MOACIR ALVES DE OLIVEIRA ME-R JOAO
TOSINE 1350-CORUPA;
Q-OTIMO SORVETES LTDA-RUA LUIZ
SARTI S/NR-NESTA;,
RONIE MARQUES DA SILVA-R CAMILO
PICOLLI 20-NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar
a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos
compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, nQ 78, no prazo da Lei,
a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não, o faz, sob a

pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, maio de 2004
IIton Hoffmann - Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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II senac

,Je;",º: Possibilitar atrJvés de orientação. ao comprador iniciante ou

radar experiente, as atividades de Compras, o perfil do comprador,
funçÕes e responsabllidades.

··"P�.IJLlCO ALVO: Destina-se a todo pessoal que desejar iniciar-se e também
�eçlcra�-se nasatlvldades de Compras, também destinado ao administrador
de empresas.

"w,

"'�IOM PARA TODOS OS NivEIS. ÓTIMO PARA CURRICULO"

5 EXTA FEl RA, 24 de Dezem bro de 2J

-

Local doa GunJOS:

.. �

G' d'
-

.- 05-
.

·.ra ._!l@&ilO
./ GESTÃO ESCOUI ...........

cu; ..............

••"..,lcItItIe R" 27,00
(.. , incluso)lnformacões:

0800.708.88 .•88

BlAZER - vende-se

OLX,2.2,gas e GNV.Tr:
370-4175

CELTA - vende-se

02,br'anco.R$
15.900.00.Tr: 374-1117

CORSA - vende-se 00,
cl ar, trava, alarme.R$
14.000.00.Tr: 8805-
9990

CORSA - vende-se 02,
grafite,compl.R$
11.500.00 entr + 34x
R$ 207.00Tr: 275-2385

VECTRA - vende-se

GLS, 97, GNV, cornpl.Tr:
9123-7355 ou 370-3574

VECTRA - vende-se

GLS,95, compl, rodas.R$
3.900.00 + 36xR$
390.00.Tr: 9123-7355 ou

370-3574

VECTRA - vende-se CO,
2.0,16v,98,branco,ar
digital,compI.Tr: 275-0018

PALIO - vende-se 97

EOX, 4p, ar cond.,R$
12.500.00.Tr: 373-3001

PALIO - vende-se ou

troca-se por carro -

vlor.Tr: 370-5723

PALIO -vende-se EL,
97,4p, ar + OH, vidrol
trava elétr.Tr: 9123-7355
ou 370'>3574

CORSA - vende-se 96/· .

"r .

97.R$ 5.800.00 +' PREMIO - vende-se

4p,89,c'ompl .Vlor a

cornb.Tr: 273-0074

KADET - vende-se

GLS,97.R$ 6.500.00 +

36x R$ 374.00. Aceita TIPO- vende-se 1.6, 97
troca.Tr: 371-6000 ou - 4P. Cinza, bom est.
9991-6798 R$:9.200,00 Tr: 370-6056

ou 9927-2144 após
18:00H cl Antonio

financ.Tr: 276-0771

CORSA - vende-se

Wind,97.R$
10.800.00.Tr: 370-1161

noite

KADET - vende-se

95,GSI, compl cl teto,
branco.Tr: 9118-5474

MONZA - vende-se

92,compI.R$: 8.000,00
Tr: 374-1177 ou 9975-
0117 _

MONZA - vende-se

90',SLE, ótimo est.R$
5.500.00.Tr: 273-6364

OMEGA - vende-se

CO,97,4.1.R$
19.000.00.Tr: 9953-
9966

CORSA -' vende-se' ,

, Sedam, 97,1.6, compl
- ar.R$ 15.000.00.Tr:
9962-3664

.

.

'
..

PI3EMIO - vende-se
., ", .

., 88',1.3, álcool. R$ 4.900,0
COMPRA-SE- Corsa, Tr: 374-1117
Gol ou Palio cl GNV até --------

ano OO.Tr: 372-2345 TEMPRA - vende-se

OMEGA - vende-se

97,CO, 4.1, 2'. dono,
cinza, GNV.Vlor a

comb.Tr: 9979-6850

'S-10- vende-se cabine

dupla,6oc,GNV,oompl,prata.
R$ 21.000.00 + 11 x R$
1.206.00.Tr: 9975-0117

S-10 - vende-se 95.R$
15.500.00. Tr: 9962-
3664

S-10- vende-se de luxe,
2.5, diesel,97,branca,
_s;ompl,ar R$ 28.500,00
Tr: 371-8678

SAVEIRO - vende-se

1.8,2001.R$ 19.500,00
Tr: 9953-9966

SAVEIRO - vende-se
01 ,GIII, 1.8,verm,CO,
rodas,Golf.R$19.500,0
Tr: 9602-2272

SAVEIRO-vende-se 18
01 Comp Preta. R$:
22.900,00 Tr: 9923-
2300

PREMIO - vende-se

91,GLS, cl vidro Elétr,
rodas esportivas.R$
1.800.00 entr + 29 x R$
268.00.Tr: 372-0391

IE,95,8v,compl .Aceita
carro até R$ 5.000.00.R$
1 0.300.00.Tr: 379-0403

TIPO - vende-se 95,IE,
. compLR$ 3:000.00 + 32x
R$245.00.Tr: 9121-1745

TIPO - vende-se 94

1.6,bordo.R$ 5.200.00+
financ.Aceita carro -

vlor.Tr: 370-2347 cl
Eduardo

UNO - vende-se 02,4p,
ar cond, rodas.R$
15.000.00.Tr: 9117-4635

UNO - vende-se 95/96,
branco, gas., único

dono,1 ,O.R$ 8.700.00.Tr:
9602-9353,

UNO - vende-se Mille

EP,4p,96.R$ 3.000.00 +

financ.Tr: '9919-8556

--
FUSCA - vende-se 75,
amarelo R$ 2.300.00.Tr:
8806-9250

GOL - vende-se 94,1.0,
bom est.Tr: 372-0230

GOL - vende-se 89.R$
5.800.00.Tr: 370-1161

GOL - vende-se 1.0,96,
roda, ar quente.Tr: 9137-
0620

GOL - compra-se de 91 à
94.Tr: 376-1293 cl :

Claudecir

GOL - vende-se 2p
Zp.prata.ãâ.personal.Tr:
8809-3544

Faculdade .I.""....

2711-0202

Vendo, F-250 XL/99, vermelha,
completa cl direção hidráulica,vidros

elétricos, trava, alarme"
protetor de caçamba, lona marítima,

roda 16, convertida para GNV.
Fone - 8806-6491 - 9912-8039

'compra'- vende � ·troca'·
financia - novos e usados

�lil'*CRevendedora exclusiva da região
�dJt�i<;,�n:7';,,��'}2de Reboques Pirâmides

Stratus comp 97.Prata GNV
stratus comp 96 verde met G
Pick UP Corsa 16 km Ong 03 branca G
Golt.B (bola) 95 preto G
<>011.8 86 praÚi A
Golt.ê 92 branco ., A

cnevene 89 bege' A
Belina L 1.6 86 btlge A
Escort Europel GLX completo 98 azul G
Escort Europeu L 1.6 96 prata G
Escort Ghia 89 verde G
Ford Landal em couro 80 azul GNV
F-I 000 c.dupla, MWM, c. 94 cinza O
Brasilia 80 branca G

Veraneio motor Mlssan 6Ce 80 dourada O

S·10 comp 01 preta GNV

Voyage 86 verde A

Pegeoul 405 comp 95 G

F-100 ') 73 O

Versales comp 2.0 GL 92 A

Jeep em couro/dR/freio a disco 65 Borão G

Gol Preparado (DeCorrida) 9i AzuL. R$ 6.5OÓ
Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av_ Pref. VValdernar GrÚbba. 2322 - Vila LalaU

����p�rll�ntg =_§:�9r:ll_�tria =��!���_���
Injeção Eletrônica - Mec�nica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

TruppelCar
VEÍCULOS MULTIMARCA

Fone: 275-1183
Compra - vende - troca - financia

2002
2003

1998
1998
1997

2001
1.997
2002
2001

2004

Celta I.02p
CGKS
Corsa 1.04p
Go.14p
Go.11.82p
Saveiro. 1.8
Uno. 2p compl
Uno .i\(lille4p
Corsa Sedam Snper 4p
Celta 2p Basico

preto
verde
verde
brancO
-vermelbo
brancO
brànco.
brancO
brancO
bránco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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iNOVA AUTOMÓVEIS1,-OLF - vende-se compl
�ar, 96.R$ 14.000.00.Tr:

73.6026 ou 9121-2687
.�
laOLF-vende-se GL,MI,

\ 8 branco, 97,4p, Tr:

3ii'.8153 ou 9122-6233
':::.------• 'aoLF -' vende-se

IGL,i.8, .

compl.R$
;4.500.00 + financ.Tr: 371-

1995:..8_----,---

KOMBI-vende-se 95.R$

8.000.00.Tr: 371-5353

BIZ - vende-se 01, sem LAMBRETA - vende-se

partida.R$ 3.100.00.Tr: 64, reformada. R$
371-8242 1 ,500,00.Tr: 376-2820

TITAN - vende-se

125, 03, prata.R$
1.500.00 + 18x
205.00.Tr: 9123-7355

1113 - vende-se cl
Munck 1600Kg, 81.R$
31.500.00.Tr: 370-7144

ESCORT - vende-se

1.8, GL, 00, 4p, OH,
trava elétr. R$
17.000.00.Tr: 9967-
9864

BMW - vende-se, 540,
perua 95.R$ 50.000,00
Tr: 275-1427STRADA - vende-se

95,preta. R$ 3.400,00
roca por biz até R$
1.500. Tr: 9139-6652

BIZ - vende-se 01 cl

partida, Seminova.R$
3.300.00.Tr: 9979-0605

TITAN - vende-se,
prata,03.f!$ 1.800.00
+ 15xR$ 205.00. Tr:
9136-0973

1113 - vende-se turbo

,cl carroceria.R$
ESCORT - vende- 28.000.00.Tr: 370-4863

��,���R!ar;�9�0���� 1314 � vende-se

Vlor.Tr: 9903-9782 até Mercedes, 87, reduzido

às 14:30hs cl R$ 45.000.00.Tr: 370-

Waldemar.
7144

Fone/Fax:276-3466F-1000- vende-se cab

dupla,90, XK, compl.R$
26.000.00.Tr: 9111-9466BIZ -' vende-se 04, cl

partida, preta.R$ 4.500,0 SCOOTER - vende-se

Tr: 8405-5554 90cc,cl partida elet

96,preta.R$ 1.600,00
COMPRA-SE - ano 00 à Tr: 9116-4162

Ford Tauros
Clio RN +Ar

Sephia LS
Renaut Express
Brava SX4p
Escort Europeu
Clio RLL
Clio Sedam RN
Clio 1.6
Parati 1.8
Fiesta

Tipo 4p
Renaut 1.6

95
02
99
98
03
93
98
02
99
92
99
96
98

Prata
Cinza
Branco
Branca
Preto
Prata
Branco
Preto
Verde

Bege
Branco
Cinza,
Branco

TITAN - vende-se

CG,05.R$ 4.200.00+

R$ 126.00 por
mês.Tr: 9902-7884

F-4000 - vende-se ano'

75. R$: 13.700,00 I
aceito veiculo pi troca
Tr: 275-410003. Financ. Pgo entrada

R$ 1.000.00. Tr: 373-

2651

TITAN - vende-se OO.R$
980.00 entr + 26x R$
154.00.Tr: 9916-9744 ou

371-4979

CAMINHÃO - vende-se
Baú 608 'ano R$:
19.500,00 Tr: 370-0433

CAMINHÃO - vende-se

0-60, carroceria R$:
9.500,00. Aceita troca.

Tr: 9149-0840

-
BIZ - vende-se OO,cl
partida, doc. Pgo.Tr:
370-2009

TITAN - vende-se cl HONDA CIVIC EX -

parto elétr .. R$ 4.300 vende-se 98, câmbio

r: 9953-2627. automático, ar,OH,
couro ABS, air bag duplo,
piloto aut, rll-Iiqa.Tr:
9975-1877 cl Marcos

ESCORT - vende-se

SW,98,compl.R$
14.000.00.Tr: 371-4051
ou 9905-0202

COMPRA-SE - ano 'A,
pgo à vista.bom est, Tr:

TlTAN _ vende-se KS
372-3573 TITAN - vende-se 031

2000, prata, cl
19.000Km.R$ 750.00

ESCORT - vende-se

85, bordo,álcool .:R$
34.000.00.Troca-se por
moto.Tr: 8806-9250

FIESTA - vende-se GL
1.0 gas 97/97 4p, R$:
9.800,00 (41) 9923-
5935

03, sem partida, azul,
impecável. R$ 4.300.00,
quitada ou financ.Tr:
371-0363 ou 9146-0360

PASSAT - vende Passat

anO 84, 1.6 alc. R$:

3900,00 Tr: 99750117

Juliana

CBX - vende-se 88/89 cl
JEEP - vende-se 62.R$
7.000.00.Tr: 9962-3664

+ parc Tr: 9965-99202 capacetes e capa.TR:
276-2149 c/Cesár TORNADO - vende-

TITAN - vende-se 87 se 02, azul.R$ MONDEO - vende-se

R$ 180000Tr' 9109 7.500.00.Tr: 9975- 97, 2.0,16V, compl, R$
. . ..

-

17.500.00.Tr: 371-3298
2185 0117ou374-1117

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1656
DT - vende-se pi trilha,

. ótimo es!.Tr: 371,5917 ou

9149-0840

SANTANA - vende-se

MI,98, 4p, Tr: 9139-0591

'ou372·4315

Fiesta Branco 2005 cl
kit +

Fiesta Sedam

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

lS

( ) 1
R: Presidente Epitácio Pessoa" 570
Sala 2 Ao lado da Joa Vídeo Locadora

41

Toda Linha Clio
C)fo AUTHENTIQUE PLUS 1.0 8V2P04j05

to 2 anos de garantia.
Ar-condicionado, Air bag duplo, Direção Hidráulica Computador de bordo, Travas
e Vidros elétricos, Bloqueio de ignição per "transponder",Sistema CAR- travamento
automático das portas a partir de 6 km/h. Fabricado no Brasil

Com Ar-condicionado + Pack elétrico, Vidros verdes,
Barras de proteção lateral,Limpador e desembaçador
traseiro, Para-choques na cor do carro, Faróis com

duplo refletor óptico, Ar quente, Hodometro digital,
Calotas integradas. Fabricado no Brasil.

VIA INTERNET

À vista.

Para toda Linha Clio 1.6 (5)
Bônus de R$ 600,00 em gasolina.

(exceto <:lia Hi-Rex e Àu thenti que)Para toda Linha Renault em estoque

SÁBADO 18 de Dezembr.o Das 9 as 17h- -

Rede Renault. Mais de 150 Concessionárias no Brasil. Vale do Itajaí e Litoral Norte de SC

.JARAGUÁ DO SUL
370 - 6006

ITAJAí
346 -7400

BLUMENAU
322 - 8800

.,

JOINVILLE
435 - 3700Liberte Financeira Renault

groupe ReI BanquebO

(l)Para mais informações sobre preços e condições, consulte a sua Concessionária Renault. (2)preço avista do ClioAuthentique Plus 1 O 8V 2 portas 04/05 com bônus de R$1.310,00 já incluso. com ar condicionado � Packelétrico, cor sólida, sem opcionais Válido somente

�ara veículos adquiridos pela intemet. com frete incluso para todo o Brasil. Não está incluso o valor de Pintura Metálica (3) Ioda Linha Renault Clio em estoque na Concessionána (estoque de 30 unidades) com bônus de R$ 1 310.00 (4) IPV.A GRATIS para toda a Linha
enault em estoque na concessionária (5) Bônus Tanque Cheio, você compra um Renault Clio 1.6 e ganha bónus de combustível de R$ 600,00. Válido somente para Linha Renault Clio 1.6. Exceto para Linhas Clro Hi-Flex eAuthentique (6) ScénicAllzá 1.6 16V 110 cv 04/05

COrnarcondicionadQ, airbag duplo e 2 anos de garantia com o financiarnerto aqui proposto pelo CDC (Crédito Direto ao Consurudorjcorn entrada de 50% do valordo veículo + saldo financiado em '18 vezes.com taxa de juros prefixada em 0% a.rn. + TAC (Taxa de Abertura de
Credito) + IOF + R$ 2 ,15 por lâmina do boleto bancário. Financiamento Renaultatravés da Cia de Crédito, Financiamento e Investimento R enault do Brasil, Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro.As taxas poderão sei' alteradas se houver mudanças significativas no
mercado financeiro, sem prévio avrso. (7) Consulte outras ofertas com taxa de juros de 0% a iii. e saldo financiado em 24 vezes. Estas ofertas são válidas na data de publicação deste arúncio ou enquanto durarem os estoques na Concessionería. Fotos para fins publicitários

�9�i s itens mostrado selou me nci ona dos são me ra mente i lu strativos elou refe re m-se à versões específicas. A R enau It rese rva-s o ao direito de alterar as e specificações dos v eícul os sem prév io avi so. Preserve a Vi da, Cinto s de seg ura nça em conJU nto com Ai I' Bags , salvam

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VI Vatarantam I finanças

Scenic + couro

Corsa Sedam OKm
Corsa Wagon
Corsa Sedam
Fiesta 2p Ar/Oh
Palio 2p
Escort Hobby
Uno Mille
Uno 4p 1.0
Gol4p
Gol Plus
0-20
Gol4p
Gol 2p
Tipo Compl 4p
Saveiro 1.8

Fiesta 2p
5-102.2 comp
F-754x4

Fusca 1.300

99
05
00
99
99
97
95
93
99
04
95
92
99
00
94

98

96

96

78

86

Cinza
verde met
prata
branco
cinza

grafite
cinza
vermelho
preto
branco
azul
branca
verde
branco
prata
verde

bordo

preta
azul

""'" branco

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
O
G
G
G

G

G

GNV

G

G

Palio SX comp

Corsa4p

Celta + rodas

$-10 Diesel comp

$-10 comp + GNV

Celta 1.0 2P.

Palio Young
Escort GLX. Completo
Corsa Wag�n GLS

Astra GL Sedam COM?

Peugeot 106, Completo
.

Pick-Up Corsa Champ
Uno Mille SX

Escort Hobby
GolG 1114p

Gol Plus

Clio 1.0 4P.

Clio Sedan Completisimo
Fusca 1300 L

Vermelho

Preto

Bordo

Cinza

Preta

Vermelho

Branco

Bege

Cinza

Branco

Prata

Verde

Prata

Prata

Branco

Praia

Branco

Grafite

Branco

)\ ,.39°0
1999

1999

1998

1998

1996

2004

1995

2003

2002

1983

2001

1999

2001

1995

2001

2002

2001

2000

C�gús GL comp
Veclra'GLS
Monzà GL
Fiorino Aberta
Sâvéiro \

M9n��Classic
'TI'alE

Brâncã
Vér�lhb@

03

00

99 .

01

94

97,
03

03

95

01

02

02

97

03

1997'
'1993

19913
1994
1994
2001
1991
'1995'

G

G

G

G

G

G(GNV
G

G

G

G

G

G

G

G

G

Rua. João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936
275�2488

Omega 3.0 comp

1'-102.2 De-Iuxe Cabo Estendlda/cornp
Vectra GLS
Vectra GLS 2.2 cornp
Corsa Wind AQ/limp/desmb/RLL
Corsa Wind 2p
Pick Up Corsa 1.6 RLL

Astra HB 4p comp
Meriva 1.8 comp
Tipo SLX comp
Palio Fire 1.0 limpjdesem
Palio EX comp - Ar
Palio Wekend ELX comp

Ranger XL B

Resta Gl
Clio Básico 4p
Scenic RT 1.6 comp

Kangu 1.6 comp
Clio EXP 1.0 16v comp
Scenic EXP 1.6 16v comp
Gal MI
Gol CL
Gol! 2.0

•

1994

1997
1997
1998
1998
1997

1999
2005
2004

1995
2004
2002
2001
1997

2001
2002
2002

2003
2004
2004

19�8
1989

Prata
Branca
Prata

Prata
Preto

� Branca
Cinza
Prata

Azul
Prata
p.reto
Branco
Branca

Prata
Branco
Cinza

Prata
Cinza
Verde Met

Cinza
Azul

Bordo

Bordo

Branco

Azul

Branco

Branco

Vectra GLS comp +GNV
Pick Up COrSa GL cornp- ar

Corsa Ac/DH
Chevett SLE

Ford

97
96
97
90

branco
Branca
prata
Dourado

R$ 15.300,00
R$ 13.000,00
R$ 8.900,00
R$ 9.000,00
R$ 7.000,00

R$ 21.000,00
R$11.500,00
R$ 13.000,00
R$ 4.800,00

94
95
98
00
98

'Azul'C R$' 8.500,00
Azul R$10.000,00
Azul R$15.900,00
Verde R$ '28.000,00
Vermelho R$ 24.000,00

1995

1992

Escort
Escar! GL Ar/desem
Escor! GLX SW cornp
Scenic RT
Honda Civic aut

Uno
Ford Ka comp
Monza 2.0
Corsa 1.0

.Ford Versales 4p
D-l0 com BaO
Saveiro J,.8
Saveiro 1.6
Chevll.6
Gol1.8
Caravam eco
cneven 1.6
Chevett 1.0 Junior
Fusca 1.500
1.,·200 comp
CG TItan KS

P�ssat

Gas
Dle
Gas
Gas
Ale
Gas

Gas/GNV
Gas
Gas
Gas

Celta 4p c/ ar

Goll000 16v c/ opc.

Goll.8

Astra Sedam 1.8 GL comp.

Palio EX 4p e opc.

Ranger Splash compl (6 cc)

Vectra GLS

Fiesta Berson ·c/ OH

Fiesta Berson c/ Ar

Gol Plus

Blazer 2.4 compl + rodas

Scenic RT 1.6

Scenic RT 1.6

Vectra Gls

Corsa Sedam Comp

prata
Cinza

branco ,96

Verde

Verde

preta

bran

preto

verme

azul

branca

prata

prata

cinza

branco

Blazer DLX 4x4

Corsa Wagon
Corsa Wind 1.0 4p
Corsa Wind 1.0 4p
Corsa Wind

Parati CL 1.8

Gol Plus 16v comp
Mercedes 608

Golf GTI

Escort L

Escort GL 1.6

Meriva 1.8 8v

Parati
Passat Vlllage GL

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Ternpra 16V 4p comp
Tipo 1.6 tE comp
Tempra Ouro «couro

azul

prata
cinza

1995
1994
1993

R$ 9.900,00
R$ 7.900,00
R$ 8.500,00

R$11.300,OO
R$13.500,OO
R$10.900,OO
R$ 12.900,00
R$ 6.800,00
R$ 12.300,00
R$ 7.300,00

Ftesta 1.0 4p vermelho 1997

Flesta 1.0 4p+ar azul 2000

EscortG1I1.8 azul 1996

Escort Gl16V (Verona) azul 1997

Escort Xr3 bordo 1991

Fiesta ClX 1.4 4p comp bordo 1997

Verona GLX comp azul 1991
"

���.'_''''IIIIIIIIIIII.
Gal 1.0 MI 2plAr branco
Fusca 1.500 branco
Gol M11.6 cinza
Golf GTI comp + RLl branco

Apolo GLX comp azul
Parati CL :1.8 cJ cpc branco
Gal MI 1.0 branco

1999 R$12.800,OO
1973 R$ 2.300,00
1998 R$ 12.500,00
1995 R$·14.900,OO
1990 R$ 6.600,00
1997 R$13.900,OO
1997 R$11.500,OO

branco 1995 R$ 8.300,00

S�!ana GL comp 4p branco 1994 R$ 9.800,00

"M_."�•.K"""""""""'''''''''
Go11.0

Kadett SlE preto
prata
preto
azul

1993
1997
1997

.1995

Vectra GLS comp
Corsa Wind c/ cpc
Corsa Wind

R$ 8.500,00
R$ 19.500,00
R$ 11.300,00
R$ 9.300,00

BARRA VEICULOS
Rua: Angelo Rubini s/no Barra do Rio ce

die

gas
gas
gas
gas
gas
gas
die

gas
ale

gas
gas
ale

gas / ,

2000

1997

2002

2002

1996

1995

2001

1983

1995

1988
1995

2003

1989

1985
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Cinza 93

branca 96

Santana GLS compl. Azul 92

L·200 Diesel Cinza 96

5 fiorino pick u p branca 95
5 Golf bordo 95
s/·
.5 Santa�a GLS compl Azul 88

15 Logusl.8 GL Vermelho 94

15 Corrier G NV 1. 6 Branca 00

15 Monza Classic comp Azul 91
15 s.10compGNV Bordo 96

Vermelho 86

V Votôr�mtim I finanças

Ãrduíno
Veículos 371·4225

Veículos de Particulares

Gol prata G 85

Gol Azul 85 R$ 3.800.00
Chevett branco G 91 R$6.500.00
Kombi bege GNV 95 R$ 12.300,00 5.500+ 23x40

Escort do,urrado G 94 R$ 7.500.00
0-20 Vermelho O 91 R$ 29.000,00
Palio Grafite G 97 R$ 13.500.00
Escort 1.8 prata Ci 93 R$ 9.000.00
Pampa cinza A 89' R$ 6.100.00
Belina Prata G 90 R$ 6.500.00
Opala Azul G 87 R$ 4.000,00 6 cilidros

Bis Sundown roxo G 97 R$1.500,00
XLR roxo G 00 �R$ R$ 4.200.00
Tipo

I
grafite G 95 R$ 9.800,00

Kadett preto: G 91 R$ 3.500.00 + 23x255

Verona dourado -. G 90 R$ 4.500,00+ 19x267

Monza prata G 89 R$ 5.800.00
Palo prata G 97 R:> 15.500.00
TOM 225 (moto) prata G 01 R$ 5.200,00
Uno vermelho G 95 R$ 5.000.00+ Financ

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280 - Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127

Vw 8.120 LONGA 03/03 Carroçeria Branca R$ 63.000,00

Rua Valdemar Grubba N° 3841 Centenario

311-0802
311-8281

275·1184
Rua Angelo Schiochet 99
89251-600 - Jaraguá do Sul

C/Opc 1997
.

Branco Prata Oie

16v/top.de linha 2001 grafite Cinza Gas

4p 2001 Cinza Bco Gas

4p/16v/ar 1999
.

branco Beo Gas

4p/Tr/Ala 1999 Branco Beo Gas

DH/4p 2000 Vermelho Beo GNV
Beo GNV

c/ ar cond. 2003 branco Beo GNV
4p 2001 prata Beo Ale
1.6 2003 branca Beo Gas

1995 azul.rnet preta Oie

2003 Branca azul Die

1999 preta
prata Die

cornp. Bordo Ale

1.0/4p 2003 branco Cinza Gas

2p 2003 branco Azul Gas

2p. 1993 prata branco GNV

4p/opc 2001 azul Vermelho Gas

prata GNV
4p/ar/tr ,2000 Verde beo GNV

.2001 prata vermelho Gas

ES 2003 verde bordo Gas

, \

2002

Rua Prel. Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

310-2381
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CORREIO DO POVO

III; I
I

"
Consórcio
UNIAO

* ( 03) três contemplações
mensais.

* Antecipação de parcelas na

ordem direta ou inversa.
* Lance embutido de até 30%.
*

Redução das parcelas após a

contemplação.
* Prazo indeterminado para
faturamento.
* Sem taxa de adesão.
* Sem taxas extras durante
todo o plano.

c * Livre escolha do veículo.
* Planos de até 80 meses

para pagar.
* FISCALIZADO PELO BANCO CENTRAL
DDG:( 0800 992345}

. I

( 47) 371-8153/9122-6233
Rua: João Januário Ayroso, nO 80 sala 03 - Jaraguá Esquerdo

sile - www.uniaocat.com.br ---- E-mail: uni�osilver@.�etuno.com.br

,I II .

I i

JImauri
:Jvlotos

, (371-197�
I

Compra Vende
Troca Financia

azul

preta
Cinza

CBR450 Vermelha

CBR450 Vermelha

Nx4 Falcon Prata

Roxa

Sahara 350 Vermelha

LX2S0 Preta

Twister 250 azul

CBX 200 Strada Azul

CBX 200 Strada Vermelha

CBX 150 Vermelha

NXBros 150 Branca

XLRES preta
XLRES Vermelha

Titan 150 KS Azul

1989

1990

2001

199

1995

SEXTA FEIRA, 24 de Dezembro de 200

Gonsárcio de

MOTOS

• Até três contemplações mensais: 1
por sorteio, 1 por lance livre e 1 por

lance limitado em 15 cotas.'
• Redução das paroe!as após

contemplação." •

• Carência de 2 meses após
contemplação.

• Você pode utilizar até 10% do
Crédito para Licenciamento e

seguro .

• Utilização de até 30% do crédito
oomo lance. (lance embuildo)

• Sem taxa de adesão.

1997

1999

1989

2003

2001

2002

2004

Consórcio

Breifkopf

Titan KS Vermelha 2001

azul 2001

Verde 2001

2�
prata 2000

Vermelha 1998

Verde

Azul

Vermelha 1997

Cinza 1997

Verde 1997

Azul 1996

vermelha

Sua melhor opção em consórcio
47 371-7887 - 371-8309

R. Reinaldo Rau, 530
Centro Jaraguá do Sul

.Titan KS

Titan ES

Titan ES

Titan 125

Titan 125

Titan 125

Tltan 125

Titan 125

Titan 125

Today
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Centrais telefônicas Inte'bras

t ()kl{] I() JH J PI)\ I) '" (�[JffH�O

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 31 O

"Não tome as

decIsões pelos
OlltroS. Não dêlxe

os outl'OS tomarem
as decisões que

São suas.

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax
Aparelhos para telêvendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

R'DES DE INFORMÁnCA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Calor)
�i�cCâmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho

o Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
.DE APARTAMENTOS

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

Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

telefonia e segurança

Fone: 371·7007
A melhor opção para sua empresa,

escritório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,

redes de informática, segurança
eletrônica e automação de condomínios.

IUt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

VENDAS E SERV'ÇOS: Rua: Oné'ia Horst, 104 - Vi'a Lenz; - Jaraguá do Su'- se / ema;': maketel@terra.com.br - Fone/Fax: (47) 371-7007

- GINECOLOGIA-

9UéMlIOSflalaJri
�&Iko - CRMlSC 1242 - TEGO 030n9
Habilitação SOBRAClL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose

RI/a: Guilherme Weege, 50 - SL 406 '

Fone: 370-1705·
somata®netuno.colII.br - Jaraguá do Sul

�
.

111'11••,F" �
Medicamentos emgeral

ManlpulaçJo de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua loão Picolli 110 - Centro

lIeltlstas Venda, Troca e Compra
l!ltros
\lldeos
Mqltimldla
CD,S
Glbls

Fone: 47 371-6563
bVD,S Rua Ddmingos Da Nova, 102 Centro

Klt Portão Eletrônico + 'ntenone

SAUDE " INFORMAÇAO
Bom senso é imprescindível para alcançar uma

alimentação balanceada
CORREIO DO POVO

Uma saída com os amigos, durante o episódio da novela, após uma depois volte a ter um hábito alimentar errado e engorde tudo novamente. Na

semana chata de trabalho o,u uma briga com o namorado, são diversas as verdade, a receita para uma trajetória de vida saudável, nada mais é do que a

desculpas que as pessoas têm para devorarem uma caixa de chocolate, combinação de uma reeducação alimentar com a prática de exercícios regulares.

caírem de boca numa pizza de calabresa ou na feijoada do final de Durante a semana de lançamento do seu novo design, o portal saúde.com.br procura

semana com aquele chopinho. Será que cometer o pecado da gula é esclarecer algumas dúvidas sobre este assunto polêmico, que é a alimentação, Para

extremamente proibido, ou é humanamente perdoável cair em tentação isto, entrevistamos com exclusividade a Ora. Neiva M. Marcolino Willner, Nutricionista,

de vez em quando? E a alimentação ideal existe? Será possível manter a Ora. Maria Alice Perrota, Endocrinologista, e a Ora. Danielle Freitas Monteiro,

uma alimentação equilibrada nos tempos do fast-food e comida

congelada? E o bolso do brasileiro consegue acompanhar as exigências
da plrâmide alimentar?

Bom senso. Esta é a palavra chave para quem deseja manter uma

alimentação saudável.É evidente que as regras existem e devem ser

cumpridas, mas para que haja um equilíbrio na alimentação o mais

importante é que ela caminhe lado a lado com os hábitos e cultura de

cada indivíduo, pois nada adianta obrigar uma pessoa que não suporta

verde a devorar um maço de folhas por dia. O máximo que pode

acontecer, é que ela passe um tempo seguindo a dieta, emagreça e

Cardiologista. Ambas compõem a equipe médica da Fundação Ruben Berta.

Agora é com você. Delicie-se com a entrevista. Só tenha cuidado para não levar ao pé

da letra e devorar aquele pacote inteiro de biscoito recheado enquanto lê a

reportagem. Quem sabe, dois ou três biscoitos já não lhe satisfaçam? Fique de olho

no seu bom senso, afinal você quer ou não quer manter uma alimentação saudável?

O que podemos considerar como uma alimentação ideal? Nutricionista:

Alimentação ideal é o equilíbrio entre a qualidade e a quantidade dos alimentos

ingeridos diariamente, sendo suficiente para atender as necessidades nutricionais do

organismo. Um dos fatores importante e destacável que interfere na qualidade da

alimentação é a formade preparo das refeições.

Adquira seu livro Medicina'de A a Z (preto e

branco),Na livraria Sebus· Por Apenas R$ 35,00.
Recorte Este Cupom E Ganhe um livro de Re'ceitas

Clinico de Ginecologia e Ob.,otrlcla

s». cfean $en() 8í:/lreiner 5tucllt
CRM: 5457-1E.G.O. 3021200.1- RQE:4975

__Momh!_,dolociedode BrllliloirodtOMgio t.parMpb
_

jJucht@terro_com.br

ACUPUNTURA

Receituário
ÉTICA
RESPEITO.
QUAliDADE

ftmJ��6!pUla�
wwW.receltuario.com.br

HERBALIFE

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

."

Prornoçõo 'Revisão de Férias Caraguá de 10/11 a 20/12 de 2004. Nas revisões'

acima de R$ 200,00 você ganha um brinde, podendo escolher entre 5 opções! .

Conheça também, toda linha de acessórios, rodas e pneus Yokohama.

Kits VW de conversão GNV a partir de R$ 2.700,00. Caraguá - Dirija sua vida!

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul - se - Fone (47) 371-4000 - Fax (47) 371-6124

caragua@caragua-veiculos.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




