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Relógio deve
ser atrasado
O horário de verão termina à meia
noite de hoje em três regiões do país.
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'�:g;;l contra a população de Idosos
Dez casos de maus-trotos foram confirmados só este ano. Filhos sõo os principais agressores.

Dicas de moda
para o outono
Estampas florais continuam em alta
na coleção outono-inverno.
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Uma pesquisa dos Estados Unidos
confirmou que o amor é realmen
te cego. Segundo os estudiosos,
pessoas apaixonadas possuem
chances menores de notar o pre
sençg de outros h(lmens ou mu

lheres atraentes. O levantamento
foi realizado com 120 voluntários
compromissados.
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so por em pedido de vista. ..

Ptígiml18
'

473275.0028
www.placetour.tur.br

: Rua Francisco Fischer, 90 I AO LADO PA JAVEL ·i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II O CORREIO DO POVO
SABADO. 16 DE FEVEREIRO DE 2008 OPINIÃO----------

CHARGE

�,Ac.Ho &Ul: tJesS6
MM"Q 16M.�l..HO 1

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Só existem duas certezas:
a morte e os impostos! .

Dados preliminares nos dão conta de que a arreca

dação de impostos somando os três níveis de governo,
em 2007 alcançou a bagatela de R$ 945 bilhões con

tra R$ B33 bilhões em 2006. Estes números incluem o

FGTS e o Sistema S.
Também considerando estimativas preliminares do

governo, o PIB _ Produto Interno Bruto _ que é a soma

de tudo o que o Brasil produziu, alcançou improváveis
R$ 2,55 trilhões uma vez que em 2006 o PIB foi de R$
2,32 trilhões:

Se em 2006, os impostos já representavam 35,9%
de tudo o que se produziu no país, no ano passado este

percentual deverá ter se elevado para 37%.
Normalmente vemos o setor empresarial vociferan

do contra os impostos e pode parecer que é uma cho
radeira de quem quer ganhar muito e pagar pouco para
o governo.

Se toda a população soubesse quem de fato paga os

impostos, certamente a reação seria muito diferente.
Quem de verdade paga os impostos é o consumidor

final e, tudo o que compramos leva uma porção maior
ou menor de impostos.

Como nem todos os impostos são muito claros, nem
sempre nós percebemos a sua real relevância e não nos

preocupamos com os mesmos.

Para dar uma pequena noção do que os impostos
representam, basta lembrar que a CPMF que deixou de
comer uma parte do dinheiro movimentado nas nossas .

contas bancárias representou para o governo federal a
perda de R$ 40 bilhões por ano.

O maior incrível, no entanto, é que o grosso da ar-
.

recadação de impostos hoje é na área federal=-que está
muito distante de nosso dia-a-dia e esta arrecadação
cresce mais rapidamente que a dos governos estaduais

. e municipais.
De qualquer forma, se nós pudéssemos nos livrar

de apenas uma pequena parcela dos impostos que
pagamos, certamente poderíamos comprar muito
mais e a economia poderia crescer muito mais rapi
damente. �

LOURIVAL KARSTEN, ADMINISTRADOR

ji,.�s..textos p�ra esta. coluna deverão ter no máximo 2.000' caracteres e. p��em ser

:'" envlndns para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

;�Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 8925!-200;�'Cx'_ Postal.18c É 'obrigatório
.

�j.J.�!2rma� nome completo. profissão•. *�P,F.. e. �;; te��!�1).Il ';l� nã.o,�erã,�., publica�os).

o CORREIO DO POVOTrabalho continuo para especialização profissional
tar 20 anos de criação da pós-gradu- tégica de Negócios" Desenvolvimento
ação registramos a particípação de de Produtos e Processos Têxteis, em

mais de 2.000 especialistas que apro- parceria com a Universidade Federal de
veitaram os cursos realizados neste Santa Catarina, além do MBA em Ges

período. Para marcar essa conquista, a tão de Negócios Internacionais.
Unerj oferece excelentes alternativas, São cursos que objetivam atender

que fizemos questão de divulgar na várias áreas do conhecimento e ofe

plenária da Acíjs-Apevi, Nesta nova ,J recer oportunidades de especializa- .

grade há opções em várias áreas de çâo a profissionais que já atuam no

negócios, justamente com o objetivo mercado, recém formados ou espe
de atender às características do perfil cialistas que buscam á atualização.
da nossa região. . Agregam a experiência de profes-

A nova programação de 'pós-gradu- sares mestres e doutores vindos de

ação inclui cursos como Comunicação várias regiões, apoiados pelos recur
Integrada de Marketing, Negócios da

.

sos didáticos que são oferecidos em'

Moda, Informática na Educação, Finan- todos os cursos de graduação e que
ças e orçamento, Varejo> Gestão Estra- formam um diferencial importante
tégica de Pessoas, Administração estra- na formação acadêmica.

PEDRA SANTANA

ALVES, REITO�A
OOCENTRO
UNIVERSITÁRIO
DE JARAGUÁ DO

SUL-UNERJ

Em época de boas notícias que apon
tam que o País continuará com econo

mia saudável em 200B, o que antevê a

perspectiva de investimentos do setor

produtivo, estamos apresentando à re

gião novas possibilidades de especiali
zação, atendendo a uma demanda cada
vez mais crescente das empresas por
profissionais especializados.

Por entender que o mercado está
em evolução permanente, ao comple-
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" Os mandatos
pertencem a eles

próprios, porque nõo

precisaram usar os

votos de legenda. ,
ROGÉRIO LISBOA (DEM-RJ),

, DEPUTADO FEDERAL,
defendendo que o mandato seja dos
que superarem o quociente eleitoral

em votação pessoa I.

'Éum mal que
aflige os governantes,
independente de
sigla partidário. "

NILS.ON GONÇALVES (PSDB),
DEPUTADO ESTADUAL

. cobrando convênios assinados pelo
Estado e não cumpridos.

"É preciso rever os

comportamentos que
adotamos até hoje."
PADRE PEDRO BALDISSERA
(PT), DEPUTADO ESTADUAL,

sobre a degradação do planeta e o

consume exagerado.

Quer mais?
Governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB) esteve em Brasília atrás de
recursos para cobrir prejuízos da ordem de RS 405,3 milhões com as chuvas
torrenciais registradas entre os dias 31 de janeiro e 1Dde fevereiro. Lá ouviu
'sugestão' do ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima (à esquer
da na foto), para que a bancada federal do Estado se mobilize no sentido de
pressionar o Ministério do Planejamento. Esse, responsável pela emissão de
obrigatória Medida Provisória liberando repasses federais.lsso porque a De
fesa Civil não tem orçamento fixo. Ou seja, o governador se obriga a fazer lo
bby com os parlamentares, que se obrigam a pressionar o ministério da área.
É por isso que Blumenau ainda espera por recursos federais para se ressarcir

-:

de prejuízos das grandes cheias de 1983 e 1984, que afundaram a cidade.

LIBERADO
Definitivamente o 'exemplo' vem de
cima. Já que o prefeito Moacir Ber
toldi (PMDB) é infrator contumaz de
regras de ti'ônsito, eStacionando em

locais não permitidos, por que não
seus subordinados? Afinal, é só lem
brar, esse governo instalou-se com

um�discurso de caça aos privilégios.
Assim, na prática, se o chefe pode,
eu também posso.

.

NOARAME
Três dos sete ministros do Tribunal Su
perior Eleitoral já votaram a favor da

cassação do governador Luiz Henrique
da Silveira (PMÓB). D�i1Unciado 'pela co�
ligação Salve Santa Catarina, que apoiou
Esperidião Amin (PP), por propaganda
ilegal em rádios, jornais e TVs paga com

dinheiro público na campanha de 2006.
Tudo autorizado pelo vice-governador
Eduardo Pinho Moreira.

UNIFORMES
As 448 mil peças do uniforme escolar a
ser entregues aos alunos da rede estadu
al de ensino estão sendo produzidas por
empresa de São Paulo. A um custo de RS
42,6 milhões. A oposição não perdoa. E
questiona o isolamento de indústrias ce
tarinenses quanto à qualidade e preços.
Na Assembléia, o PP espeta a onça com

vara curta� dizendo ser essa a verdadeira
deseenírelimçõo do governo de lHS.

c:
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eEl DO ESPORTE

Relatório será v todo segunda- eira
Pelamanhã, documento será apreciado na comissão, depois segue para plenário

de eventos esportivos realizados
pela Prefeitura. Outra situação
irregular, adiantou Marcos Man

nes, está relacionada à emissão
de notas fiscais superfaturadas
pela Secretaria de Esportes. O
documento será encaminhado
aoMinistério Público.

O relator salientou que o pare
cer final está baseado não apenas
em depoimentos, "que exerce

tam grande influência nas inves

tígações", mas em dociunentos
que, segundo ele, comprovam as

irregularidades levantadas. Man
nes está confiante na aprovação
do relatório. "Cabe à Câmara as

sinar embaixo. Nossa atribuição
é fiscalizar e fizemos nosso traba
lho, através de um levantamento
criterioso para que não incorrer
em erros".

GUARAMIRIM

A sessão de segunda-feira
da Câmara de Véreadores será
destinada à discussão e votação
do relatório da CEI [Comissão
Especial de Inquérito) que in

vestigou denúncia de irregula
ridades na Secretaria de Espor
tes. Antes disso, pela manhã,
o documento ainda deverá ser

votado pelos integrantes da
comissão, onde deve ser apro
vado. Além do relator Marcos
Mannes (PSDB), a presidente
da CEI, Maria Lúcia Richard
(PtvIDB), deve ser favorável ao
texto. Voto incerto é o do mem
bra Alcíbaldo Germann (PP),

.

vereador da situação.
O relatório aponta irregulari

dades no repasse de recursos pú
blicos para a AGA (Associação
Guaramírense de Árbitros), con
tratada para fazer a arbitragem Relator adianta que parte das irregularidades denunciadas foi comprovada através da investigaçãoCAROLINA TOMASELLI

Comissão discute relatório da merendaPR Jovem tem reuniões para
defini-r candidato a vereador Reun�ão da eEl acontece segunda, depois da sessão extraordinária
JARAGUÁ DO SUL dos cerca de 90mil eleitores em Por conta da apreciação e

Com a decisão de participar Jaraguá do Sul, 40 mil estão na votação do relatório da CEI
da eleição proporcional deste faixa etária entre 16 e 30 anos. (Comissão Especial de In

ano, o PR Jovem inicia este mês "Quer dizer, 45% dos eleitores quérito) da Arena, que aca

um ciclo de reuniões para definir são consíderados jovens, o que bou ultrapassando o horário
quem será o candidato a· verea- demonstra áforça que a juven- de encerramento da sessão
dor representando ajuventude tude tem. Só falta alguém que de quinta-feira, a reunião da
da sigla. Segundo o presidente venha representar este grupo CEI da Merenda Escolar, que
do segmento jovem do partido, com inteligência e coragem", aconteceria logo em seguida,
Eduardo Bertoldi, o nome será defendeu. foi transferida para segun
tirado em consenso e, a partir do Bertoldi destacou que a in- da-feira. Os integrantes da
próximomês.já começa a ser tra- terição da sigla é� através do comissão devem se reunir.às
balhado nas bases. vereador, promover a discus- 17 horas, para discutir o re-

Para Bertoldi, a população são e a defesa dos assuntos de latório apresentado pela ve-

_ jovem merece estar represen- interesse desta camada da so- readora Maristela Menel (PT
tada na Câmara de Vereadores, ciedade. E, também, fazer com do B).
especialmenteetambémdevido que os jovens encontrem no Le- Como ainda há prazo de 20
ao grande contingente registra-. gislativo "alguém com quem se dias para conclusão dos traba
do no município. Segundo ele, identifiquem". lhos da comissão, o presidente

Ronaldo Raulino (PDT) adian
tou que vai exigir da relatora a

inclusão de argumentações de Ronaldo Raulino ameaça destituir Maristela e designar novo relator
improbidade levantadas du-
rante a fase de depoimentos.
Se não for atendido, Raulino
prorriete designar um novo re

lator, o que, por conseqüência,
. resultará na elaboração de um
novo documento.

- Da comissão também fa

� zem parte- os vereadores Pedro
� Garcia (PMDB), Dieter Janssen

_

� (PP) e Eugênio Garcia (PSDB),
Eduardo Bertoldi lembra que 45% dos eleitores do município são jovens que votam o relatório.

.
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Cresce violência contra. os ido.sos
Só nos primeiros dias de 2008, dez casos de maus-tratos foram denunciados
JARAGUÁ DO SUL

O aposentado [adir Farias, 76,
jamais se sentiu negligenciado
-ou sofreu abusos da família. Ele
viaja para visitar os quatro filhos
e brinca com os seis netos mes

mo tendo passado pela recupera
ção exaustiva provocada por um
ACV (AcidenteVascular Cerebral).
Ainda assim, não- concorda com

o tratamento dado à maioria dos
idosos;

"Infelizmente nós notamos que
a juventude não temmuitapaciên
cia conosco", explica. Na opinião
do porto-alegrense, os pequenos

-

maus-tratos podem ser vistos em

diversas situações, até ao entrar

no ônibus, quando poucos costu

mam ceder o lugar. "Quando eu

era criança, tudo parecia diferente.
Hoje, é raro receber um cumpri
mentona rua", complementa.

Mas, há quem vá ainda mais

longe. Apenas no primeiro mês
de 2008, o Proasfi (Programa de

Orientação e Atendimento Sócio
Familiar ao Idoso) recebeu dez de
núncias relacionadas a violências
cometidas contra esta parc;ela da

-

sociedade. O número representa
quase o triplo do registrado du-

rante janeiro de 2007. Ao longo de
todo o ano passado, em contrapar
tida, foram 79 reclamações. Desse
total, em 36,7% das ocorrências
as pessoas acima dos 60 anos de
idade sofreram abandono ou ne

gligência. Já em outros 33%, hou
ve suspeita de agressões físicas ou
psicológicas.

Também conforme as estatísti
cas, na grande parte dos casos os

agressores estavam dentro de casa.
O dadomais alarmante é que 58%
dos idosos relacionados na pesqui
sa indicaram como culpados os

próprios filhos. O restante acusou

noras, genros, netos e vizinhos.
Quase 60% das reclamações foram
feitas pormulheres, 26% partiram
de homens e 10% de casais, -

Quem já entrou na terceira ida
de e se sente violentado pode pe
dir ajudà através do telefone 0800-
6420156. A ligação é gratuita.
Vale lembrar ainda que, segundo
o Estatuto de Idoso, qualquer tipo
de negligência, discriminação, vio
lência, crueldade ou opressão deve
ser denunciada e os responsáveis
têm de ser punidos.

KELLY ERDMANN Jadir Farias critica a atitude de pessoas mais jovens com os idosos

Postos de Saúde continuam fechados São João de Itaperiú ainda não
Pronto Atendimento do Santo Antônio recebeu número maior de pacientes tem serviço de telefonia móvel
GUARAMIRIM

Desde o final do mês de
dezembro de 2007, - os Postos
de Saúde da Família estão fe
chados em Cuaramírim, lo
tando o Pronto Atendimento
do Hospital Santo Antônio. A
reabertura dos postos aconte
ce na próxima segunda-feira,
dia 18.

O fechamento dos PSF
aconteceu, segundo a direto
ra de Saúde, Márcia Prüss, em
função tio recente concurso

público para contratàr mais

profissionais no município. "Os
médicos, enfermeiros e técnicos
aprovados e chamados tiveram
um prazo de trinta dias para
deixarem a ocupação anterior.
Por isto a demora na abertura
dos PSF, pois faltava a equipe
estar completa como determina
a legislação", disse Márcia.

OSNIALVES

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ
Em todo o território nacional

são exatamente 2.740 mil muni

cípios com menos de trinta mil
habitantes. Boa parte destas ci
dades não conta com o serviço
de telefonia móvel.

A cidade de São João do Ita

periú, atualmente com 3
-

mil
habitantes, é uma das que espe
.ra pela determínação da Anatel
(Agência Nacional de Telecomu
nicações) que deverá atender, em

Pronto Atendimento do Hospital Santo Antônio ficou lotado nos últimos dias um prazo de até oito anos, todos
os municípios brasileiros.

Em dezembro de 2007, a

agência lançou edital para lici
tação das faixas de freqüência
destinadas ao serviço de telefo
nia móvel e banda larga sem fio.
As operadoras concorrentes são
as tradicionais Oi, Vivo, Tim,
Claro e BRT. Na região Norte do
Estado, os municípios que se

rão contemplados são Araquari,
Balneário Piçarras, Barra Velha,

Penha, Luís Alves e São João do

Itaperiú.
Os moradores de São João do

Itaperiú aguardam ansiosos pela
tecnologia que deve ser dispo
nibilizada em breve. O motivo
é que tanto no campo pessoal
quanto, no profissional a telefo
nia móvel faz parte do cotidiano
das pessoas.

Para a funcionária pública
Teresinha Aparecida dos San
tos, as facilidades do serviço de
telefonia móvel são inúmeras.
Teresinha que trabalha como as

sistente social e rotineiramente
se desloca até o interior domuni

cípio, muitas vezes sente a neces

sidade de utilizar o telefone para
contatar setores da Prefeitura, o

que fica inviável. "No interior de
São João somente algumas casas

tem telefonia rural e mesmo as

sim precária. É difícil não poder
contar com o uso de aparelhos
celulares", disse.
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Ma_to cresce e atrapalha pedestres
Secretário diz que proibição da capina química dificulta limpeza na cidade
JARAGUÁ DO SUL

Enquanto os desmatamentos
tomamconta de diversas áreas do

município, nas ruas a situação é
inversa. Inúmeras são aquelas na
qual o capim e até algumas árvo
res de pequeno porte crescem e

se tomam empecilhos ao trâ:risito
dos pedestres. E, o problema não
acomete apenas as vias de bair
ros, mas também a área central.

Na Rua Procópio Gomes de
Oliveira, por exemplo, há alguns
pontos onde o mato já cobre
grande parte das calçadas. Mais
à frente, nas ruas Bernardo Dorn
busch, Waldemar Grubba e Max
Wilhelm, todas .na Vila Lalau, a
realidade não muda. No mesmo

bairro, tem ainda aErnesto Horst,
que é utilizada para o acesso à "

Escola Heleodoro Borges e pos
sui até plantas crescendo entre
os paralelepípedos, Na lateral, o

capim supera a altura do meio
fio.

Na lista constam ainda a

Bertha Weege, no Bairro Barra
do Rio Cerro, e a Olívio Brug
nago, na Vila Nova. Na manhã
de ontem, Adriana Mazedo, 28,

.
tentou passear com o filho nesta
rua e voltou para casa surpresa.
'Andando a pé é que se percebe
o problema", comenta.

Conforme o secretário. de
Obras Públicas, Alberto João
Marcatto, a limpeza está sen

do feita aos poucos porque
faltam profissionais designa
dos para isso. Outro agravan
te é a lei que proíbe a capina
química, instaurada na cidade
em 2007. "Vamos derrubá-la.
É impossívellimpar tudo rna
nualmente", diz.

KELLY ERDMANN

Unerj aumenta o número de
curses para pós-graduação

Novos cursos estão com matrículas abertos. Aulas começam em março

1

)

)

)

j

Adriano Mazedo teve dificuldades em transitar com filho no Ruo Olívio Brugnago, no Bairro Vila Novo r

)

I

)
Fumódromos podem ser extintos no país
GOverno federal encaminhou projeto de lei ao Congresso Nacional

5
tJARAGUÁ DO SUL com a UFSC (Universidade JARAGUÁ DO SUL

A Unerj começa o ano letivo Federal de Santa Catarina). Você é a favor da existência de
com uma nova grade de pós-gra- Aos formados em Marke- fumódromos em locais públicos?
duação. Ela oferece agora mais ting, a instituição oferece pós- O governo federal não. É que ele
cursos, abrangendo diferentes graduação em "Comunicação retomou a discussão acerca da
áreas de conhecimento. A lista Integrada. Além disso, ainda há extinção desses ambientes e, caso

de novidades inclui nove alter- oferta de vagas para Informática o projeto de lei seja aprovado no

nativas para quem quer marcar em Educação, Finanças e Orça- Congresso Nacional, ninguém
2008 pela continuidade dos menta, Varejo, Gestão Estraté- poderá fumar em recintos coleti
estudos. Os interessados já po- gica de Pessoas, Adminístração vos ou privados. Nem mesmo as

dem se inscrever. deNegócios e MBA em Gestão' alas específicas para este fim vão
As pessoas que buscam es- dé Negócios Internacionais. "

.

ter autorização para continuar.
pecíalízação no setor do ves- ... Para qualquer um deles.ra A principal meta é tentar ini
tuário têm duas possibílida- taxa de inscrição custa R$ 50. .bír o avanço do tabagísmo, cada
des. A primeira é o curso de A ficha está disponível no site vez mais comum entre os jovens.
Negócios em Moda. Já a outra, www.unerj.br. Outras infor- Atualmente, os fumantes são au

trata do Desenvolvimento de mações pelo telefone 3275- torizados a acender seus cigarros
Produtos e Processos Têxteis. 8233 ou através do e-mail emáreas exclusivas, instaladas em
Este último é uma parceira pos@unerj.br. . restaurantes, bares e até mesmo

em empresas.
Além de acabar com essa ex

ceção listada no artigo 2 da lei Cigarro moto 3,5 milhões. 00 ano e pode tirar o vida de 8 milhin:� tit� 2020
9.294 de 1996, o governo ainda
pretende forçar a elevação do
preço dos maços taxando um

valor mínimo de venda. Em

Jaraguá do Sul, conforme os fis- .

cais da Vigilância Sanitária, não
há uma fiscalização intensiva.
referente aos fumódromos. Em

contrapartida, todos os estabele
cimentos novos são obrigados a

reservar ambiente específico aos

fumantes.

)

I
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Mercearia é
assaltada
MASSARANDUBA

A Polícia Civil de Massa
randuba investiga o assalto à
Comercial Atilano Mahnke,
no Bairro Patrimônio, em

Massaranduba. Por volta
das 18h de quinta-feira, um
homem armado entrou na

mercearia e pediu que a pro
prietária, Onica Mahnke, 52

anos, entregasse o dinheiro
do caixa. Em seguida, bateu
com o revólver contra a cabe

ça dela e roubou cerca de R$
50. Depois, fugiu na garupa
de uma motocicleta, pilota
da por um comparsa. Até o

fechamento desta edição, os

ladrões não haviam sido lo
calizados.

O assaltante usava capa
cete, óculos escuros e jaqueta
preta. O comparsa dele, que
ficou esperando na motoci
cleta, do lado de fora, tam
bém estava de capacete. Po
pulares afirmam que a moto

seria uma CG Titan de cor

vermelha ou prata, e que a

dupla teria seguido em dire
ção à Blumenau.

"Nunca senti tanto medo
na vida", comentou Oni
ca, que sofreu escoriações.
na cabeça. Ela lembra que,
depois de ser agredida,. se
gurou o braço do assaltan
te enquanto ele roubava o

caixa, fazendo-o derrubar
a gaveta no chão. A Polícia
Militar recomenda nunca

reagir durante uma aborda
gem feita por criminosos.

Ambulância
é notificada
GUARAMIRIM.

A ambulância da Prefei
tura de Guaramirim, que foi
transformada em veículo de

trans]?orte com a finalidade
de levar pacientes do muni

cípio para hospitais de outras
cidades, foi autuada pela Po
lícia Rodoviária Federal em

Biguaçu na quinta-feira pela
manhã. O motivo, segundo o

chefe dos motoristas Felipe
Schimidt, foi em função de
defeitos no tacógrafo da via

tura, díspositívo que monito
ra o tempo de uso do veículo
e a velocidade. Felipe afirma

que não houve maiores pre
juízos, pois a situação foi re
solvida imediatamente com

o conserto do aparelho.

O CORREIO DO POVO OSABADO, 16 DE FEVEREIRO DE 200B
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Coço-níqueis são alvo do Ministério Público, que intensifico o combate à contravenção penal. Responsáveis podem responder em liberdade

CONTRAVENÇÃO PENAL

Combate aos jogos de uzer
Ma�� de 300 caça-níqueis foram apreendidos em três meses
JARAGUÁ DO SUL

O Ministério Público Es
tadual está intensificando o

combate aos jogos de azar em

Jaraguá do Sul. O pedido de
busca e apreensão de caça-ní
queis resultou em mais de 300

máquinas desativadas entre
dezembro do ano passado e fe
vereiro deste ano na Comarca
de Jaraguá do SuI; que também
inclui Corupá. Ano passado,
só a Polícia Civil apreendeu
em torno de 200 equipamen
tos nos municípios de Jaraguá\

do Sul, Cuaramírim, Corupá,
Schroeder e Massaranduba.

Asolicitação doMPE foi de
ferida pelo promotor de justiça
Hélio Sell Junior e determina-'
da pelo juiz Rafael Maas dos
Anjos. Cabe às polícias Civil e

Militar realizar a retirada dos
caça-níqueis .. Anjos destacou
que o índice de apreensão de

caça-níqueis é grande na re

gião, mas evitou afirmar sobre
a possível atuação de uma qua
drilha especializada em jogos
de azar. A pena para a contra

venção e a prisão de três me

ses a um ano. Dependendo do

caso, porém, ela pode ser subs
tituída por penas alternativas,
como a prestação de serviços à
comunidade e multa.

.

De acordo com a PolíciaMi
litar, o número de apreensões
aumentou consideravelmente
a partir do segundo semestre
do ano passado, quando a PM

passou a ter autorização para

aplicar o termo círcunstancía-:
do, que antes era de responsa--,

bilidade exclusiva da Polícia
Civil. Ele é aplicado nas situa

ções em que o crime cometido
tem pena de até dois anos de
prisão e, por meio dele, o cul
pado se compromete a compa
recer em audiência para res

ponder pelo crime.
Em dezembro do ano pas

sado, um pedido de busca e

apreensão feito pelo MPE re

sultou na apreensão de mais
de 100 equipamentos e mais
de R$ 9 mil em dinheiro na

região, segundo a PM. As má

quinas são desativadas com a

retirada dos leitores de cédu
las e das placas-mãe.

DAIANE ZANGHELINI
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Fecam realizará
curso em março

A Amvali (Associação dos Municípios
do Vale do ltapocu) está organizando
o Curso de Encerramento de Mandato '

para Prefeituras e Câmaras de Verea
dores em Jaraguá do Sul nos dias 3 e 4
de março, no período do manhã e tar

de, no auditório do Unerj. A promoção
é do Fecam (Federação Catarinense
dos Municípios).

JARAGUÁ DO SUL

Maustratos
contra idosos .

FECAM VISITA
BRASIL TELECON

Neste inicio de ano foram registrados, em
Jaraguá do Sul, dez casos de maus tratos
contra idosos, o triplo do registrado no

mesmo período em 2007. No total, ano
passado foram 79 denúncias de casos
de agressão o pessoas com m(í(; de 60
anos. Os assistentes sociais do Prefeitura
atendem normalmente 150 famílias com
problemas de relacionamento.

. O presidente do Fecam (Federação Catarinense dos Municípios), Dávio Leu,
esteve em Florianópolis no sede do Brasil Telecon cobrando investimentos
no setor de comunicação. Também participaram do visito os prefeitos Adil
son Schmitt e João Romão, de Gaspar e Garuva respectivamente. As aútori
dades querem que todos os municípios passem o ter internet bando largo.

BARRAVElHA

Eleição na Câmara
o prazo estipulado pelo Câmara de Vereadores de Borro Velho poro o escolho do novo presidente mudou. Primeiramente
o novo presidente seria escolhido e apresentado no dia 15 de fevereiro, agora será no dia 22 de fevereiro. O motivo do
demora se dá em função dos acordos que estão sendo feitos nos bastidores.

...

PROMO(JAO

Á PAR1:JR De 11102/200B
1JBSeON10S DeATé 600A,

RucfBernardo"l)ornbusch, 432 '" Baependi • Jaraguó do Sut Fone: 3275..3290

JARAGUÁ DO SUL

Honrarias na

PM do Vale
No quarto-feira, o 14° Batalhão do
Polícia Militar de Jaraguá do Sul re-
alizou solenidade poro marcar o pro
moção de praçà, homenagens o PM's
e entrego de certificados de cursos

realizados. Estiveram presentes au

toridades
.

do corporação, políticos,
imprensa e o comunidade que pres
ti,giou o evento.

GUARAMIRIM

Réunião
do Codec

Acontecerá no próximo segundo-feira
às 17 horas nos dependências do Aciag
(Associação Comercla'l e Industrial de
Guaramirim), o reunião do Codec
(Conselho de Desenvolvimento Econô
mico). A pauto será o prioridade deste
ano, projetos em debate, diretrizes e

outros temos o serem discutidos com

os conselheiros do entidade.

. MASSARANDUBA

Safra de grãos deve crescer
De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico) o sofra de grãos pro
duzidos no país deve crescer 2,7% o mais que no ano passado. Em 2007 foram produzidos
132,9 milhões de toneladas e poro este ano a' previsõo é de 136,5 milhões de toneladas de
grãOs. O sul contribuirá com uma produção de 58,3 milhões de toneladas.

GUARAMIRIM BARRAVELHA

Formatura dos Alunos 'recebem
novos voluntários

-.

material escolar
Os Bombeiros Voluntários de Gua
ramirim realizam hoje às 19 horas o

formatura dos novos socorristas com o

entrego de coletes poro os novatos. Os
novos voluntários vão suprir o deman
do por mais profissionais do área.

A Prefeitura de Borro Velho distribuiu
no último semana, o material escolar
o todos os alunos do rede municipal de
educação. São 2.660 kits, com o ma

terial básico de estudo e específicos
poro cada série.

SÃO JOÃO

Matrícula -para Telecurso
Moradores Ite São João do ltaperiú eBarra Velho podem se inscrever no projeto
Tele-solos, antigo Telecurso, do Governo Federal. As aulas reiniciam no dia 3 de

março. Poro outros informações sobre matrículas, material pedagógico e locais
de estudo, o telefone é 8825 -1590 com Mario Aparecido Zonta.

CONTRATAÇÃO
Contrato senhora

sozinha, independente
para residir e tra�alhar
em residência de praia

de alto padrão.
Contato (47) 8826-:-0099

UMSALJ DE QUALIDADE NA�EDUCACÃO'
. . .

SCHROEDER

Ruas estão

limpas·
A secretario de Obras- de Schroeder

. terminou esta semana de realizar to
dos os limpezas de ruas que ficaram
prejudicados com o quedas de bar

. reiras, chuvas e tubulação rompido .

.o secretário.
'

A Administração Municipal. realiza grandes investimentos visando arnpllar as oportunidades e a capacitação,
garantindo qualidade e vagas na área educacional. Conheça as principais conquistas dos Últimos anos:

170 Novos Profissionais Contratados
.

04 Novos Centros de Educação Infantil
22 Escolas Ampliadàs e Reformadas
01 Nova Eseola (Caixa D'Agua)
32 Novas Salas de Aula

1Il>MlNlnRAç"'o :lQQ&. 2011�

GUARAMIRIM
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Mudança faz parte da preocupação com o bem-estar
do cliente e com a qualidade dos serviços oferecidos

Grupo Meta inaugura nova sede
O Grupo Meta, que atende em Jaraguá do Sul há três anos,

comemorou nesta semana a inauguração da nova sede - na Rua

Henrique Piazera, n" 103, Centro - e a vinda de três empresas do

grupo que ainda não' atuavam na região: a Meta Organização
Contábil, a Prumo Consultoria e a Meta Folpag. Até dezembro de
2007, o municipio contava somente com os serviços da Meta RH,
que funcionava na Rua Epitácio Pessoa, também no Centro. As
demais empresas começaram a atuarna cidade em janeiro deste ano.
Com o novo prédio, o grupo conseguiu concentrar, num mesmo

espaço, todos os serviços que os clientes possam precisar.
O gerente de unidade da Meta RH, Marcos de Oliveira Vieira,

comenta que a mudança de Iocal visa oferecer melhor acomodação
aos clientes, maior visibilidade aos serviços e espaço mais

adequado para abrigar as demais empresas do grupo. «Queremos
que as pessoas que nos procuram sejam bemrecebidas", completou.
Na visão dele, o diferencial da empresa é a preocupação constante

com o bem-estar do cliente e com a qualidade do .atendimento e dos

serviços oferecidos.
Atualmente, a Meta tem uma carteira de 360 clientes de porte

nacional e internacional. No exterior, atende empresas na

Eslováquia, China e México. "Estamos preparados para atender
todos os segmentos empresariais, de acordo com o perfil e as

exigências de cada cliente", ressaltou Vieira. Para prestar o melhor
atendimento, o grupo conta com suporte tecnológico de ponta:
através de um sistema via web, o cliente consegue acompanhar o
andamento do serviço solicitado, garantindo a ele maior
comodidade e tranqüilidade. "Estamos à frente do nosso cliente,
sintonizados com o que o mercado tem de melhor na área

tecnológica", pontuou.

História do Grupo Meta

Nascida em Joinville em 1991, como Meta Organização
Contábil, a primeira empresa do grupo atendia o mercado regional
prestando assessoria em contabilidade empresarial, folha de

pagamento, planejamento tributário/fiscal, constituição de

empresas/contratos e legalizações. A competência e transparência
no relacionamento com os clientes levaram a Meta a expandir seu
portfólio de serviços, o que resultou na formação de um grupo de

empresas com especialidades complementares na gestão
empresarial. "Nossamatéria prima são os sereshumanos, e para isso
contamos com uma equipe qualiflcada que está ampliando os

nossos horizontes", ressalta o sócio-proprietário do Grupo Meta,
UdélcioDemczuk,

Formado hoje por quatro empresas - Meta RH, Mcta

Organização Contábil, Prumo Consultoria e Meta Folpag - o grupo
atua em Jaraguá do Sul, Joinville e Curitiba, empregando 130
funcionários.A vinda para omunicipio, em janeiro de 2005, foi um
ímportante passo da estratégia de expansão. "Jaraguá do Sul é
conhecida potencialmente pela suas indústrias, e a Meta entendeu

que tambémteria espaço na cidade", complementaVivianne Morás
Medeiros, sócia-gerente da Meta Organização Contábil de Jaraguá.
No momento, o grupo estuda a viabilidade de se instalar em outros

municípios, onde existammercados estratégicos.
Em Jaraguá do Sul, oGrupoMeta está instalado naRuaHenrique

Piazera, n" 103, Centro. O contato pode ser feito pelo telefone (47)
3276�0700 onpelo site: www.grupometa.com

As empresas

MetaRH
A Meta RH está voltada ao atendimento das necessidades de

empresas com alto nível de profissionalismo. A terceirização das
atividades de recrutamento e seleção (trabalho temporário, estágios
e avaliações) torna-se a solução das necessidades de pessoal dessas
empresas, exigindo total sintonia com seu processo produtivo,
tornando-se assim quase que partede suas organizações.

MetaOrganização Contábil
A Meta Organização Contábil é uma prestadora de serviços
especializada em contabilidade empresarial, oferecendo soluções aos
segmentos de indústria, comércio e serviços.A especialidade abrange
as áreas Societária, Contábil, Fiscal e Trabalhista, com ênfase em

Planejamento Tributário, Assessoria naGestão Financeira e de Custos
eAssessoria.emGestão deRecursosHumanos.

.

Prumo Consultoria
Através dos serviços da Prumo CensultoriaEmpresarial, o GrupoMeta
oferece serviços de consultoria contábil, financeira, administrative,
implantação de controles do imobilizado e todo o conhecimento que a

empresanecessitaparamanteragestão sobcontrole.

MelaFolpag
A Meta. Folpag é uma das grandes companhias no campo da
Assessoria Empresarial e gerenciamento de recursos humanos do
sul do país, oferecendo a mais completa solução voltada à

competitividade c eficiência das empresas.

O CORREIO DO POVODSAlADO. 16 DE FEVEREIRO DE 200B

Prefeito Moacir Bertoldi com diretores do

Grupo Meta, WUmar e Udélcio .
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR·

Os nomes
Marcelo. Este é meu nome. Marcelo Pontes.

Só isso. Sem sobrenomes floreados ou coisa

parecida. Acho que é a prova da modéstia dos
meus pais. Pois já pensaram se me chamasse
Marcelo Estrujão de Freitas Congonhas Melo de
Pontes? Marcelo Pontes. Este é o meu nome. E
se não temos muitas certezas nesse mundo de
incertezas, essa é uma delas. Marcelo Pontes.
Eu adoro o meu nome:

Na verdade meus pais são uns imbecis,
pois me registraram como Marcelo Estrujão
de Freitas Congonhas Melo de Pontes, em ho

menagem a um peixe, a um aeroporto, e sei lá
mais o que! Mas o importante é que no exato

dia em que fiz dezoito anos, estava na fila do
cartório. E agora tenho o modesto e amado
nome de Marcelo Pontes.

Vejam o caso da minha esposa, Júlia. Iúlia
Pontes. Seu nome de solteira era Iúlia Morei
ra. Nada mal. M9-s ela quis adotar o meu sobre
nome e chutar o dela. Mas não pensem que eu

fiquei lisonjeado com esta atitude, porque sei

qual o motivo da troca de sobrenome. Morei
ra era o sobrenome de seu pai, e ela nunca se

entendeu com o velho. Ele tinha abandonado a

velha, mãe de [úlia, que ficou anos encalhada
com o sobrenome de alguém que a deixara:

"Lolita, luz de minha vida, fogo demeu lom
bo. Meu pecado, minha alma. Lolita: a ponta da

língua fazendo uma viagem de
três passos pelo céu da boca,
a fim de bater de If(ye, no ter

ceiro, de encontro aos dentes.
. LO. LI. TA." Isto não é meu. É
o primeiro parágrafo do livro
do Vladimir Nabokov. Lolita.
É por isso que minha filha não
vai se chamar Lolita.

O detetive Ed Mort tinha
um rato no escritório: Voltaire

(não por causa do filósofo, mas porque sem

pre voltava). O .rato que freqüentemente visita
minha cozinha se chama Raskólnikov (como
o personagem de Dostoiévski que mata uma

.

velhinha por dinheiro), pois sei que se ele pu
desse me mataria com uma machadada (pelo
gorgonzola que escondo tão bem). Vejo isso em

seus olhinhos.
Falam que os nomes dizem alguma coisa so

bre a pessoa. Eu não sei. A onomástica é o estu
do destinado a explicação dos nomes próprios.
De ascendência romana, a origem de Marcelo
é o latino Marcellus, derivado de Marcus. O
nome é relacionado ao deus romano Marte, o
Deus daGuerra.

O Marcelo de Marcelo, Marmelo, Martelo,
escrito em 1976 por Ruth Rocha, vivia se in

dagando sobre o nome das coisas: "Por que a

colher se chama colher e não mexedor?". Para

Marcelo, o nome deveria ter a ver com o obje
to. Eu concordo. E as pessoas deveriam receber
nomes somente após a formação das suas per
sonalidades. Não acham? Eu me chamariaDom

Quixote. E vocês?

NOVELAS

VARIEDADES---------

Filme Kimera -

Estranha Sedução
o bem-sucedido escritor Martin Frost
(David Thewlis) decide descansar na resi
dência de campo. Ansioso para .começar
a escrever, Martin levanta-se cedo e para
sua. surpresa, descobre uma misteriosa
mulher chamada Claire (Irene Jacob),
deitada ao seu lado.

DeIxe-sé se�u::.::1r p<>r em far,tasia
) (

o',

Cuidados com
animais

Em "Como cuidar do seu papagaio",
Irineu Fabichak revela mais uma vez

seu carinho pela natureza, mostrando
o prazer que o convívio com o papagaio
pode proporcionar e os cuidados que é

preciso dispensar à ave. Os papagaios
são animais longevos, e requerem muita

atenção e companhia, pQis em liberdade
vivem em grupos. O livro é lançamento da
Editora Nobel.

DESEJO PROIBIDO
Milton entrego o ofícío de destituiçõo poro
Viriato. Henrique age de formo sarcástico 00

receber o ofício com suo nomeaçõo. Miguel
resolve pesquisar sobre o mulher no foto. Viria
to pergunto o Ciro se ele sobe o que motivou
o suo demissõo e garante que Cândido jamais
trabalho sozinho. loura conto que casou com

Henrique em comunhõo universal de bens. lou
ro pede o Chico que lhe dê o porte do herança
logo e ele concordo. Magnólia encaro com tran

qüilidade o destituiçõo de Viriato e garante que
ele será prefeito de novo;mas eleito pelo povo.
Escobar decide seguir o rastro do carroça. Ano ri
vendo o espetáculo circense. Um peõo informo
Escobar sobre o circo em Desemboque. Henri
que garante o Cândido que quer louro.

AMOR E INTRIGAS
Alice fico em choque. Petrônio di;poro Celes
te que vai poro Mauá, mos vai descobrir quem
está praticando crimes no pensõo. Pedro diz

que Petrônio que nõo quer que ele contrate um

investigador. Petrônio combino com Jurandir
como vai ser o assalto à pousado. Ele diz poro
Jurandir bater nele, poro dor mais realidade 00

assalto. Alice fico com o rosto transtornado e
. Bruno finge que nõo está percebendo. Alice diz

que vai poro Búzios. Bruno diz poro Dorotéia

que o plano deu certo. Alice sai do hospital.
Alexãndra ligo poro Dorotéia e Felipe estranho.
Alexandra diz que está tudo pronto. Alice pego
um táxi em direçõo o Búzios.

DUAS CARAS
Evilásio diz que Juvenal nõo é dono do fave
la e o enfurece. Juvenal diz que Evilásio quer
seu lugar. Juvenal acrescento que Zé tem que
procurar um grupo de ajudo e deixo que ele

fique no Portelinha. Bárbaro se tranqüilizo
quando Benoliel conto que está tudo bem com

Heraldo. Clarissa acuso o mõe de estar dando
em cimo de Macieira. Ezequiel lê poro os fiéis
uma corto enviado por lisboa e aviso que vai
reabrir o igreja. Célio e Bronco discutem sobre
o concessõo do cantina. Gabriel corre no praia,
o mondo de Eva. Alzira encontro Juvenal. que
é frio com elo. Ferraço mondo Barreto descobrir

quem foi o ecologista que conseguiu embargar
o suo obro. Sílvio pergunto o Ferraço quem é
mais importante em suo vida: elo ou Mario
Paulo.

SETE PECADOS
A emissora nõo divulgou o reapresentaçõo do
último capítulo do novelo..

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Simone pede poro Danilo fazer lúcio. muito
feliz. Rodrigo ironizo Danilo e eles discutem.
Hélio diz que irá provar que ficou curado. lúcio

pára no frente do mansõo e choro dentro do
corro. Amália dá de coro com Célio e o acuso de
ser ladro. lucas lê o pensamento de Amália e

descobre que elo e Cassandra planejaram con

tra Célio. César encontro Gór e aviso que está
se transformando. Gór mondo César se acalmar
e tento hipnotizá-lo, mos nado acontece. Gór
se apavoro. PoDia tento puxar papo com Toni,
mos ele é frio com elo. Janete chego e os duos
discutem. Beto diz poro Regina que fará de tudo

poro descobrir o que aconteceu com Cléo.
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Um longo filme só
"Entre Lençóis"
Reynaldo Gianecchini e Paola Oliveira
definiram num almoço todos os

detalhes do novo trabalho da dupla.
Os atores almoçaram com o diretor
colombiano Gustavo Nieto e com

o produtor Thiago Müller. O longa
"Entre Lençóis" só terá Gianecchini e
Paola no elenco. A história se passa
toda dentro de um motel. O casal se
conhece na rua e vai para um quarto
onde se conhecem.

Um namoro real e
um tanto diferente
Todos se renderam ao charme de
Hermione Granger, a bruxinha do filme
"Harry Poter". Mas se na ficção a doce
Hermione é a melhor amiga de Harry e
ensaia um namoro com o ruivinho Rony
Weasle� na vida real a história é outra.
Aos 17 anos, a atriz Emma Watson se

apaixonou pelo líder da banda Razor
light, urn romance no estilo rock' n

'

roll.
Ela e Johnny Borrell, 27 anos, foram
flagrados deixando uma boate.

,

Insatisfeito Charme
de Adriane Galisteu
Em viagem à África do Sul, a apresentadora

. Adriane Galisteu falou sobre a insatisfação
com seu programa no SBT. Desde que estreou
na emissora, o horário do programa dela,
"Charme", foi alterado. 18 vezes. "Nunca
achei que trataria tudo com ele, só esperava
mais", disse a loira sobre Silvio Santos. A
atração diária consiste agora em atender
ligações de telespectadores. "Admirá-lo não
me faz concordar com ele".

DIVIRTA-SE

Como viajar
o turco Salim, muito rico, chega ao banco:
- Eu qué fazê uma embréstimo! De umcrenl,
- Um real? Ah, isso eu mesmo te dou ...
- Não!
- Bem, sao 12% de juros, para 30 dias...
E o banco vai pedir uma garantia ...
- Dudo bem, dá uma real e doze cendavos...
E pode bega minha mercedes zerinha, e dexa
guardada aí no garage da banco. Tá bom
azim?
Feito isso, Salim foi pra casa e disse para
Jamlle:
- Nóis já bode viajá bra Oropa. Nossa carrínio
num garage, bor 30 dias, e eu só vai bága uma

real e doze centavo...

Luciano Huck gmva
'S-o-I-e-t-r-a-n-d-o'
Luciano Huck gravou nesta semana

a estréia da edição 2008 do quadro
'Soletrando', que esteane homenageia
o centenário de morte de Machado de
Assis. Assim como em sua primeira
edição, o Soletrando contará com a

participação de 27 candidatos do ensino
fundamental de escolas públicas, cada _

um representando um Estado do País.
O vencedor leva o Troféu Machado de
Assis e uma bolsa de R$ 100 mil.

PREVISÃO DO TEMPO

Hoje, dia típico de verão, com sol, calor e
pancados isoladas de chuva entre a tarde e

noite. Amanhã, tempo instável com presença
de muitas nuvens e chuva.

� Jaraguã do Sul e Rajião /

/

• fases da lUll

HOJE

CHEIA MlNGllAIflE

I
DOMINGO

I SEGUNDAMiN: 20" C Mí!,#: 21""C .

-
.

MÁX: 32" G ", MAx: 33" C ,�-'"

I
MAX: 32 G "" '-,

sercem pancadas Sol com pancadas So! com pancadas
de chuva de chuva de chuva

�-----------------------------------------------------------------
tiE ÁRIES

\ft.' (20/3 a 20/4)

C t
Atitude e �enti-

.\.. � menta, hOle que
Marte se junia à

Lua você conseguirá encon

trar o equilíbrio entre essas

duas forças. Mostre para
às pessoas que você ama o

quanto elas são importan
tes e não deixe jamais de
demonstrar o que sente.

,

TOURO
(21/4 0.20/5) ,

.

, Há aspectos pla
netários atingindo
seu'signo, será uma

ótima oportunidad� de fortale
cer sua·relaçãocom os irmãos.
Se você tem um irmão que não
vê há tempo, ou se não está lhe
dando a atenção, hoje é o dia de
ficar mais próximo.

MíN: 21°C

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Sucesso e reco

nhecimento estão
em ênfase hoje

enquanto a Lua ainda estiver em
seu signo e com Marte em ação.
Você poderá receber ótimas
notícias. Terá chance de ter seus
planos concretizados. Esteja
preparada para os elogios.

;:""
CÂNCER

�........�. (21/6 a 21/7)
;���� A Lua ingressará
: l em seu signo e se

oporá a Plutão.
Procure encontrar o equilíbrio
de seus sentimentos. Alguma
iniciativa que lhe faltava estará

chegando e isso o ajudará a se
relacionar melhor com as pesso
as. Você terá um ótimo dia.

� LEÃO

�..::> (22/1 a 22/8)
� '} Um leonino num

� u-: dia como o de hoje,
com fortes ener

gias dando sua contribuição,
poderá resgatar sua essência

espiritual. Então não tenha medo
de nada. Tente descansar e ficar
mais com sua alma para seguir
na direção de seus anseio�.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
A Lua entrará em

Câncer. aproveite e

faça um programa
divertido,com ótimas compa
nhias. O'momento está lhe pre
senteando com bastante energia
e com certeza não faltará pique
para se divertir�Compll'rtílhe
bons moment,os com amigos.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Libriano encha-se
de otimismo hoje.
Canalize suas

energias de forma positiva para
alcançar suas metas. Uma ativi
dade sociallhe fará bem, é trará
chance de ser admirada pelas
pessoas que o cercam. Viva
plenamente a energia do dia.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Soindo do marosmo
,dos últimos dias,
hoje, quando a Lua
entrilr em Câncer.

.

o escorpiniano tem Chance de
fazer passeios agrodáveis que lhe
trogam um toque muito especial
ao seu dia. Procure viajar ou sair
em companhia que lhe faço bem.

í

I TERÇA
I MíN: 21"C
I MAx: 32° CI Sol com nuvens
I

SAGITÁRIO,

C

.. (22/11 021/12)
Duronte ainda par
te do dià o sagita
riano ainda recebe

a Lua na sua área de parcerias
e deve aperfeiçoar esse ponto
de sua vida. Depois sim chega a
hora de fazer algo diferente para
quebrar a rotina. Você só não pode
entror em crises.

CAPRICÓRNio
(22/12 a 20/1)

",.[. A Lua ingressa
na sua área de
relacionamento e

é a chance de criar um clima ra
mântico com quem ama. Plutão o
avisa paro ter cuidado em relação
ao ciúme. Soia com quem ama

parei se divertir. Poderá conhecer
alguém muito especial.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O amor e o roman

ce estão em alta
durante grande

parte do dia. À noite é hora de
se organizar. Evite deixar os
deveres para amanhã. A posição
planetárill mostra que você pode
ter um ótimo dia se mantiver seu
senso de responsabilidade..

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• Um pisciano já
...,.,.., gosta muito de

ajudar os outros
em tudo que for.possível, até
mais do que deveria. Mas hoje é
importante pensar no seu prazer.
Busque algo que te faça feliz.
Alguma vez na vida deve-se colo
car em primeiro lugar.
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A lindo menino
Joana Decker

Kroisch,
completou 1

aninho dia 12;

Amamãe
coruja Sandra

..

juntamente.
com o papal
Maninhoe o

mORO Gustavo;

mandum os

parabéns.

icolodelli
Agatlnha

Emonllelll Nicoli
Todt c!»mp'etou
2 anlnhos dia
8. Quem deseja
felicidades

são senPals
'

Jefferson e \;

Amanrla e toda 1t:1
sua '"milia.

... ..

POSTO DE VENDAS

(47) 3371-1147
_.. J

-

fj__o.�_

VARIEDADES---------

Por Fobiane Martins
recepcoo@ocorreiodopoyo.com.br

O pequeno Pedro Otávi
'

" hde Kátia e Humberto � o ,'bach Gonçalves, filho
_'

I mp erou Zmeses dia 10.

-

b g trocOu idade

feroonda .carol��r�O��e:!i�, o irmão felipe,
dia 11; Os p�IS Ed,e andam os parabéns.

os ovos e tOS,
m

o pequeno Théo comemor
grande esti'o'seu zo ani:e�ásrite doming!, como. Parabens.

A "oninba
Larissa Porath
Kiuberger,
completa seu
1° aninbo
hoje. Beijos
de todos os

·familiares.
espeCialmente

dos

padrinhos
Adri, ltacir,
DUsone
SheUa.

'"
'" ""

LlQUIDAÇAO COLEÇAO VERAO!·

VEllA COlfERlR: PEÇASPOIS,IO - 18,00 - 15,80
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CRECI2567J

.

� IMOBILIÁRIA

�\chal/el
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA •

..,
.

=
N
cc

(.)
w
a:
(.)

·7
'"
..,
'"

C3
�
...

. GIRASSOL
IMÓVEIS

PIAZERA
CRECI 1713-J

Empreendimentos Imobiliários Barra
A imobiliária da Barra

.

I MOB I L I Á R I .A

MENEGOTTI
Corretor de I'móveis

CRECI4936
.
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\
·_--- ...-------------------

GIRASSOL

Cód_ 1270 - Condomínio fechado Jardim das
Flores - casas de alv. de 2 a 3 dorm., cf

entrada de R$ 8.000,00 a 10.000,00, saldo
financ. pela CEF e saque de FGTS. Casa por R

$ 68.000,00 e R$ 82.000,00

IMÓVEIS (47) 3371-7931

Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

1276-lIha
da Figueira -

casa de
alvenaria com
05 dormitórios,
sendo 01
suite, 02 bwc.
sala, cozinha,
01 vaga de
garagem.
R$ 230.000,00. I.

IL-----------------------------------------------------------------------------------------�----i
_______________________________________________________�-------l!

I
. I

BarraSul
A - Imobifiaria da Barra

Empreendimentos Imobiliários

Cód. 1264 - Vila
Lenzi - Casa
Averbada - alv. cf
3 dorm. sendo 1

suíte, bwc,
cozinha embutida,
lav., cf 2 vagas na

gar. e demais dep.
cf sala comi de
70m2 mais 1 bwc.
R$ 200.000,00:

terreno com

379,65m2•
Próximo ao

Champagnat.
R$ 90.000,00

Czerniewicz -

casa de alv. cf
3 corrnitórios,
1 banheiro, 1

PIAZERA GIRASSOL
IMÓVEIS

�RANCHO
�IMOVEIS

?"-ISMa
IMÓVEIS

CRECI2567J

Cód. 1249 - São
Luis - casa de
alvenaria com 03
dormITórios,
sendo 01 suíte,
sala, cozinha, e
demais dep., com
01 vaga de

garagem. Terreno
com 450m2•

SALA COMERCIAL
Vila Lenzi com 70m2 mais 1 bwc. R$ 500,00.

CÓD. 3189 - BAIRRO· SANTA LUZIA - LOTE
70 - 526,42 M2. - R$ 18.000,00

CÓD. 3190 - BAIRRO RAU - lote - 0-3 - Rua
Bertoldo Hart com 525 m2 - R$ 52.500,00

IM081LIÁRIA

MENEGOTTI

z IMOBILIÁRIA

�\cha�el
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
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3371·8814P�móveis
Plantão 9653-5256

I Empreendimentos Imobiliários
!. www.seculus.net

www.parcimoveis.com.br
imobiliariaseculus@netuno.com.br

R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

Res. Novo Horizonte -

Apartamentos com suíte + 2

quartos, sacada com

churrasqueira e demais
dependências, 2 vagas de

garagem, Estrutura completa,
com Espaço Fitness, Espaço
Gourmet, Piscina, playground.

(Entrada de 20% e parcelamento
direto com a construtora em 120
meses (direto com a construtora

com correção do CUB)

Nova Brasilia -

Ed. Dom Emilio
- Apartamento
Novo com 2

quartos, sala
de estar e

jantar com
sacada e

churrasqueira,
cozinha,
lavanderia,
bwc e 1 vaga,
de garagem.
R$ 115.000,00

Edificio Figueira -

Apartamentos com suite +
2quartos, sala de estar e jantar,
sacada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, todos com 2

vagas de garagem. Prédio com

elevador, área de festas com

playground. Excelente localização
e condições (Entrada de 40% e

saldo em 48 vezes direto com a

construtora com correção do

Ref 1019 - Vila Nova
Edificio Santa Catarina,
Apartamentos com suite +
2 quartos, sala de estar e jantar,
sacada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia e 1 vaga de
garagem. Condições Especiais

-

de Lançamento. .

Apartamento de R$145.000,00

Ilha da Figueira I Residencial
Maria Alice - Apartamentos com suite + 1 quarto,
sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, sacada com

churrasqueira e duas vagas de garagem.
.

Condição Especial de Lançamento -

Valor R$120.000.00 - sendo entrada de 50% e

saldo em 24 meses com correção do CUB

Rel1028 - Ed.
Garden Flowers
Centro, Apto com

surre+ 2quartos.
sala, copa,
cozinha,
lavandería, sacada
com chur., prédio
conta com piscina,
área de festas,
home theater. Rell001 - Cenlro - Ed. Tulipa - Apartamento de

suite + 1 quarto, sala de estar e jantar com
sacada e churrasqueira, cozinha. lavanderia, bwc
social, garagem e depósito - R$ 130.000,00

Rell003 - Cenlro -

Ed. Dianlhus -

Cobertura Duplex
com 3 suites, 5
bwc, amplas salas
de estar, jantar,
chusquareira
integrada, cozinha,
lavanderia, 2 vagas
de g.aragem, área
total de 422m2.
R$ 590.000,00 .

mais lolos em

www.seculus.net.

Ref 0034 - Barra - Sobrado com 3 quartos, 2
bwc, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia,
garagem p/ 4 carros, ampla área de festas +

ca�a com 60rri2 e piscina - R$ 290.000,00

TERRENOS

e 01 - Jaraguá Esquerdo - Sobrado com 5
quartos, sendo 2 suites, sala de estar e jantar
amplas, piscina, área de festas, 3 vagas de

garagem - R$ 640,000,00

Ref 0005 - Centro - Casa com 3 quartos, sendo
1 suite, salas de estar e jantar amplas, cozinha,
lavanderia. dep de empregada, área de festas
com piscina, garagem pi4 carros, excelente

localiza ão - RS 650.000,00

Ref 0013 - Vila Lenzi - Casa com 4 quartos, sala
de estar e jantar, cozinha, 2 vagas de garagem,
área cosntruida de 320m2 - R$ 220.000,00

Ref 2019 - Schroeder I - Terreno com

360m2 (15X24) - R$25.000,00 á vista

Ref 2006 - Guaramirim - Terreno com

388,60m2 (13,4x29) - R$ 35.000,00

Ref 2045 - éentro - Terreno c/ 700m2(25x28) na
Barão contendo 01 casa residencial, 01 sala
comercial e 02 apartamentos. RS .750.000,00

Ref 2033 - Jaraguá Esquerdo -

Terreno com 810m2 sendo 18x45 Rua

com Asfalto - R$ 85.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Empreendimentos l-mobiliários
www.seculus.net

Ed. Astral • Oba da Fiiueira'
Apartamentos Novos prol. Posto Perola e Wee n

SALAS COM_RCIAIS ED. ASTRAL
Rua Ângelo Baruffi, sin, prédio em

cónstrução

Todas as Salas tem mezanino

SALA 01 - cl aprox, 115 m'
R$ 960,00
SALA 02 - cl aprox, 39 m'
R$ 325,00
SALA 03 - cl aprox. 45 m'
R$ 375,00
SALA 05 - cl aplOX, 39 m'
R$ 325,00
SALA 06 - cl aprox. 83 m'
R$ 700,00

www.parcimoveis.com.br
imobiliariaseculus@netuno.com.br

R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul
�

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto: •

- Ed, Primula(Viia Nova-prox Forum) cf garag�m, R$ 430,00
- Ed, Alpha(Czerniewicz-prox: Canarinho)cozinha mobiliada, c/ churrasqueira. R$
550,00

-saa Comercial (Centro- prox Facchini eJangada) c/ aprox. 38m'. R$340,OO.
- Ed. Astral-Ilha da Figueira - sala commesanino, aprox. 45m2. R$ 375,00
- Ed. Alberto Marangoni (Vila nova Prox. Posto Mime), c/aprox, 30m2. R$400,00.
- Sala Cml.(Centro-prox. Macol)c/ aprox, 32m2, R$400,00

,

- Salas Novas(Centro-Prox, Procon)diversós tamanhos, de 32 m2 a 123 m2 de R$ 420,00 a
R$1,600,00.
- Centro frente PostoMime/Schroeder - saías cornl. c/ aprox. 30m2 - a partir de R$ 450,00
- Sala Com I. (Centr? - prox Jangada) c/aprox 90m2. R$ 600,00,
- SalaComercial(Chico de Paula-Prox Agro Cml Postais) c/ aprox, 50 m2. R$590,00,
� Salas Comerciais- RuaWaldemarGruba, 2650 (ao lado do sese). R$ 750,00 cada,
-sata comi-ilha daFigueira (ao lado do Besc - Vila Lalau) c/ aprox. 203m2. R$ 750,00.
-§ala02(centro - em frente Milium) c/ aprox, 80m2. R$ BOO,OO

. '-Sala Schroeder(Sehroeder - prox. a Pan, Hora Certa), R$ 800,00.
-Sala comercial (Barra - prox. Posto Km 07)c! aprox. 168m2. R$ 900,00 .

-saa comercial (êarra- prox. Posto Km 07)e/ aprox. 167m2. R$1.000,00.
-Sala ComI. (BarraRio Cerro - prox Ponte Argi) c/ aprox 100f]1'. R$1.000,00.
- Sala Comercial(Nereu Ramos-prox.Sinaleiro). R$1.000,00.
-Sala Comercial(Centro - próx. antigo Angeloni) c/ aprox. 70m2. R$1 ,200,00 .

-Ed. Paloma(Centro-lab, Flaming)c/ aprox. 70m2. R$1 ,500,00.
- Sitio c/02 casas e 01 galpijo(Schroeder·Posto Mime) R$1.500,00.
-Casa Alvenaria (Centro - prox. Verdureira Raquel). R$1.BOO,OO
-Ed. Barbara(Centro - prox. Jangada) c/ aprox. 200m2. R$1.800,OO.
- Casa Alvenaria(Centro-prox. Facchini). R$ 2.800,00,
- CasaAlvenaria(Centro·prox, Jangada) c/ aprox. 350m2,R$ 2,500,00,

02Quartos:
- Aptoterreo(Ana Paula-prox Mime)c/ garagem. R$ 380,00
- Ed, Hass(Centro-prox, São José)c/mobilia, garagem.R$ 650,00

03Quartos:
- Ed. Cezane(Barra do Rio Cerm-proxparque Mallwee) c/ garagem. R$ 530,00.
- Ed. Amaryllis(VIIa NOva·prox. Via Pão) c/ garagem. R$ 620,00.
• Ed, Bela Vista(Vila Nova-prox. BarOca) c/ 02 garagens. R$ 670,00.
- Ed. Chiodini(Centro-João Marcatto) c/ garagem. R$ 700,00.
- Ed. Moradada Serra(Nova Brasilia-prox. Arena) .. "Em construção. R$ 850,00.
- Ed. Esplendor-Apto Novo (Baependi·fundos Caragl/á) c/ garagem. R$ 850,00,
• Apto(Centro-prbx, Estudio FM)c/03 garagem. R$1 ,500,00 ..

Casas:
- Sobrado(Estrada Nova-prox, Trevo) c/03 quartos, garagem, R$ 850,00:
- Sobrado(lIha daFigueira-prox, Posto Perola) c/03 quartos, garagem, R$ 8BO,00.
-Casa alv (Centro - prox Verdureira da Raquel) 02 garagens_ R$ 2.400,00.
-CasaAlv.(Centro-prox, Colégio Abdon Batista). R$ 2.800,00.
- Sobrado c/ sala Comercial(Guaramirtm-BR 280). R$ 2.000,00 .' Gª.U��QQ.!!ii

-Galpão c/ escritorto (Vila Nova - prox, Galeria Vasel).R$4.000,00.
- Galpão Alvenaria (Guaramsím- Préx. Berlim) c/ aprox. 960m' - R$ 5,000,00,
-Galpão(Centro - prox, Banco Brasil) c/ aprox. 550m2, R$ 9,500,00,

LOCAÇÃO COMERCIAL

SalasComerciais
- Ed. Bruna Mariana - próx. líner] - com 3·Om2• R$ 300,00 cada,
- Ed. Astral-Ilha da Figueira, aprox. 39m2• R$ 325,00
-SalaComi (Vila Lalau-prox. desp. Girassol)c/ aprox 40m2, R$ 350,00

::rQr.�Qn.Q§."f.!ªr.i!!"",�-ª_çiio.
- Terreno (Chico!ie Paula, próx. Geração 3000) c/ aprox 350m2. R$ 3BO,OO.
- Terreno (Prox. Portal) c/ aprox. 2.000,OOm2• 1 ,000,00:

3376-0015
Barra
A imobiliária da Barra

<' RUA ANGELO RUBINI, 1046 barrasul@netuno.éom.br

BARRA DO RIO CERRO - casa alv, c/laje 156,00m2,
pode serfinanciada, terreno c/350,00m2(14x25),
murado, com portão eletrônico, 3qtoS, sendo um

, suíte, 3 bwc, sala, copa, cozinha semi-mobiliada,
despensa, Churrasqueira, área de festas, lavanderia,
Rua Delphina D. Pradi, n° 67, loteamenio satler - R$
170.000,00 - aceita apartamento até R$ 90.000,00

BARRA DO RIO CERRO - casa alv,c/laje,.201 m2,
terreno c/408,90m2(14,50x28,20), 3qto, sendo 1 suite
c/hidro-massagem, 3 bwc, sala de estar, sala TV, copa,
essas três peças com sancas de gesso, COZo mob"
lav" chur., .3 garagens, fogãO a lenha, área de festas,
paredes c/ massa conida, piso cerâmico, desp,

aberturas em vidro temperado verde, portão eletrônico,
inter-fone, alarme, alto padrão de construção, Rua
Vergílio Saller, nO-131, R$ 275.000,00, aceita Ap,
como parte de pgto no centro até R$120.000,00,

- VILA NOVA- casa alv. c/laje, C/117,5bm2; sendo
77,00m2 averbada, terreno c/ 375,OOm2(15x25), todo

murado, 4qtos, sala, copa, coz, 2 banheiros,
lavanderta, despensa, fogão à lenha ,Ru!, Domingos
Demarchi, n° 177 - R$160.000,00 aceita casa c/
3qtos em Barra Velha até R$ 60,000,00 como parte

BARRA DO RIO CERRO - casa alv.C/laje 109,42m', sendo
69,42m' averbada, terreno,c/334,12m' (13,50><24,75), todo
murado, cl portão eletr., 1 qto, suite cl hidromassagem, sala,

cozinha embutida,bwc social, área de festas cl bwc, aquecedor ti
gàs, 2 garagens, canil, antena parabólica, guarda roupa, luminaria
de jardim, persianas em todas a janelas, fiação para instalação de
2 cámaras de segurança e tv via satélite - Rua Emma S, Marquardt,
n? 260- R$125.000,00-acelta carro, ou casa em Jaraguá do Sul,

ou ainda em Blumenau até o mesmo valor ()U mais.

BARRA DO RIO MOLHA - sobrado em alvenaria, estilo
Austnaco, C/400m2, atto padrão, terreno

c/1.000m2(40x25), todo murado, com portão eletrônico,
inter-fone, 3 suites sendo 2 mobiliadas, todas com

sacada, piso laminado, 4 BWC, piso térreo em cerãmico,
área de festas c/150m', com recanto �aliano, cozinha

mobiliada, copa, lavabo, sala de estar, churrasqueira com
pia e mesa granito, lavanderia, 3 garagens - Rua
Bernardo Karsten, n° 160 • R$ 650.000,00

JARAGUA 99 - casa alv. c/laje c/14B,OOm2, terreno
_ c/ 360,00m2, todo murado, portão eletrônico, suite
mais 2 qtos, sala, copa, coz, 2 BWC, lavanderia, toda
casa com piso cerâmico, 2 çaraçens, varanda, canil,
pode ser financiada, Rua Dom Helder Câmara. n° .

96, R$118.000,00, negociãvel.

SANTA LUZIA - casa mista c/143m2, terrene
c/494,42m2(21,45x23), 3qtos, banheiro, sala, copa,

COZ., lavanderia, garagem, churrasqueira, toda
murada, Rua Carlos Frederico Ramthum s/n° •

R$ 65.000.00

JARAGUÁ 99 - casa alv, e/torre pvc,
67,20m2 construção averbada,pronta para

ser financiada, terreno-c/ 319,00m2
(13x24), 2 qtos, sala,coz.bwc,lavanderia,

garagem, R$ 75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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<lmô vets
Av. Mal. Deodoro,' 191

3055-0900
Plantão 99.87-1004

Entrega em março

CASA NOVA JOAO PESSOA com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem e varanda. R$ 89.000,00 ou R$ 45.000,00 entrada e o

restante parcelado em até 60 meses

CASA NOVA JOAO PESSOA geminada, com 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem e varanda, aprox. 100m2• R$ 79.000,00 ou

R$ 39.000,00 entrada e o restante parcelado em até 60 meses 80.000,00 ou 50% entro + pare.

- Sala Comercial com 50m2 e 1 bwc.
Centro - R$ 400,00
- Sala comercial na Alameda 25, com
·72m2. Locação R$ 1.200,00 ultima
unidàde
- Sala comercial centro Guaramirim cf

CENTENÁRIO casa semi nova com alguns 180m2. Valorda Locação R$1.200,OO .

detalhes a termina com 3 quartos. 2 bwc, sala,
cozinha e demais dep, com area de 133,00m2. - Sala comercial cf 40m2 no centro. R$

Rua Fideliz Estinh, com rua asfaltada, .300,00.
L __:...:..__..:..-------I--------------+-""""':""-R-$-1-30-.0-0-0,-00-n...;..eg_o_ci_av_ei_s.__---t.

_ .Galpão centro Guaramirim cf 600m2.
Valorda Locação R$ 2.400,00

.

- Terreno na Rod. Br 280 em Guaramirim
com aproximadamente 280m2 e uma

edificação em alvenaria. Valor da Locação
R$550,00.
- Apto Guaramirim R$ 400,00 com.02
dormitorios, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e uma vaga de garagem.
Próximo a Fameg.

CZERNIEWICZ cf 1 suíte cf hidro, 3 qtos, 3 * Casa Madeira Vila Rau com 03
salas, 3 bwc, cozinha, dispensa, chur., garagem. dormitarias, sala, cozinha, banheiro eÁrea construída 300m2. EXELENTE IMÓVEL-

lavanderia. valorda Locação R$450,OO:Aceita imóvel na Barra Velha como pagamento..

R$ 300.000,00 * Apto Vila Rau com O� dormitorios, sala e

-----�-�----�------------�����o���o,b�h�m,I����e
urna vagá de garagem. Valor daLacação
R$520,00.
* Apto Guaraminm (em frente a FAMEG)
com 02 dormítorlos, sala, cozinha.}
banheiro, lavaderia, sacada e garagem.
Valor da Locação R$ 400,00.
* Apto Centro com 02 dormitarias, sala,
cozinha,

.

banheiro e lavaderia. Valor da
Locação R$ 550,00 (isento de condominia).
* Casa Madeira Guaramirim, com 03
dormitarias, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. Valorda Locação R$ 250,00

BARRA DO RIO CERRO casa de 1 suite, 2 qtos,
2 salas, bw, cozinha mob., garagem, dispensa,
chur. cf bw, murada com portao eletronico.
Aceita apto em BC ou apto em Jaraguá.

R$ 170.000,00

CZERNIEWICZ - Excelente casa com 3 quartos,
2 bwc, salas, cozinha, lav., garagem e demais

dep. R$ 200.000,00
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Á

MENEGOTTI
o AM B L I ,

3371·0031www.parcimoveis ..com.br .

e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

• 12 Pavimentos
* Churrasqueira na

sacada
* Piscina
* Saláo de Festas
* Playgrond
* Finane. direto com

a construtora em até
120 meses.

5880 - ÁGUA VERDE - TERRENO COM
450,.oOM2 - RS 65.000,00

5859 - CHICO DE PAULA - CASA ALV. COM
03 QUARTOS. BWC. SALA, COZo LAV,
GARA. -1 00,00M2 R$ 110.000,00

5861 - VILA LENZI - SOBRADO 01 SUITE
+ 02 QUARTOS, COPA/COZ, 02 SALAS.
PISCINA, CHURRASQUEIRA. 'GARA PARA
02 CARROS, 203,00M2 - R$ 380.000,00

5873 - ÁGUA VERDE - SOBRADO COM 03
APART. - 70,00M2 (cada) - R$ 200.000,00

5888· AMIZADE - SOBRADO COM 01
SUíTE + 02 QUARTOS, BWC, LAVABO,

ÁREA DE FESTAS COM CHUR, GARAGEM
PARA 02 CARROS, R$ 305.000,00

TERRENOS'
s

;,

5808 - PiÇARRAS 314,73m2
R$ 20.000,00

5824-JDÃD PESSDA375,00m2
R$ 30.000,00

5460 - TRES Ríos 00 NORTE
319,08m2 -R$ 30.000,00

5804 - eORUpÁ
4.724,30m2 - R$ 34.000,00

5746-ÁGUAVERDE
465,00m2 - R$ 60.000,00

5788 - ÁGUA VERDE
450,00m2-R$70.000,OO

5844 - ÁGUAVERDE
450,00m2 -R$ 80.000,00

5408 - NOVA BRASILIA
5,868,00m2 -R$ 350.000,00

5813-ESTRAOANOVA
74.216,00m2 -R$ 700.000,00

LOCAÇÃO
CASAS:

BAIBB.O CiIRN.!IWJÇ,Z
- RUA PEDRO FLORIANO, SIN° EM
FRENTE N° 20'0 - 04 aTOS, COPA/COZ,
LAV.,BWC - R$330,00
- RUA RICI:iARDT PISKE, 270 - 03
aTOS. SALA, coz., LAV"BWC E'
GARAGEM

'R$640,00
BAIRRO VILA RAU

RUA ALBERTO KLITZKE, N° 69 -

PROXIMO AO MERCADO RAU - 03

aTOS, SALA, COPA, COZINHA,
LAVANDERIA, BANHEIRO, GARAGEM
PARA bOIS CARROS. TODA MURADA,

APARTAMENTOS:
.

BAIRRO· AMIZADE/CZERNIEWICZ -

PROXIMO GARAGEM DA CANARINHO

RUA JOSÉ BRUNNER, NO 293 - AP. 101
- EDIF. ALPHA - 01 SUíTE, 02 aTOS,
SL, COZ, BWC, LAV, SACADA GRANDE
COM CHURRAS. E GARAGEM.

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA -

ED IF. LESMANN - AP. 25 - 01 SUíTE, 02
aTOS, SALA, COPA, COZINHA,
LAVANDERIA, BANHEIRO E GARAGEM,

BAIRRO VILA LALAU

RUA PEDRO AVELINO FAGUNDES, N°
45 - AP. 203 BL 11- EDIF. VITORIA REGIA
-03QTOS-R$660,00·

BAIR�O BARRA

RUA PLÁCIDO SATLER, 87 - EDIF.
CEZANI- AP. 203' - 01 SUITE, 2 aTOS,
SL, COPA, COZ., LAV, BWC, GARAGEM,
SACADA. R$ 600,00.
KITINETES:

BAIRRO FIGUEIRA _ RUA ANTÔNIO
PEDRI-R$300,00
BAIRRO \!.lLA..BtW_=-_RUA CARLOS
lENKE, 224- R$ 220,00
BAIRRO CENTRO - RUA MARECHAL
DEODORO DA FONSECA - RS 290.00
S.lilA.C.O.M..EB.CJA!..:

B.àlliBQ.VIElBAS.
AV. PREF, WALDEMAR GRUBBA,
POSTO BOGO & BOGO, SLS (01 à 08) da
frente R$ 600,00 - Sí.S (09 à'14) R$
50o,aO.

BAIRRO CENTRO -' CENTRO
COMERCIAL

RUA PROF. MARINA FRUTUOSO -

PROX. SUP ANGELONI

SALAS COMERCIAIS - VÁRIPS
TAMAMNHOS.

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA·

RUA RINALDO BOGO, N° 216 - 29M' -

R$380,00
.
TERRENO

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

1.200in2 - RUA J8SÉ THEODORO
RIBEIRO, LT 36 e 37 - R$ 600,00 +

IPTU

BAIRRO ILHA OA FIGUEIRA

30X20TMROS _ RUA RINALDO BOGO,
ÓTIMA LOCALIDADE -P.$ 500,00
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CASAS

?"-ISMaI3370.0022
�,

-

� Ó I Rua Max Wilhelm, 729 - Baependi

2264· Casa 176,98 m2 terreno 387;45m' ·2 qtos, Suite, 2 bwc,Sala, Cozinha,

Área de Festas cf Churrasqueira

Totalmente legalizada

pronta para

Financiamnento.

12265. Casa TIFA MARTINS 120,00 m', lerr. :
1325,00m'· 1 Quarto, Suite, 2 bwc, Churr., :
!Garagem R$ 150.000,00 - Aceita Terreno e :
lCasa no negócio.

2253 - Casa S O lulz 135 m' Nova 2 qtos,
suite, área de testas, garagem terr. 896:00m' IAverbada. pronta para financiamento· Consu. q

·nos . !

AMIZADE
2250 • Casa de Madeira 75,00m' Terr
306,00m' • 3 qlos, sala, COZ, 3 bwc, lavand.,
garagem RS 60.000,00 Aceita carro no

negócio.
BARRADORIO MOLHA
2263 • Casa Padrão 200m' terr. 569 m' • 4

qtos, 2bwc, Copa, Coz, Lavand, Garag
R$160.000,OO
BARRADO RIO CERRO
2254 - Casa 134,00 m'Terr. 646,45m' 2 qtos,
suíte, sala, coz, 1 bwc, lavand, garagem
R$200.000,00 Aceita Proposta
JARAGUAESQUERDO
2237· Sobràdo 143,85m'· 3 qtos. sala de estar
I intima, coz, 2 bwc, lavand., garagem
R$140.000,00Aceita proposta
TR£S RIOS00 SUL
2266· Casa 140,00 m', terr, 350,00m' 4 qtos,
2bwc, COZo R$ 85.000,00·Aceita carro

INDÚSTRIA
2262· DONA EMMA (Próximo a BR-470) Galpão
"45 m'. (700m' Empresa e 245 m' para
F<. isidéncle), Terreno 5.244m'. Area para.festas,
lagoa, quadra de areia e rampa para lavação. 25.
máquinas de costura e demais equipamentos e

móveis para confecção.

ARAQUARI
2207 • BARRA DO ITAPOCU 93.050,00 m'

Casa, pomar, rancho, etc. R$132.000,00.
.

2208 - BARRA DO ITAPOCU Chácara
35.425,55m' área de Pastagem R$ 88.000,00.
ILHADA FIGUEIRA
2204 ·12.146,00 m' -Casa, cachoeira, lagoas,
frutas e grande área verde dentro da cidade

R$240.000,00.

��
Plantão: 8404-7347

3371-2357

R.CeI.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

www.parcimoveis.com.brlvilson@parcimoveis.com.br

área construída 85m2•
Terreno c/450m2. Rua
César Franchieski, 51.

R$ 80.000,00

511 - VILA NOVA Apto
com 96,60m2, com 1 suíte
e mais um dormitório, 1

vaga de garagem.'
R$ 135.000,00

Área const. 132m2•
Rua Erica Negherbon, sin.

. R$ 135.000,00

Casa de madeira com

80m2. R$' 55.000,00-

iCasas com 2 quartos por R$ 63.000,00 com Entrada de R$ 8.000,00 e Casas com 3 quartos por ,

iR$82.o00,00 com_Entrada de R$10.000,OO. Fi�anciamento pela CAIXA...!_CONÕMléA��_L. :

TERRENOS APARTAMENTOS

AMIZADE
0654·Terreno321,00m'R$39.000,00
2210· Terreno padrão 1.633,00m' R$ 140.000,00
Aceita proposta.
GUARAMIRIM
2216· Terreno ComerciaI2.567,50m' BR·280 Próx.
ao Estofados Mannes ··Excelente Area tomereial
Consults-nos.
JOÃOPESSOA
2239·2249 • Lotes de R$25.000,00, R$35.000,OO e

R$39.000,OO (Ao lado do Corpo de Bombeiros,
Entrada 50% e saldo em até 12vezes).
TIFA MARTINS
2229- Terreno325m' R$55.000,00.
ITAPEMA
2211· Terreno 342,OOm' R$26.500,OO Aceila carro

nonegócio.

CENTRO
2233· RUTH BRAUN· 83m' 2 suites, copa, coz ,sala
de estarflntíma.lavand" sacada cJ churr. R$174.782,00.
PiÇARRAS
2236 ·141m' area útil4 qtos., sala, copa. COl" lavand.,
2 bwc, 2 sacadas frentee lateralel churr. R$130.000,OO
VILA NOVA.
2225· Ed. Capri tI-Aplo. com 1 Suite, 2 quartos, Sala
de estar I janlar, COZ, lavanderia, sacada com

Churrasqueira e 2 vagas na Garagem Piscina
Privativa,Area de festas, Playground.

'

GALPÃO
AGUAVERDE
2232Galpão 119,OOm', Terr. 364,00m'R$110.000,OO

www.pr sma m O v e s • C O m
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IMOBILIÁRIA

OLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

47.3275�1594

A melhor localização de Balneário dá Piçarras
Av. Nereu Ramos esq. com Rua: Franklin Pereira

·3 opções de plantas
-opção de garagem dupla
·01 suíte + 02 dormitórios
'sacada com churrasqueira

Rua Barão do Rio Branco, 221/02- Jaeaçuá do Sul- se

Fone: (47) 3275-1594 - e-mail: wolfepar@netuno.com.br

ReI. 204 - Barra do Rio Cerro - Casa a1v, cf
100,OOm' e terreno com 363,OOm2. 01

suíte, 01 dormitório, sala. cozinha. área de
serviço, R$ 120.000,00

Ref, 207 - BARRA DO RIO CERRO - Casa
próximo a Malwee com 150,OOm',

Terreno com 643,00m' R$115.000,00,

Ref. 0450 - Tifa Marlins - Sobrado
alvenaria - 04 dorm., 02 salas. 02 Bwc e

demais dep. com garagem fechada,
R$ 130.000,00

ReI. 0650 - Chico de Paula - Casa madeira
com 80.00m2 e terreno com 360.00m2. 02
dormüérios, sala. cozinha. bllÍc e área de

:servi,ço, R$ 50.000,00

Ref. 2750 - Vila lalau , lado Weg " -

Terreno com 420.00m2 c115,00m de frente.
Valor R$ 75.000,00

. .

Ref. 1850 - VILA NOVA - terreno com
1.346,00m' R$128.000,OO .
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. CIASSIMAlS FIM-DE-SEMANA, 16/11 DE fEVEREIRO DE 200&

_' EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

NOVO ENDEREÇO:
AV. MARECHAL

.

DEODORODA
FONSECA, 1698
(EMFRENTE
AOREGISTRO
DE IMÓVEIS)

NOVOS TELEFONES: 3370-0888 • 3275-0077 • 3275-0500
,

RES. GRAN RAMA RES. JULIANA

\ rOT
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IMÓVEIS -------------.------------ ---------------.--- -------- - --- ------

r

OBILIARIA
CRECI: 572...J

Ruo Reinoldo Rau, 585 - Centro • Ja�aguó do Sul-SC I e-mail: imobiliária@jardimjarogua.com.br
PLANTA0: CAMANDUCAIA 8817·3310 I GLEDSON 8843·5751 I ONDINA 9137·4292

ACESSE WWW.JARDIMJARAGUA.COM.8R

RESIDENCIAL

! I LOTEAMENTO CONSTANTINO PRADI " �
:.::::::::::::.:::::::.::::::'.;'/ Z O '�====::::::��·cc::,·:::;;:.:.:·:;;.::::;;;::;.:·:.===·c::,=::::-:=:=::c=======;"';;�;::�;;::;;:;;::::::::::::;:::;:::::::::::::'====:7

� f{: 1158 - JONES CHIODINI
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Localização Bairro Jaraguá Esquerdo, próximo Arroz Urbano

oc

li

LOTEAMENTO CONSTANTINO PRADIII

R: 1158 - JONES CHIODINI

PEQUENA ENTRADA E SALDO EM 60 MESES.
Tóda infra-estrutura

Localização: Bairro Iaraguá Esquerdo.
Prontos para construir.
EMPREENDIMENTO: MARCATTO IMÓVEIS

"Informamos que as ílustrações deste folheto tem caráter exclusivamente promocional.
As condições de comercialização de cada unidade constam nos contratos
a serem firmados com os adquirentes".

o Edifício 4 IInas é

nosso 4° empreendimento.
A melhor relação

custo-benefício ·por m2•

S'olicite nossas' condições
de' pagamento.

Teremos prazer em atendê-lo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro � Jaraguá do Sul
Acesse www.jardimjaragua.com.br

o BIll
CRECI: 572.... WWW. .JARDIMJARAGUA.COM.BR
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CRECI643.J

Rua Reinoldo Rau, 58 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Fax: (47) 3275-1500 I Plantão: 9975-1500
e-mail: imbchale@netuno.com.br I Site: www.chaleimobiliaria.com.br

,

e Compra • Vende • Aluga • Administra

3371-1500

COMER�'�\.. I
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MORADAS DA SERRA -

Localização privilegiada,
espaço gourmet, com forno
de pizza, churrasqueiras
deck e piscina e play qround,'
APROVEITEAS ULTIMAS
UNIDADES DA TORRE A,
coberturas especiais. Rua
Hilario Floriani esquina com

Joao Planinscheck (ao lado
da jartec)

to 41' *'

�CR_E_Cj_15_83._J ",,�

,VENDE >ALU A
,ADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

ALUGUEL DE CASAS
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ReI. 5984 " Nova Brasilia" Casa Aiv..
cf270,75m2 "Suite" 2 dorm" owe- 2 saias
estar" coz -depóslto • dep. empregada· lav •

gar pf 3 carros- R$240.000,OO • ideal para
Cllnica e Escritório

. Ref. 4612· Centro" Ed. Miner" Apto cf
! 98,52m2" 3 dorm" bwc " saia estar/jantar"
! coz- iav • R$98.000,00 (Aceita troca por casa
.

até RS130.000,OO)

Ref. 4603 • Lançamento- Resd. Ágape·
Vila Lenzi- próx. Arena· Aptos Novos cf 2
corm- sacada e churr . ótimo padrão
acabamento cf área de 107,OOm2 . Valor
de Lançamento- R$93.000,OO cada -

Entrada + 30x - direto cf imobiliaria .

somente juros poupança

ReI. 6250 • cemro- Sobrado Alto Padrão cf
429,71m2' Suite Master cf Hidm- 3 SuHes·
Demais Dep.• Piscína- Sistema Água üuente-

R$770.000,00 • Ace�a Apartamento Bom

Ref. 6214 " Barra do Rio cerro- Lot. Trentino •

Casa Alv. em Constr.• Suite cf closet- 2 dorm
• bwc • saia estar/jantar· coz • iav • gar p! 2

carros e cnurr- R$148.000,OO

1I]'�M���I?rDR�ER�R�!?o08' . IMÓVEIS

PROJETOS ARQUiTETÔNICOS I INTERIORES

REfORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Ref. 4602 • Nova Brasilia" Ed. Mathedi II·

Apto cf 88,01m2 • 3 dorm (1 cf closet e c/
móveis) "bwc'cf móveis" sala etsaniantar-

coz americana" lav " 2 vagas gar"

Rua Padre Pedro Francken, 217 - Centro - Plantão de Vendas - 9651-3412/9934-0019/9926-2929

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref, 20257 • Nova Brasilia· suite + 2 dormit, sala, copa, cozinha, bwc
social. levendeoa. sacada c/churrasqueira, 1 vaga de garagem, 1 elevador

p/torre, glJarita c interfone. terreno alto cíampla visibilidade. espaço de
taler c/fumo de pizza. piscina, play ground:

Assessoria em Projetos
e Construções

"COMO É BOM NEGOCIAR
NA IMOBILIARIA.COM"

CRECI:2377

ToN'8 A (Enlrega jan/OS]
AP.ç/ 93m2 -ValorRS 134.160,00, AP 31 97m2 - VaiarAS 145.400,00

Fone/Fax: (47) 3055-2400
. Rua Profª. Marina Frutuoso, 856 - Centro

Jaraguá do Sul- SC - CEP 89.251-500
wvvw.imobiliariacom.com.br
imobiliariacom@imobiliariacom.com.br·'

Torre B (En..... dEll/OS]
AP c/93m2 -veacr- RS 124.856.00, AP52 97m2· ValorRS 141.693,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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WWW.PROMA.COM.BR
Rua José Menegotti, 277 - Nova Brasília

c t) n s t rut i VI li $ Fone: (47) 3371 6310 - Jaraguá do Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS O CORREtO DO POVO ft'I
FIM-DE-SEMANA, 16/17 DE FEVEREIRO DE 20081&1

l:I \!A �a II3 cLN![!lffi\C L.A.L.:.1l.LLlli.LLL1..;.

3372-1122
CRECI 2354-3 J

CORRETOR - OSMARI A. BERTOLDI- 9981-1122
CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750
CORRETORA - ANNE BERTOLDI - 9927-6088

www.vivendaimoveis.com
E-mail: falecom@vivendaimoveis.com RUA JORGE CZERNIEWICZ, N° 400, AO LADO DO TEATRO DA SCAR

REF 2526 • Vila Lenzi- Rua Onélia Horst. 380
• casa mista 127m'. Terreno 650m'.

R$ 85.000,00

REF 2527 - Amizade - Rua Ewaldo Schwartz,
1394· casa alv. 87m'. Terreno 350m'.

R$110.000,00

REF 2532 - Vda tenzt- Rua Marcelo Barbi,
514· casa alv. 170m'. Terreno 392m'.

R$160.000.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Terreno no centro, próx. Unimed, com 1.1 00m2
cl vários snlas, ideal para consultório e advogados.

Locação: R$ 4.500,00 Venda: R$ 800.000,00Um prédio de
excelente'

padrão,
imponente em

suas linhas e

acabamentos,
o Residencial
certo para
você morar,
com toda a

infra-estrutura
desejada ..
Venha e

.

certifique-se.

Ref: 00089001
Terreno
Viia Nova
àTIMA
OPOTUNIOAOE
com 43?,60m2
apartir de
R$ 150.00,00

Casa Jardim das
Flores Estrada Nova -

Casas de 3 e 2
dormitórios cl sala
de jantar e estar, bwc
social, cozinha, área
de serviço, e
garagem ótima
oportunidade para
que quer sair do
alugue!!!

Czerniewicz
próx. ao Alberto Bauer
com Suite + 2

dormitórios, bwc social,
sala de estar e jantar,
coz, áre de serviço
despença, área de festa
com bwc, garagem pi 3
carros. R$ 150.000,00

Residencial Renoir ria Ilha da Figueira piox. ao Homago
Prédio cf fino acabamento cf ótimo bom gosto, aptos'

super modernos, próximo a todas as suas necessidades
do seu dia-a-dia ENTREGA EM DEZEMBRO 2008

Vila Nova em frente a

Gatos e Atos com Suite
+ 2 qtos, saia de estar
e jantar, copa, coz, área
de serv bwésocial,
lavabo, churrasq +

fogão a lenha, garegem
pi 2 carros, possui
sotão e um sub-solo,
R$ 225.000,00

Apto Arcepum
no Amizade
Suite + 2 qtos, sala,
cozinha, área de

serviço, bwc social, 1

vaga de garagem.
R$ 95.000,00r ,_,.-:_ - ---

.

'Duplex mobiliado
\ cl suíte moster
i

com 250m2

Residen,cial Dom Caiiel - Prédio no Centro com 4

pavimentos, 2 garagens, salão de festas, aptos com •

Suíte + 2 qtos, ótima opção para moradia, venha
conferir! ENTREGA EM MAIO 2009

Ref: 00082001
Sobrado Barra do
Rio Molha Suite +

2 qtos, sala íntima
e 2 bwc sociais,
sala de Tv e jantar
1 qto, coz, área de
serv, garagem pi 2
carros área de
festas e lavabo.
R$ 260.000,00

'

Sála Comercial para' Aluguel no Czerniewicz
após a Canarinho có� 63,40m2• R$ 700,00

",' �
. �::, "

Duplex mobiliado cf 2 suítes + 1 qto
2 vgs de garagem e 250m2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

ALUGUEL .. ADMINISTRA ÃO

R. João Januário Ayroso, 531 - sl2 Inicio do Jaraguá Esquerdo

PLANTÃO VENDAS 9977-4654 I 9977-4652 I 9977-9336
PLANTÃO AlUGUEL 9977-9337

. "

Casa cl 3 dorm., sala estar, cozinha,
bwc, área serviço, garagem. Casa cl?

dorm, sala estar, cozinha, bwc.

Apto cl 2 dorm., sala estar, sala
.

jantar, cozinha, bwc, área serviço,
garagem. (lib. pi tinanc.)

Casa cl 3 dorm., sala estar, sala
jantar, cozinha, área serviço, área

festa, garagem.

Sobrado cl suite, 2 dorm., sala estar,
sala jantar, cozinha moo., lavabo,

escritório, bwc, despensa, área.testa
cl chur., garagem. (Neg.)

(lib. p! tinanc.) Casa cl 3 dorm., sala
estar, sala jantar, cozinha, bwc,

despensa. Edfcula cl bwc, garagem.

EM�RE£NDtMEHTO

\1 [)\"::EVERSON BOHATTI

\
'

ARQUITETO & URBANISTA

.

.� \./' 141)1)15&..40ae

:.If.l;:, "
. '$it'� :

:V r��H����.�'
,_ � �,

- ��-�-- - -- � ------

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ricardocimoveis@gmail.comIllCÂIlDO I

e••e",.,' Yc:RRETOR DE IMOVE15
PLANTÃO

8808-5378
8835-6617

R:João Marcatto nO 265 . Sala 05 Ed.Mônaco • Centro

Cód. 081 - Casa de alv. cf 1 suíte
mais 2 quartos, no Bairro Amizade.

R$179.000,OO. Aceita
Financiamento.

INTERIMOVEIS
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

2-VENDE:
CENTRO
Excelente
apartamento
mobiliado 3 dorm.

(1 suíte), e demais
depend., cf área

privaI. 182 m', Rua
Adolfo Sacani -

Residencial
Amaranthus

VENDE ILHA DA FIGUEIRA - Sobrado contendo 03
dormitórios (sendo 1 suíte), cozinha c/ móveis, sala
estar/jantar, área de festas cf píscina, garagem p/ 2

veículos. Rua

- Apartamento
3 dorm. (1 suíte),
demais
dependências,
possui móveis
sob medida na
cozinha,
dormitórios e

bwcs. Preço:
R$ 120.000.00

Centro - Casa em alvenaria, 3 dorm., demais _i

I depend., cf área 134 m', em terreno 362 m'. Rua:
Luis Spézia. Preço: R$160.00Q,QO :

I 9-VENDE
.

i I JARAGUA ESQUERDO
i I. RESIDENCIAL FLAMBOYANT
I I Excelente terreno pi

li construção de residência, cl4 - VENDE: VILA LENZI - Casa em alvenaria, 3 i
I dorm. (1 suíte) e demais depend., cf área 146,54 : 28,00 m de frente e área total

I m2, �;r:�;y'��r����:�q=c�'º���i:��r��t��IO I L 843,20 mz.

3371-211'7
VENDE: BAEPENDI-Apartamento (prédio em construção), 2 dorm. (1 suite)
sala, COZ., lavand. bwc, sacada cl churrasq., gàragem. Rua Domingos
Sanson - Residencial Vermont

VENDE: CZERNIEWICZ - Casa em alvenaria, contendo 3 dorm. (1 suite);
demais depend. cl área 205 m2, em terreno de 373 m2. (Próx. Colégio Alberto
Bauer). Preço: R$150.000,00

VENDE: CZERNIEWICZ - Terreno pi construção de prédio ou residência, cl
37,00 m de frente e área total 429,00 m2. Sito à Rua Carlos Schultz (Próx.
Humana)

VENDE: CZERNIEWICZ - Apartamento duplex: 1 suite cl banheira. de
hidromassagem, sala estar, COZ., lavabo, garagem. Rua Jorge CzerniewicZ
Saint Sebastian Flat. Preço: R$ 85.000,00

VENDE: CENTRO - Apartamento (novo) contendo 3 dorm.' .. 1 suíte),
sala, cozinha, lavand., bwc social, sacada cl churrasq. e vaga !j:\rd�em pi 2
veículos. Rua Bernardo Dornbusch - Residencial Caribe.

VENDE: VILA NOVA -Apartamento NOVO, contendo 2 dorm. (1 suíte), sala,
COZ., lavand., bwc social, sacada cf churrasq. e garagem. Rua Emmerich

Ruysam- Resid. Monise. Preço: R$128.000,00

VENOE: NOVA BRASILIA - Apartamento contendo 3 dorm., sala, cozinha cf
móveis sob medida, lavand., bwc social e bwc serviço, sacada e garagem.
RuaJosé Emmendoerfer - Ed. Hortência. Preço: R$120.000,00

VENDE: JOÃO PESSOA - Terreno cl área total348 m2. Rua Manoel Francisco
da Costa (Próx. Bombeiros)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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............... , -.......................... . .

" 3275-3934 I
Plantão de vendas: i

! 8434-2370 1
I 8434-2371 1

J. Santos Filho Construtora

Agora com TERRAPLENAGEM

Caminhão e retroescavaderia

Areia Brita Saibro Barro Pedra

Consulte-nos: 3275-3934

. Residencial layne Fernanda
Apto 2 quartos + banheiro, sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, sacada com

churrasqueira, garagem - R$ 90.000,00 - última unidade.

Apto suíte + 2 quartos, banheiro, sala estar/jantar, cozinha, lavanderia,
sacada tom churrasqueira, garagem - R$ 130.000,00 - última unidade.

Terreno no Amizade - Lot. Itacolomi II -

R$ 68.000,00 - Aceita propostas

Apartamentos
a partir de

.

R$ 95.000,00,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

3310-6310
Plantão de Vendas

8804-4461

ReI. 202 • BARRA DO RIO CERRO
. Sobrado cf2 suítes, 4 dorm., 4
bwc's, 2 salas estar, 2 cozinhas, 2
lavanderias, 2 garagens. Aceita

troca por 2 imóveis.

BLUMENAU • RESIDÊNCIAL
BOA VISTA prox. a FURJ com 02

dormitórios, saia+copa,
cozinha, bwc, lavanderia, sacada

.e garagem RS 75.000,00
entrada + parcelamento

VILA NOVA· Apto Jardim das
Mercedes com 57,00m2 02

dormitórios e demais
dependências R$ 73.000,00
'liberado para financ. bancário'

AMIZADE· casa alvenaria com
.

BO,00m2 RS 50.000,00

Rei. 150 • CENTRO· 02 casas,
terreno cf450,00m'.

próx. a Prefeitura Municipal, R$
115.000,00 Aceta casa. apto.

!

i Rei. 601 • Nova

: Brasilia· casa mista
.

(c/m duas divisões),
terreno cf 336,00m2,
155.000,00 valor

negociável, aceita apto
de menor valor ou em

construção.

RESIDENCIAL IPANEMA localizado no Bairro

Baependi próximo a Caraguá com: 01 sune,
02 dormitórios, cozinha e area de serviço,

Sacada, Medidor individual de água.
Arquitetura moderna. salão de festas,

Playground. 04 aptos por andar, portão e

porteiro eletrônico

Rei. 350 • Jarl!guá EsquerQO . cása cf
214,00m2, terreno cf518,00m2 05
dorm .•copa, 02 cozinhas, lavanderia.

03 owe, churrasqueira grande,
garagem, sala, varanda. Aceita na

negociação troca por outros imóveis.

Ref. 400 • Jaraguá 99 •

casa cl 11 0,00m2. 01
suíte, 02 dorm., sala,
copa, cozinha, lavanderia,
chur., garagem 02 carros.

R$ 79.000,00 aceita
carro, terreno. Poderá ser

utilizado financ. bancário
e fgts.

Empreendimentos Imobiliários MarcaHo I Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1179
. ,:..

,

· CONDOMINIO
JARDIM CRISTINA

· RESIDENCIAL
PALM SPRINGS

.

Corretor de Imóveis
ALBERTO G. MARQUARDT

3376·1804
9904·2076

e-mail: marquardlimoveis@gmail.com

CRECI12152 Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 • Barra do Rio Cerro
,

REF 068 - BARRA REF 065-
DO RIO CERRO·
Casa de alv (em ERVfNO -

�:

constr.) c/1 01 m2 •

Terreno
suíte + 2 qts, bWc,
sala estar / jantar, c/364m2
cozinha, lav, (120m da
garagem· R$
115.000,00 praia)

L.. . " _.

Rei 060 . Rio Cerro II Terreno cj1 Oo.OOOm' . R$ 85.000,00

REF 067 • BARRA DO RIO CERRO· Casa de alv (em
consn) c/90m2 - 3 qts, bwc, sala estar I jantar,

cozinha, lav, garagem· R$ 110:000,00

� .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS

\\.
Quer ver maiS?

consUlte:
www.girolla.com.br

..,

:o
.,
..

o
o

ij
�
1.1

3275·5000
Plantão: 9979·7750

IMÓVEIS

APARTAMENTOS ,«&illí••

3018 - iWTO EO CARVALHO com 1
suite + 2 quartos, sala de estar,

cozinha mob., 2 vagas de garagem,
sacadas, TODO MOR R$195,000,1I0

R. BARÃO DO RIO BRANCO, 650 • CENTRO· JARAGUÁ DO SUL· se

SOBRADO
EXCELENTE PADRÃO
; 1108 . SOBRADO, Barra do
Rio Cerro, cf 290m2, terreno
cf 587,73m2.1 suíte master
+ 2 suítes + 2 qtos, área de
festas cf chur., fogão a lenha,
piscina. R$ 450.000,00 .

1000 - CASA
CENTRAL -

EXCELENTE
LOCALIZAÇÃO c/
300m' - suite +
4 quartos,
R$ 495.000,00 -

Aceita apto
na negociação.

1414 - VILA NOVA - SOBRADO
c/290m' em terreno c/450m2 (30x15) c/
sala de estar, sala de jantar, 3 quartos, 2

bwe
.

s, chur. integrada c/ sala TV,
despensa, lavanderia, despensa, terraço.

garagem. R$ 290.000,00

1092 - SOBRADO - BAEPENDI - c/ apto
+ salas comerciais. CONSULTE-NOS!

2004 - EXCELENTE TERRENO CENTRAL Cf
2.294.52M'·. CaNO. RES. FECHADO. R$
315.000,00
2006 - TERRENO CENTRAL (SERVIDÃO) C/
78�,90M2. R$190.000,00
2010 - TERRENO CENTRAL c! 337,50m'
(13,50x25). R$160.000,oo .

2162 - CZERNIEWICZ - Próx. PAMA cf 406m2
(15x27,06). R$ 85.000,00
2195 - ILHA DA FIGUEIRA - Próx. Indumak.

Linda Vista da cidade, c/ 856m' (29,60 x 21 x

41 ,50x40). RS93 000,00
2225 - TERRENO - iNICIO JARAGUÁ
ESQUERDO - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO C/
ÁREA DE 2.652M2. R$180.000,00
2280 - TERRENO - RIO CERRO II Cf 420M'. R$
17.500,00
2052 - ÁGUA VERDE Cf ÁREA DE 450M2
SEfJDO 15X30. RS69.000,00
PRAIAS
2437 - TERRENO C/ 454,55M' (15,50 X 21 ,50)
- LOT. RADUN - 8ARRAVELHA. R$ 28.000,00
2438 - PRAIA fTAJUBA - LOT. SEREIA DO MAR -

750mts do mar. Terreno cf 15,90 x 19. Enlrada
de R$ 2.000,00 + 60 parcelas

1107 - CASA ALV. C/TERRENO DE
ESQUINA - BOM PARA FAZER PRÉDIO

- BARRA DO RIO CERRO.
R$ 268.000,00

1230 - JARDIM CENTENÁRIO
CASA NOVA cf suíte, 2 quartos,
churrasqueira. R$179.000,OO

2007 - TERRENO CENTRAL
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO c/
1680m2. R$ 1.600.000,00

600 - VILA NOVA R$ 2.805,00
601 - EXCELENTE LOCAL pf fins comenciais. RS
2.505,00
603 - CENTRO - COMERCIAL OU RESIDENCIAL
Casa em alv. (470M2) com surre master com
closed e banheira, 4 quartos - todos com sacada,
banheiro no piso superior e no térreo tem

escritório, salas estar e iantar, sala intima, copa,
cozinha, área de serviço. despensa, quarto de

empregada, banheiro de serviço, em lerreno de
990m2 (55x 18).
605 - JARAGUÁ ESQUERDO c/ surre + 2

Quartos. RS 630,00
606 - RIO CERRO C/suite+ 2quartos. RS 655,00
607 -CENTRO c/3 quartos. R$1.505,00
608 - CORupA cf 3 quartos. R$ 385,00
610 - CZERNIEWICZ - ALV. R$1.505,00
612 - BARRA RIOMOLHA - R$ 375,00
613 - BARRA RIO MOLHA- R$385.00

615 - IDEAL PARA FINS COMERCIAIS -

ALVENARIA - R$1.505.00
617 - JOÃO PESSOA c/01 suile + 02 quartos.
RS505,00
619 - COMERCIAL R$ 1.255,00
621 - CENTRO cf 04 quartos. R$ 855,00
622 - VI"A LENZI R$455,00
623 - VILA NOVA R$ 2.205,00
624 - CHAMPAGNAT Casa em alvenaria com

suite com hidro, 3 surres, salas estar e jantar,
sala inlima, copa, cozinha, área de serviço,
despensa, banheiro de serviço, garagem para 2
carros. R$ 2.205,00
625 - CENTENARIO c/ 01 suite + 02 quartos.
R$995,00
626 - NOVA BRASiLIA c/04 quartos. R$ 995,00
627 - CHICO DE PAULA cf 03 quartos. RS
1,200.00
628- CENTRO CASACOMERCIAL R$1.505,00
629 - BAEPENDI R$ 455,00
633-CENTROC/3 surre + 2 quartos. R$1.205,00
635 - CENTRO cf 03 quartos. RS 755,00
637 - CENTRO c/ suite master + 2quartos. RS
1.305,00

638 - NOVA BRASILIA cf suíte + 2 quartos. R$
855,00

639 - NOVA BRASILlAcf suíte + 2 quartos. R$
855,00
640 - CZERNIEWICZ - MOBILIADO c/ surre + 2

quartos. RS 905,00
641-CENTROcfsufte + 2 quartos R$705,00
644 - CENTENARIO cf 1 quarto RS 305,00
645 - CENTRO cf 2quartos. R$ 525.00
646 - AGUA VERDE c/ 03 quartos R$455,00
647 - BARRA DO RIO CERRO cf 02 quartos RS
385,00
649 - VILA RAU cf 1 quarto - semi-mobiliado.
R$425,00
650 - CENTENÁRIO - cf 2 quartos - semi
mobiliado. RS 555,00
653 - BAEPENDI cf 03 quartos R$ 855,00
658 - BARRA Db RIO CERRO - cf 02 quartos R$
410,00

659 - VILA NOVA - c/01 quarto R$ 245,00
660 - CENTROCf02DORMITÚRIOS - R$ 565.00
663 - CENTRO Cf02 DORMITÓRIOS - R$ 505,00
664 - CENTRO suite + 2 quartos- R$ 755,00
666 -CENTROsufte + 2 quartos- R$ 785,00
669 - CZERNIEWICZ - MOBILIADO cf2 quartoS.
RS775,00
670 - CENTENARIO c/01 quarto. R$ 295,00
674 - CENTRO MOBILIADO - cf 02 quartos RS
695,00
675 - CHICO DE PAULA quitinete RS 305,00
679 -ILHA DA FIGUEIRA quitinete R$ 305,00
680 - VILA RAU 3 quartos RS 555,00
682 - VILARAU cf2quartos R$455,00
684 - VILA RAU cf 2 quartos R$425,00
687 - BAEPENDI c/ suHe + 2 quartos, R$ 855,00

669-JARAGUÁESaUERDOc/2quartos,R$675,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IM_ÓVEIS
COMPRA· VENDA· FINANCIA· AVALIAÇÃO
CONSULTE· NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

OSNI CARDOSO DE AGUIAR

Corretor de I I
(47) 3373.1343
9923.4221
PLANTÃO PERMANENTE

aguiar.ci@bol.com.br

CRECI n'12567

RUA 28 DE AGOSTO, 3062 - BAIRRO-AMIZADE-SC Protocólo n' 2008.24.02.00046

BAIRRO AMIZADE
Cód, 067 - CASA
ALVENARIA EM CONSTR.
C/ 30UARTOS, 1 C/ SUITE,
SALA/ ESTAR/ TV,
COPA/COZINHA, AREA
SERViÇO,GARAGEM
TERRENO 390M'
(REGULARIZADA P/
FINAN.CIAMENTO)
VALOR R$ 140.000,00

COMPRA - VENDE - ALUGA

BAIRRO - AMIZADE Goo: 056 - CASA DE ALVENARIA C/
1 DOM'. C/3 QUARTOS. 2 Bwe, SALA, COZo LAVAND.
AREA DE SERVo GARAGEM TERRENO 427.50�' R$

BAIRRO - CORnCEIRA COd. 062 - CASA DE ALV. C/90M'
Cf 4 QUARTOS,2 SALAS,2 ewe, 2 LAVANDERIA, TERRENO

C/360M' R$ 55.000.00

BAIRRO - QUAT!
Cód. 068 _ LINDO TERRENO C/25.346.25M'. APROVADO
P/ O PLANTIO DE ARROZ. DISTANTE 1 KM DA BR-2BO.

VALDR R$1DO.OOO.00 - NEGOCIAVEIS

www.espeditoimoveis.com.br 3275·3300
SPEDITO
IMÓVEIS - CRECI: 4364

msn: espeditoimoveis@hotmail.com
skype: espeditó.imoveis

vendas@espeditoimoveis.com.br

Rua Bernardo Dorbusch, 881 - Bairro: Baependi -Cep: 89256-100 - Jaraguá do Sul - SC

• 3 dormMrios + 1 suite e dependência
reversível, com 1 vaga de garagem.
• 2 dormitórios + 1 suíte:
• 1 dormiério + 1 suíte.
• 5 salas comerciais.
• 12 pavimentos:
• churrasqueira na sacada;
• piscina; • salão de festas;
• playgrond;

.

-Ref.�18: Terreno com área verde com
riacho nos fundos, tem escritUra, acena
se proposta. 1.497m2• Bairro: Três Rios

do Norte. R 43.00000

- Rel.50S: Casa de alvenaria,
02 pavimentos, 03 dormitórios
+ 01 suite, 04 banheiros,sala,
cozinha, garagem, área de

serviço, churrasqueira, com
instalações hidráulicas e

elétricas para por piscina, toda
murada, aceita-se proposta.
Bairro: Centro. R$: 390,000.00

- Rel.554: Casa de a1v., 02 pav., 03 dorm, 01
suite C/ sacada, 02 bwcs, sala e sala'estar,
cozinha mob. toda em granito, 03 garagens,
área de serviço, testas, portão eletr., toda

murada, paredes em grafiato, aceita-se proposta
e pode serfinac. Rau. R$: 230,000.00

,

Terreno com 1_405 OOm2 R$ 32.000,00
- Ref.548: Galpão Comercial.

Escriturado, averbado, 225m2 de
área construida, 770m2 de área do

terreno,rua de paralelepípedo,
aceita-se proposta. Bairro:
Barra. R$ 400,000.00

� Ref.508:· Casa de alvenaria,
03dormitórios, 02 banheiros, 02
salas, cozinha grande, área de

serviço, churrasqueira, área privativa
de 135m2, área do terreno é de

aproximadamente 500m2 _ Bairro:
Três Rios do Norte. R$: 45,000.00

- Ref.553: Chácara com casa de

alvenaria, 05 dormitórios, cozinha,
Bwc, 02 salas, garagem, área de

serviço, lagoa e gramado, bastante
área verde. Área total de 27.500m2•
Bairro: Pedra Branca. R$: 65,000.00

- ReI.538:. Casa de alvenaria,02
pavimentos, 03 dormitórios, 01
com sacada mais uma suite com

sacada, 03 banheiros e 01 lavabo,
cozinha.mobiliada, 02 salas +
uma sala e copa conjugada,
escritório, área de serviço, área de
festas com churrasqueira,
garagem, portão eletrônico.
Czemiewcz. RS: 380,000.00

-ReI.556: Terreno plano com 375m2
de área total,. Bairro: Rio da Luz.

R$: 15,000.00
- Re1.559: Terrenos Grandes

no Rio Cerro.

Terreno com 727 15m2 R$ 28.000,00

Terreno com {5.6_gi_ITI.: R$ 28.000,00
Terreno com 921 ,75m2 RS 29.000,00

Finane. direto cf a construtora
financiado em até 120 meses

FAZEMOS EMPRESTIMOS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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L,eonlij
imóveis

CREel -1959..J

Ref. 116 - Casa em alvenaria - São Luís
03 quartos + dependencias c/97m2

+ edícula com 30m2

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTROS IMÓVEIS

FINANCIAMENTOS

CAlfXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;Franc·seD Alves
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

- www.franciscovende.com 3370-6480 I 9609-0736

Cód. 0149 - Terreno Próx. ao
centro 860m2 R$145.000.00

Cód.0117 - Casa de Alv. cf
04qtos,02banheiros, garagem
pJ 02 carros,área de festas
outras dependências. R$

130.000,OO( Aceita automóvel
como parte de pagamento)

Cód.0147 - Casa Figueira cf
lote de 865m2 R$ 135.000,00

Cód.0148 - Casa de Alv. Vila
Lenzi cJ 03 quartos.O1

banheiro,área de festas,
asfalto.etc ... R$ 115.000,00

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se i
I

Cód. 942/06 - Apto na Nova Brasília,
com03 qtos, sala, cozinha, bwc, área de

.

serviço e garagem e churrasqueira.
Com aprox. 85m2 de área canst.

Cód. 1069/07 - 02 casas de Alvenaria
no Tifa Martins, 1 a casa çom 03

quártos, com aprox. 170m2 e 2a
casa com 02 quartos, com aprox. 40m2.

- 1068/07 - Casa mista no Cliico de
Paulo, com 02 qtos, c/ aprox. 70m2 e

terreno com 322m2. •

- 1063/07 - Terreno na Vila Lenzi na
rua Marcelo Barbi, com 569,53m2• R$
42.000,00.
- 978/07 - Terreno na Vila Lalau, com
672m2,
- 1028/07 - Dois belos terrenos no

bairro Água Verde, com 427,5m2 e

783,75m2• Consulte-nos!

Edifício Terra Brasilis
Ótima localização, próximo ao Centro. Aptos com 02 e 03

quartos, sendo uma suíte, sacada com churrasqueira. Com
86,01 m2 de área privativa. Com 86,01 m2 e 1 04,58m2 de área

privativa. Previsão para ar condicionado split.

R$ 50.000,00
de entrada +
saldo em'até
60 meses.

Entrega para
FEV/2008

- Apto de alto padrão no Centro, com
01 s + 02 qtos, cozinha mobiliada,
sacada c/ churrasqueira, 02 vagas de
garagem, com· aprox. 220m2,
Consulte-nos!

- Galpão comercial ao lado da fábrica
da Berlim Móveis, com 960m2•

- Sobrado no Centro, em frente ao

clube Beira Rio, com 01 s + 02 qtos.
Valor R$ 987,00.
,- Casa no Chico de Paulo, com 02

qtos, sala, COZo e garagem, Valor R$
550;00.
- Casa com 01 suíte + 02 qtos, na Vila
Nova. Consulte-nos!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Corretor de Imóveis Corretora de Imóveis t
CRECI-10602 1

Compra. Venda, Locação e Administração

Casa com

160,00m2, na
Rua 28 de

Agosto� n-2278,
próximo ao

correio com 03
dormitórios, sala.
cozinha,
lavanderia,
despensa,
garagem e02
BWCs, no- valor de
R$ 240.000,00.Chácara com- casa de

alvenàría, rancho,
terreno com 25.000m2
e 4 mil pés de banana
produtivos, localizada
no bairro Bomplant a 7
Km do centro de

Corüpá, pelo valor de
R$ 87.000,00.

Sobrado 336,00m2, próximo ao trevo 01, rua.28 de

agosto, com 03 dormitórios. 02 salasa, copa/cozinha,
despensa, sacadas, garagem 02 BWG, todas as

peças bem amplas no valor de R$ 290.000,00.

Gentro/Guaramirim-Vende-se apartamento com

142,00m2, sacadas, 1 suite, 02 dormitórios, BWe,
salas, copa/cozinha, lavanderia, terraço e garagem.

Casa de alvenaria com Chácara com casa de Casa de alvenaria com: Casa de alvenaria' com:
110m2, bairro Ano 85m2, terreno com 5 quartos, terreno com: 190m', 4 qu ar t os.í

Bom, Corupá. Valor: 20.000m2, localizada 5.1,00m2, localizada nol churrasqueira: piscina;:
R$ 85.000 00. Vende na Estrada Pedra de bairro Bomplant, pelo: ter�eno G0!_TI 1250.m.,:
ou troca p�r casa em Amolar, Corupá, pelo valordeR$85.000,00: : ��:���.ic':��IO��I���I�
Nereu Ramos. valorde R$ 85.000,00. : Fl111Q.OOO,QJL..______'

Roberto Seidel. 1142. Corupá. Fone: 3375 -2031 e 9135-4977.

Terreno em Joinville com 360,00m2, na Rua Osmar Galdino Fagundes, Bairro Paranagua-mirim, no valor de R$
22.000,00, aceita-se carro como parte de pagamento e mat. de constr.

Chácara no Jacu-Açu, distante 12 km do centro de Guaramirim e a 2800 metros da Rodovia se 413, com mata, água,
luz, vende/troca por imóvel como forma de pagamento, no valor de R$ 42.100,00.

.

Fone/Fax: (47) 3370-0700 Plantão: (47) 8408-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi - Jaraguá do Sul .. se

www.imoveisemjaragua.com.br

APARTAMENTOS CASAS CASAS/APARTAMENTOS
Rei 1491 - Rau - sala comercial c/ garagem (prox. Unem R$ 35.000,00
Rel1711-Ca8a- Chico de Paula, Lot. Firenzl- casa de madeira R$ 55.000,00
ReI. 1711- Chico de Paula - Casa de madeira com 2 dormãórtos, R$55.000,00
Rei 1381 - São Crislovão - casa 1 dormit., bwc, cozinha "pronta p/2" piso R$
65.000,00
ReI. 1821 - Madeira - Chico de Paula, 3 dormitórios, toda murada com portão
eletrônico R$ 65.000,00
Rel801 - Estrada Nova - casa alvenaria R$ 70.000,00
Re1.1851- Rau - 3dormitórios, sala, cozinha, bwc (forro demadiera) R$70.000,00
ReI. 1672 - Vila Lalau • apto em construção, Residencial Vermont, com 2

oormítóríos, sacada c/churrasqueira, garagem, a partir R$ 80.000,00
Rel1291 - Ana Paula - casa de madeira, 3 dormit. R$ 85.000,00
Rel1421 - Rau - casa 3 dormit.demais depend. 250m' R$ 85.000,00
Rel1401 - BarraVelha - casa 5 dormit.demais depend. R$ 85.000,00
Rel1591 - Nereu Ramos-casa + galpão 220m"'frente paraBr280"R$85.000.00
Rel1701 • Água Verde, 2 dormitórios, cozinha, bwc, lavanderia R$ 95.000,00
Re1621- Chico de Paula-casa/juntocomerciaI3 qtos, sala, copa, COl., 2 bwc
R$108.000,00
Rel541 -Ilha da Figueira. - casa alvenaria - 65m' - terreno com duascasas -

casa madeira - 57m' terreno esquina - R$11 0.000,00
Rel1241 - Vila Nova - casa 130m2 madeira- R$110.000,00
ReI1572· Centro - apto suite + 1 dorm. "entrega 03/2008" R$11 0.000,00
Rel1091 • Casa 3 dorm. 2bwc, 2 saias portão eletr., piscina R$120.000,00
Rei 971 - Barra • casaqunto comercial 5 dorm. ([ Walter marquardt) R$
130.000,00
ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 surte, 2
dormitórios, bwc, cozinha, lavanderia, garagem, sacada c/chur, R$135.000,00
ReI. 1841 - Araquari - Sobrado com 3 dorm�órios, 3 bwc R$140.000,00
Rei 1631 - SaoLuiz- 2 casa c/3 dormit., sala, coz, lavand, bwc, R$150.000,00
Re1901- Santa Luzia - casa surre + 2 dorm. + sala comercial R$ HiO.OOO,OO
ReI. 1811 • Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 salas, área de
festas c/charrasqueíra e piscina R$ 160.000,00
RS811-BarradoRioCerro-sutte + 2 quartos, àreadefesta 240m'R$ 170.000,00
R$831 - Vila Lenzi -5quartos, sala, copa, bwc, suite, chur., cozinhaR$180.000,00
Rel1101 - Centenário - 2 casas nomesmoterreno 150m'+70m' R$180.000,00
ReI. 1831-Chicode Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2vagasde garagem RS 230.000,00
ReI1621-VIIaLenzi-2casassendo 1 sobrado200m"+ 1 de 70m'R$240.000,00
Re11041· Barra Velha - sobrado lindp proxapraia R$ 25.0.000
Re11511- Barra Velha - sobrado"alto padrão" RS 260.000,00
Rei 1521 • Baependi - sob�ado alto padrãO "interno inacabado" prox recr.

Marisol R$ 385.000,00
.Re1281 - Penha- casa alto padrão "freme p/ o mar" A$ 550.000,00
Rei 1571 -'Gentro sala comercial ó1ímo para clínica, c/255m' + 2 aptos 275m'
+ sobrado c/piscina RS 880.000,00

.

SALA COMERCIAL
Ref. 1751 - Sala Comercial· centro com 415 m2 R$ 56.000,00

TERRENO
Rei 961/962 -João Pessoa - R$ 30.000,00
ReI. 779/7710 - Amizade - terreno com 320m' - R$ 41.000,00
Rei. 774/775 - Jaragua Esquerdo -prox. arena - R$ 43.000,00
ReI. 711 • Chico de Paula - terreno com 595,64m' - R$ 43.500,00
Rel431-Jaragua Esquerdo-RS45.000,00
ReI. 1731 - Jaraguá Esquerdo RS 46.000,00
Rel.1731· Jaraguá Esquerdo. 360m2 R$ 46.000,00
Ref. 514 - Chico de Paula com 684,80M2 R$47.000,00
ReI. 5141515 - Chico de Paula - terrenos 432m' R$ 47.000,00
Rei. 1801-Água Verde, 455m2 R$ 55.000,00
ReI. 1801- ÁguaVerde -455m2 R$ 55�000,00
ReI. 1541 - Rau - terreno 360m' RS 58.000,00
ReI1411-Amizade-416,10m' (esquina) R$65.000,00
Rei 110-Vila Lenzi-terteno487mLR$ 70.000,00
Rel852 -Ilha da Figueira- terreno'1300m' R$ 71.500,00
ReI. 1681 - Ilha da Figueira - 370.80m2 RS 75.000,00
ReI. 1531- Ilhada Figueira - terreno 385.17m'- RS 76.000,00
ReI. 1532· Uba da Figueira - S03.30m2 RS 90.000,00
REF. 1861 - JGUÁ ESQUERDO - CONDOMíNIO OAS AZALÉIAS R$125.000,00
Re1631- Czerniewicz- R$ 250.000,00 "ótíma localização"

s.inOICHAcAflA
Rel861 - Molha/Massaranduba- 260.000m' R$ 95.000,00
Rel551 • Corupa -1 casa de alv. "estilo chale" -40.779.00m - R$1 05.000,00
Rel741 • Rio �a Luz - 2 casas c/72m', em alv., água corrente - 6.200m - R$
110.000,00
Rel821 - Santa Luzia - casa alvenaria 3 dorm. 11.514m'R$145.000,00
Re11141'·Garibalde - area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
Rel.1741- Garibaldi 75000m2 R$320.000,00
Rel871 - Nereu Ramos-pasto 80.000m'frente asfalto- R$ 385.000,00
Rel663 - Ml\Ssaranduba -7lagoas casas, area de lesta238.000m'. R$ 600.000,00

ReI. 1571- casa- Centro - com 1 sala
comercial + 2 aptos + sobrado, com
área de festas, piscina. R$ 880.000,00

ótimo para cllnica.
Ref. 1651 - Penha - casa cf suite, 3
dorm., chur., garagem. R$ 270.000.00

Rei 779 /771 O - Amizade - Terreno
Lote 18,23 R$ 41.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Terreno com 202.100,00 m2
Edificado com uma casa de

alvenaria de n,00m2
Com plantio de arroz, (quase
todo o terreno é produtivo) na

Estrada Guamiranga próximo de

Araquari
R$ 3�0.000,00 negociável!

www.dejaimoveis.com.brldejaimoveis@netuno.com.br

Fone/Fax 47. 3275-2990

PLANTÃO -

9187-1112
9187-1114
9173-5472
9183-2900

REF. 53 - Centro - Apto cl 01 suíte cl
closet. 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro, ãréa de serviço, dep, de
empregada, sacada cl chur., edfficlo
cl piscina, quadra de tênis, futebol,
sala de ginástica. R$ 390.000,00

REF. 12 - Amizade - Casa alv. 1 suite
+ 2 quartos, sala em 2 ambientes,
cozinha, bwc, lav., garagem p/2

carros, chur. + edícula cl 2 quartos
e demais dep. RS 1 �O.OOO,OO neg.

Cód. 1035 BARRA VELHA - próx. ao
Ginásio de Esportes, no Jardim Los
Angeles- Casa C/ 250m' de área
constr., terreno 15 x 15 murada, 7
qíos dois bwc sala copa, cozinha,

lav., 4 vagas. R$ 90.000,00
Cód. 4005 Rio Cerro 11- Chácara c/ +/- 25.000,00m2, cl lagoa,

Rancho pi festas com churrasqueira R$ 170.000,00

Côd. 1008 Centro= Casa 350m2,
com terreno de 550m2, 1 suíte, 3
quartos, sala e demais dep. RS
350.000,00
CÓd. 1028 Vila Lenzi - Casa Alv. -1

suite, 2 quarto, bwc, dep. Empreçada ,

salão de festas, garagem pam 3
carros. churrasqueira, mais 1 kítinete,
e piscina. R$170.000.00
Cód. 10371LHA DA FIGUEIRA - Rua

Antonio, Bernardo Schimldl, travesao
frontal, prox. Igreja N. S. Aparecida,
medindo 6 x Sm com bwc alvanaria,
Terreno de 10 x 15 R$ 30.000,00
Cód. 1040 Vila tenzt- Sobrado com
dois apartamentos, duas garagens,
churrasqueira. RS 170.000,00
Cód�2005 Nova Brasilia· Apto - 3

quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, bwc,. R$140.000,00 aceHa
terreno, casa ou carro no negócio.
C6d. 2006 Vila Lenzi - Apto semi-mob.
- 2 quartos, sala" cozinha,
lavanderia, bwc,. R$ 76.500,00 aceita
terreno, casa ou carro no negócio:
Coo. 2007 Vila Nova = Apto 201 - 2'
ANDAR Edif. Vila Nova· 3 quartos, 1
bwc, , sala, copa, cozinha, lavanderia,
1 vaga de garagem. R$ 98.000,00
- Aluga-se um apto cl 1 suite, 2
Quartos. agua quente, chur.. sacada, 2
vagas. R$ 750.00. Vila Nova.
Cõd, 3021 Ilha da figueira - Bonito
lote com uma meia água em lugar de
bonita localização, terreno de = +/-
370 m', Próx. Ao Holel Panorâmico
pronto para construir RS 80.000,00
Cód. 3015 TERRENO - BARRA DO RtO
CERRO - urn late, 1000M. APÚS A

Malwee, com 449,50m' R$ 30.000,00
Côd. 2008 COBERTURA DUPLEX
Centro= Duplex - pavlmenlo inferior
- 02 suites (01 closed) 02
dor",itóriDs, si intima, BWe social.
Pavimento superior - Dep. Empregada
completa, lavabo, cozinha mob., área
de serviço, sala, sacada e chur. 3

vagas de garagem. RS 295.000,00

PARA ALUGARIVENDERICOMPRAR OU AOMINISTRAR SEU IM'ÓVEL
VISITE - NOS E CONSULTE MAIS ITENS DíSPONíVEIS.

mullercorretordeimovels@gmall.com I Rua Clemente Baratto, 81 - Centro (Próx. Studio FM) - Jaraguá do Sul - se

CASAS
AMtZADE - Troca-se, de alv, cf
200m2, por apto próx. Cerúro, Tr:
9137-5573.

BOA VISTA - Vende-se, cf 160m2. R$
60.000,00. Tr: 8406-4197.

CASA - Compra-se, Até R$
40.000,00. Tr: 3275-0945 após
15hs.

COMPRA-SE - Casa ou apto, em

Jaraguá. Até R$ 40,000,00. Tr:
3275-0945 após 14:30h,

CORUPÁ - Vende-se, cf 2 sI. com. na
frente. 4 qtos. 4 bwc 2 pisos, Tr: (47)
3375-2798 ou 9905-9850.

CZERNIEWICZ - Vende-se, de 2

pisos, cf 189m2, cf 3 qtos, suite. R$
240,000,00, Tr: 3376-4534.

ERVINO - Vende-se, 700m da praia.
R$17.o00,00_ Aceita-se carro até R$
10.000,00. Tr: 3276-0478.

GUARAMIRIM - Vende-se. Tr: 3373-
5088,

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, cf 3

qtos, de alv. R$ 125.000,00, Tr:
8843-5751,

JGUÁ ESQUERDO - Vende-se, de alv,
cf 100m2. R$160.000,00. Troca-se
por apto. Tr: 3370-9346,

LOT. ST. ANTÔNIO - Vende-se, de alv,
e/2 casas. R$ 55.000,00. Tr: 9609-
6437.

MAFRA - Vende-se ou troca-se por
Jguá. Tr: 3376-1675.

PENHA - Vende-se, cf 250m2, cf
3qtos, 2bwc, gar. R$ 70.000,00. Tr:
3276-3274.

VILA RAU - Vende-se, mista, el 3

qtos. R$ 40.000,00_ Aceita-se carro.
Tr: 3371-6069,

ED. TERRA BRASILIS - Vende-se, cf
2 qtos-r euíte, churrasq., cf 104m2.
Tr: 8404-3001.

.IGUÁ ESQÚERDO - Vende-se, próx.
Madri, cl 82m2• R$ 125.000,00. Tr:
9128-8100.

ALUGA-SE
QUITINETES
EQUARTOS

MOBILIADOS.
Mensal e diária.
Próximo WEG II

Resérve também na praia.
3370-3561 c/ proprietário

TERRENOS

BARRA DO SUL - Vende-se, próx.
Lagoa. Tr: 3376-1675,

COMPRA-SE - Terreno ou casa pf
assumirfinanciamento. Tr: 3273-0211.

GUARAMIRIM - Vende-se, cf 380m2•
Tr: 3373-0098.

GUARAMIRIM - Vende-se, cf 868m2,
de esquina. Tr: 9912-7750:

GUARAMIRIM - Vende-se, no Centro.
cf1061 m2• Tr: 9183-8081,

IMÓVEL - Vende-se, indl, frente BR
280, cf 67.402m2. Tr: 9183-8081 ou

9912-7750.

JARAGUÁ 84 - Vende-se, de esquina,
R$ 25.000,00. Tr: (47) 3386-0350.

JOÃO PESSOA - Vende-se, área indl,
cf 958 m2 . R$ 60.000,00 parcelado.
Tr: 9137-5573.

JOÃO PESSOA - Vende-se, cf 14x25.
Tr: 9104-8542.

JOÃO PESSOA - Vende-se, cf
2?x24m2• Tr: 9654-3520,

JOÃO PESSOA - Vende-se, cf 317m2.
R$ 32.000,00. Tr: 3374-5897 após
15hs.

PRÓX. MALWEE :.. Área indl, cf
89.747 m2. Tr: 9137-5573.

RIO MOLHA - Vende-se, ct
319.000m2, cf mata virgem. R$
150.000,00. Tr: 3370-7570.

RIO MOLHA - Vende-se, cf 83.000m2.
R$ 300.000,00. Tr: 3370-7570.
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Rua João Januárlo Ayroso',2633 - sI.01 - Jaraguá Esquerdo· JARAGUÁ DO SUL - se

(47) 3376-3684 / 9975-0200
Rua Maria Umbelrna da Silva nO 35 - Vila Lenzi - Jaraguá do Sul I e-mail locaja@uol.com.br

9974-1915
9923-6418

nem'(zioimoveis@pop. com. �r
COM'PAA I VENDE I ALUGA

SCHROEDER - Centro, 3 qtos, 2 bwc, demais dep. + galpão, 120m2• R$
130,.000,00
JOAO PESSOA - 4 qtos, demais dep. R$ 62.000,00. Aceita carro
JOAO PESSOA - 3 qtos e demais dep. R$ 50.000,00 + finane.

RAU - Terreno com 315m2. R$ 60.000,00 aceita-se carro
SÃO JOÃO - Terreno de 14x28. R$ 18.000,00
SCHROEDER - próximo ao centro. 1 0.000m2 pi lotear. R$ 35C.000,00
SCHROEDER I - Área indo c/ 12.425m2. R$ 120.000,00
Terrenos em Schroeder com entrada a partir de R$ 3.500,00
Área Ind. cl 5.000m2, c/ terreno de 117.000m2.
.. Temos imóveis na região de Joinville

§lOTemos outros imóveis

'o �MÓV,=�,�
,

R. Rinaldo Bogo, 247 (rua nova da figueira).
Fone: 3370-1788 Plantão: 9113-1311.

Sítio com área
de 75.000m2, com ,

casa f.lm chainel de
180m2, pastagf.lm,
água f.lm abund3ncia

f.l2lagoas.

TERRENOS
TRÊS RIOS - Vende-se, c/8.800m2,
c/ casa. R$ 60.000,00 neg. Tr: 8414-
6522.

VILA NOVA - Vende-se, c/434m2. R$
150.000,00. Tr: 9188-7815.

LOCA ÕES
BALN.CAMBORIU - Aluga-se apto, pi
até 4 estudantes. R$ 650,00. Ir:
8412-7591.

CASA - Procura-se, pi alugar em

Guaramirim. Tr: 9609-6437.

CENTRO - Aluga-se, apto, cl suíte.
Semi mobiliado. R$ 650,00. Tr:
3372-1475 ou 8806-4229.

FLORIANÓPOLIS - Aluga-se; apto, c/
3 dormitórios, cf suíte, próx. UFSC .

. Tr: 3370-4492 ou (48) 8414-4704.

'KITINETE - Aluga-se, no João
'Pessoa. Tr: 9116-6111.

PROCURA-SE - Casa pi alugar. Tr:
3275-2012,

VENDO OU TROCO
por apartamento caso

alvenaria 0'1 00m2 , terreno

16x25, Jaraguó Esquerdo,
fundos Juventus, 3 quartos,
sola, cozinho, bw, lavanderia,
garagem o'churrosqueira,
portõo eletrônico, rua

pavimentado. RS 160.000,00
.-contato fone 47-3370-9346.

PROX.CENTRO - Procura-se, casa pi
alugar. Até R$ 500,00. Tr: 9102-
6100. fRETETllRlPWIGIM
PRÓX.CENTRO - Procura-se, moça
pi dividir apto. Tr: 9945-5881.

�reMif;e_. ,"""
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Realizamos fretes
Carga frigorífico e

carga seca.

CONSULTE-NOS!
9992-4312
3370-3579

RODíZIO DE PIZZAS., MASSAS ..

CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

DiSIl Pizza
3275-2876

rod,s os dias a partir das 18h30

Rua Barão do Rio Branco,'1000 • Jaraguá do Sul,. se
(na rua do Supermerc�do Angeloni ao lado da Help Informática)

(47) 3273 ..7645
www.destaquebrindes.com.br

vendas@destaquebrindes.com.br
R: Dona Antonia 441, Nova Brasilia - Jaraguá do sul se

A PROPA eANDA EMHORA CERTA
RELOGIO PAREDE

OFERTA 9,00 UNIDADE
COM ALOGOMARCA DE SUA EMPRESA

.Temos uma grande variedade de
brindes promocionais

Tamanho: 25 em

Ouantidade: 100 Peças Solicite a visita de um vendedor
"

PRESTAMOS SERViÇO DE IMPRESSÃO TAMPOGRAFICA ',�
P/Indústria e Comércio .

'

,
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SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

Promoção Válida enquanto durar o
estoque

� fti-�$� �"',.._*,,�
"

- "

dO" � ��
� '" ... '> - , "'-

"" .,. <,

o

".
_� �

.... '"

-

< L -�, "

���,-----------_.

·Brinde!

Impressora Hp Colorida

Otlmas configurações com os melhores preços em notebooks,
venha até a Tecspot e confira!

ASUS EEPC O MENOR NOTEBOOK DO MUNDO
PROCESSADOR CELERON 900MHZ
MEMÓRIA 512DDR2

.

ARMAZENAMENTO 4GB
WEB CAM E MICROFONE INTEGRADOS
3 USB
LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA
SAÍDA VGA
BATERIA 3 HORAS

PENTIUM 4 3.0Ghz INTEL 800MHZ 2MB 775
PLACA MAE P29G SN/R,
MEMÓRIA 1024MB DDR2 667,
HD 160GB SATA,
GRAVADOR DE OVO LG,
MONITOR LCD 17"AOC,
SOM INTEGRADO,

-

REDE INTEGRADA
VIDEO INTEGRADO 128MB
FAX MODEM 56K,
DRIVE DE DISQUETE,
GABINETE ATX 4 BMAS,
MOUSE ÓPTICO,
TECLADO ABNT2 MULTIMíDIA,
ESTABILIZADOR 300VA.

NOTEBOOK ACER 3050
SEMPRON 3600,
MEMÓRIA 1GB DDR2

,HD 80GB,
TELA 14'1 WXGA WIDE,
VIDEO ATI RADEON 1100 128MB
GRAVADOR DE DVD DUAL LAYER,
LEITOR DE CARTÂO DE MEMÓRIA,

- 3 Universal Serial Bus (USB) 2.0
2 Headphone out - 1 w/SPDIF Digital Audio
1 stereo 1 microphone-in
1 VGA (f õ-pln)
1 TV·Out (S-video)
1 RJ-ii (modem)
1 RJ -45 (LAN)

.

WIRELESS 802.11 BIG.

FlrflSMB
aMOVEIS

71-
'A'/IWIW.• IffllImM<lrutm'MEII$..<Dl1'II1 - Rua Max Wilhelm, 729 - Baependi

22

2 quartos - Sala de Estar
.

Cozinha - Lavanderia - BW� Socml

Sacada cf ChurrasqueIra
1 Vaga de Garagem

3 qtos sendo 1 Suíte � S

.

Cozinha - Lavanderia _ Baw·lacdes· Es.tar.

S oelalaeada c/ Churrasqueira1 Vaga de Garagem
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Central de Atendimento .. Rua 13 de maio,
esquina com Jacob Gesser (Champagnat) - Amizade
Hexagonal - Rua Fritz Bartel, 77 - sala 01. - Baependi
Agende uma Visita à Construção

engenharia&construçóes
Construindo qualidade de vida

www.hexagonalengenharia.com.br.
Fone/fax: 47 3275-1447

I. Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

VE'N DAi
www.atlantalmoveís.com I
atlantaimoveis@atlantaimoveis.com

Rua Barão do Rio Branco, 373

Consulte nossas outras opções em imóveis: :5371-5544 ou www.ivanaimoveis.com.br

Apartamentos:
2 dormitórios,
sala, cozinha,
área de

serviço, bwc,
sacada Com

churrasqueira,
garagem.
R$ 84.000,00

Localização:
Bairro Vila
Lalau. Rua

" Henrique
Fernando
Mielke

LOCALIZAÇÃO
Bairro Nova Brasilia - Rua Leopoldo Janssen

- CENTRO: Rua Paulo Schíochet.
- Entrada + parcelamento direto com a Construtora.

EDIFICIO
* 14 apartamentos;
* Acabamento com massa corrida;
* Roda teto em gesso
* Salão de festas;
* Portão e porteiro eletrônico;
* Central de gás;
* 2 vagas de garagem;

APARTAMENTOS
* 1 suíte+ 2 dormitórios;

. * Sala de estar I jantar;
* Bwc social;
* Cozinha e área de serviço;
* Sacada com churrasqueira;
* 2 vagas de garagem
por apartamento.

EoíFICIO
1 O apartamentos
Acabamento c! massa corrida
Piso laminado
Salão de festas
Portão e porteiro eletrônico
Central de gás

.

APARTAMENTOS
1 suíte + 2 dormitórios
Sala de estar! jantar
Bwc social
Cozinha, área de serviço
Sacada c! churrasqueira

- 7 andares;
- 12 apartamentos;
- Acabamento com massa corrida;
- Roda teto em gesso;
- Salão de festas;
- Portão e porteiro eletrônico;
- Central de gás.
- ELEVADOR.

APARTAMENTOS:
- 1 suíte + 02 dormitÓrios;
- Sala estar f jantar;
- Bwc social;
- Cozinha
- Área de serviços;
- Sacada cf churrasqueira;
- 2 vagas de garagem.

FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA
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3275-1133
PLANTÃO 9658-5584

Rua EXp. João Zapella, '88 - Centro - Jaraguá do Sul

ENTREGA MAIO DE 20"09'
Apartamento no Residencia! Juliana,
Edifício com 04 pavimentos. 23 apartamentos. área de festa e portão elêíronico,

Apartamento contendo 01 suíte. 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, BWC social,
sacada com churrasqueira, vaga de garagem, hall de entrada,

Condições: -entrada + saldo parcelado em até 50 meses, Consulte-nos!

_ I
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Enge!!?£
2{)�
3370-0919
3055-0919

CONSULTE OUTRAS OPÇOES!
www.engetecimóveis.com.br

engetec@engetecimoveis.com.br
Rua Pe Pedro Francken, 253

Nova Brasília - Próximo a Kikar Auto
Center - Casa em alvenaria com 2 qtos, 2

salas, cozinha, lavanderia. Casa de
madeira com 1 qto, cozinha e bwc.

Galpão com 100m2, escritóro e bwc.
R$ 155.000,00. Aceita carro de mais ou

menos R$ 25.000,00.

Rio Molha - Casa com 3 qtos, escritório,
sala, copa! cozinha, dispensa, lavanderia,
churrasqueira, 167m2 de área const., lote

com 411m2. R$145.000,00.

Loteamento Amizade - Terreno localizado
no loteamento Jardim das Acássias,
contendo 318 metros quadrados,

excelente lugar com vista privilegiada!
APENAS R$ 48.000,00

-
,

PLANTA0 8412-4712 -lose Carlos ·1·8422-7655 - Suely
8412-4710 .. Acassio I 8424-5050 - Luiz I 8424-4848 - Sérgio

João Pessoa - Casa com 3
qtos (1 suíte), sala de tv,
sala de estar, copa /
cozinha mobiliada, área de
festa com cozinha
.mobiliada, piscina, jardim
de inverno, portão
eletrônico. R$ 250,000,00.

Apto próximo Arena
"Lançamento" Apto cf 1
surte (com sacada) + 2

quartos, sala 2 ambientes e

chur., cozinha, lav. Próx. ao

Centro. Preços e condições
especiais de lançamento.
R$105.000,00 com entrada
mais parcelas a combinar!

Edf. Athenas - No Centro,
apartamento com 1 surte
mobiliada + 2 qtos, sala de tv,
sala de jantar, 2 salas de estar
com lavabo, cozinha mobiliada,
dep. compl. de empreg.,
lavanderia mobiliada, garagem
para 2 carros. 203 m2 de área
privativa. Excelente padrão de
acabamento. R$ 310.000,00

Ilha da Figueira - Area de 2500
m2 com 1 casa mista de 3

qtos, sala, cozinha, bwc, lagoa
de peixe. R$ 90.000,00.

VILA NOVA: Ed. Porto
Seguro com 1 suíte
mais 2 quartos, 2
salas conjugadas,
churrasqueira com

sacada, cozinha,
lavanderia, garagem
com vagas para 2
carros. R$ 175.000,00

Chácara em Nereu Ramos
com 4 Lagoas, 185.000m2.

R$ 165.000,00

Haus
imóveis

CRECI1.105-J

Próximo ao Cent�o -

Apartamento com suite + 1
qto. sala 2 arnb., sacada cf
churrasqueira, cozinha
mobiliada, garagem, prédio
novo. R$ 130.000,00

* Apto Itapema - Apartamento
duplex, área total de 165m2,
com garagem fechada, sendo 1
suíte + 3 quartos (mob.), sala
de estar, sala íntima, cozinha
mobiliada, 2 banheiros, sacada,
amplo terraço coberto corn
churrasqueira e linda vista para
o mar. R$ 172.000,00 - Aceita
imóveis como parte de
pagamento.

Palazzo Ducale -

Apto Novo com 1
suíte + 2 qtos,
sala 2 amb.,
sacada com

churrasqueira.
R$ 130 000,00.

qtos, sala, cozinha,
bwc, lavabo, área de
serviço, chur., lote
com 100m2, e 84m'
de área construida.

Centro - Localização privilegiada na rua 28
de Agosto pióimo a Associação Comercial
com casa de 250m2 com 3 qtos (1 suíte),

sala de estar, jantar, copa / cozinha,
churrasqueira, piscina. Lote com

aproximadamente 900m2.

Vila Nova
Casa com 4
qtos, 2 saías,
copa!
cozinha, bwc,
lavanderia,
dispensa.
Lote 550m2.

Vila Amizade - Área Térrea com sala comercial
de 80m' com '2 bwc

.

s, 2 qtos, lavanderia,
garagem. Área Superior cf 3 qtos, bwc, sala,
cozinha, área de serviço, sacada, Área total de

construção - 260m'. R$145.000,00.
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Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

Cenlro/Guaramirim
vende-se sobrado no

centro de guaramirim
com 2 quartos. sala.
cozinha bwc, lavabo e

linda área de festas
R$ 130.000,00

CAIXAD'
AGUA/GUARAMIRIM
VENDE·SE CASA NO
BAIRRO CAIXA D'
AGUA COM 1 SUITE
E 2 QUARTOS. SALA,
COZINHA LAVANDERIA
E 1 BANHEIRO.
CASA NOVA E TODA
MURADA.
FINANCIAVEL PELA
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
R$ 80.000,00

Caixa D'ÁgualGuaramirim linda chacara
no bairro caixa d agua com lagoa. casa
mista de 102m' contendo 3 quartos 2

banheiros sala cozinha area de serviços e

vaga de garagem. Chacara com 20.050m'

casa no bairro nova

brasilia (próx. angeloni)
com 1 quarto, 3 suites,
2 bwc, garagem pi 3
carros, 287,73 m' de
área construída e

terreno com 337,68m'.
R$ 260.000,00CORTICEIRA GUARAMIRIM

VENDE-SE SOBRADO(2CASAS) NO BAIRRO
CORTlCEIRA COM 03 QUARTOS 02 BANHEIROS
02 GARAGENS, 220 M' DE AREA CONSlRUIDA E

TERRENO COM 503 M'

DR 280/Guaramirim(12003-8 jpg)
imóvel com 12 quartos, 8 banheiros,

cozinha e área construida com 150m2 e

terreno com 425m2 R$ 150.000,00

Financiamentos

C'.,W....

W?'A
.. �..

CAIXA ECONÔMiCA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Realizamos seu Projeto
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

vende-se casa em

schroeder I com 3
quartos 2 bwc,
sala,cozinha,
lavanderia, garagem e

outra casa nos fundos

R$ 90.000,00

Amizade/Guaramirim
Residencial São Luis, lotes cf
ampla infra- estrutura, pronta
para construir. lotes com

escritura'. um projeto a altura de

seus sonhos ruas pavimentadas
e arborizadas, passeio estilo

.,

americano, praça urbanizada cf
plygmund e 67% de area de

floresta nativa.

AvaVGuaramiiim linda casa no bairro Avai
com 3 quartos 2 banheiro sala cozinha area de

serviços garagem e area de festas 60m2 de
area construída e terreno com 306m2. casa
financiavel pela caixa economica federal.

R$ 80.000,00

TERRENOS

• AVAí 360 m2 R$ 25.000,00
• TERRENO NO BEIRA RIO R$ 30.000,00
• VENDE· SE LOTES NA BANANAL DO

SUL PROX. PONTE NOVA COM 360 M2
• MASSARANDUBA AREA DE TERRA

COM 283.000,00 M2
• NOVA ESPERANÇN COM 360 M2
• AMIZADE COM 376M2. TERRENO COM
ESCRITURA. R$ 42.500,OQ
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Edillcio San Gabriel·
apartamento com três
dormitórios, sala para dois
ambientes, bwc, cozinha,
lavanderia, uma vaga de
garagem. R$105.000,OO

Edifício Jaeser If •

terceiro andar
apartamento com

suãe mais dois
dormitórios, sala
estar e jantar, bwc
social, cozinha,
lava'nderia, uma
vaga de garagem.
RS 160.000,00

Rua Prefeito José Bauer, bairro RAU

Apartamentos de 02 e 03
dormitórios.

A partir de RS 99.000.00
(entrada + saldo em 36x - pare.

direto cf a imobiliária)

CORRETOR
DE IMÓVEIS

003 - Santo Anlonio, terreno com área de 89.268,OOm' .

004 - Vila Nova, terreno com área de 3n,97m'.
007 - Sanlo Anlonio, com área de 62.352,OOm'.
048 - Amizade, terreno com área de 562,14m'.Terreno de esquina.
049 - Amizade, terreno com área de 348,OOm'.
064 - Estrada Nova terreno com área de 89.000,OOm'
065 - Sanlo Anlonio, com área de 10S.000,00m'.
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,OOm' (óümo p/indústria)
111 - Schroeder, terreno com área de 3.042,OOm'.

R$ 350.000,00
R$100.000,00
R$120.000,00
R$ 90.000,00
RS 75.000,00
R$180.000,00
RS 70.000,00
RS 150.000,00
R$ 45.000,00

046 - Apartamenlo - Centro, com área total de .R$ 175.000,00
.

com

O�O - Jaraguá 84, casa com 38,66m' e terreno com 207,55m'.
015 • Tifa Marlins, com 02 casas de alvenaria e terreno com 720,OOm.'.

RS 35.000,00
R$115.000,00
R$140.000,00
RS 150.000,00

017 - Chico de Paula, casa de alv.,cl 140,00m' e terreno c! nO.OOm' (acerta troca por outro imóvel)
031-II�a da Figueira, casa dealv. cl 132,OOm'e uma de mad. de 60,OOm' c/terreno de 525,OOm'
(aceita apto demenorvalorem Jaraguá, Rorianópolis, praias ... )
042 - Nereu Ramos, casa de alv. cl 38,OOm' e terreno com 322,OOm'. Acelta financ. bancário.
074 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 10B,00m' e terreno com 322,OOm'.
078 - Rio Cerro II, duas casas de madeira e terreno com 322,00m'.
080 - Vila Lenzi, Sobrado cl 258,00m' e terreno cl area 418, 12m'. aceita apto de (·)valor, casa ou terreno.

083 - Baependi sobraão com 250,OOm' e terreno com 548.00m'.
089 - Sanlo Antonio, mini sítio com casa de alvenaria, rancho, com área de 7.125,OOm'.
096 - Tila Marlins - casa de alvenaria com 180,OOm' e terreno com 301,Olm'.
112· Centro, sobrado com 277,OOru' e terreno com 375,OOm'. Aceita apto no centro como parte dó pgto
124 - Tifa Martins, casa de alvenaria cl 114,OO�' e terreno ci 420,OOm'. Acetta carro na negociação'..
133 - THa dos Monos, casa de alv. c/ 180,OOm'terreno com 420,OOm'. Aceita carro na negociação
139 - Nereu Ramos, casa de alv. c/70,OOm','e uma edlcula em consnuçào cl 42,OOm'. Terreno com 37g,26m'
154 - Schroeder, casa de alvenaria com 48,OOm' e terreno com 450,OOm'.
155 - DR 280, sentido Corupá, cl casa de alv. de 170,OOm', lanchonete, mercado, borracharia, terreno cl área aprox, de 20,OOO,OOm'.
(aceita casa em Jaraguá). Valor a combinar
168 - Estrada Nova, casa de alv. cl IO,OOm' mais edicula (acerta carro na negociaçáo) R$ 50,000;00
172 - Três Rios do Sul, casa de alvenaria com 167,OOm' e terreno com 498,40m'. R$165.000.00
188 - Santo Antonio, sobrado com área de 170,OOm' e terreno com 2.500,OOm'. R$100,000,00

RS 50.000,00
RS 80.000,00
RS 40.000,00
RS 280.000,00
RS 300.000,00
R$ 120,000,00
RS 80.000,00
RS 470.000,00
R$ 125,000,00
RS110.000,00
R$ 87.500,00

1mI,1Ii1l���.�"""••��mi_ f085 - Sala Comercial térrea, bem localizada no centro dacldade, rom 97,OOm'. R$160.000,00

com casa,
082 - Ribeirão Cavalo, com 57.500,OOm', com casa, rancho, 02 lagoas.
123 - Santo Antonio - com área de 30.000,00m'. aceila carro na negociação.
162 - Garibalde - com área de 40.000,OOm'. Com casa de madeira, rancho. plantação de aipim.

18� - Caimão, lIapocu, c/30.000m', Casa mistá 60,00m', aviário, 01 lagoa, 1000 pés de eucalipto.

R$135.000,00
• RS 75.000,00'

R$ 90.000,00
R$ 220,000,00
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Ref. 109.1 - Apto. no Ed. Jaesser c/124m2
cl 1 suíte + 2 qtos., sacada c/ churrasq.

Czerniewicz.R$110.000,OO

• COMPRA • VENDE • ADMINISTRA
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www.imoveiscidade.com.br
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Ref. 84.1 - Apto. nó Ed. Esplendor
cl 104m2 c/l suíte + 2 qtos,

sacada c/ churrasqueira, Baependi.
R$ 155.000,00

ED. WALTER BARTEL

casa naVIta Lalau - prõx. a Weg 2 cl 3 quartos,
sala, copa, cozinha, llavabo, 1 banheiro social,
1 quarto de visita, garagem, área de serviço,

'Terreno com 456m'R$ 215.000,00

Ref. 118.1 - casa de alv. no aáependl
cl 146m2 cl 3 qtos., 2 bwc

.

$, mobiliada,
2 vagas de gar. Portão eletrônico. Terreno

c/480m2.R$ 215.000,00

Casa rIO Centro C/ 1 suíte + 2 quartos, 3 salas
amplas, 3 banheiros. lavanderia, dependência oe

.

empregada. 3 vagas de garagem. cozinha
mobiliada, com a metragem de 205m', e o terreno
com 392m<. Imóvel Averbado.R$ 210.000,00

Ref. 119.1 � casa de alv. no Jaraguá
Esque(do cl 3 qtos., 2 saías, 3 bwc s,
área de festas, 2 vagas de gar. Terreno

c/450m2.R$195.000.00

Entrada + Saldo Financiamento Vendas
parcelado em até SOx �:::;r���: Exclusivas

EXCELENTE IMÓVEL CENTRAL
Galpão comercial rio centro da cidade

com três pisos. Consulte-nos!

Apto. no Centro - cf 186m2 •

Prédio cf piscina e

playground, quadra
poliesportiva e porteiro 24h.

R$ 160.000,00

casanoezemlewteCz, com frente
1 suíte com hidro e closet. 3 dormitórios. 2 ambientes

de sala, cozinha, mobiliada. área de serviço. ampla área
de festas. 2 vagas de garagem.Consulte-nosl

TERRENO COMERCIAL
Terreno na Rua José Theodoro
Ribeiro, na Ilha da Figueira

(6 km do Centro) c/4.820m2•

Terreno comercial de�ulna or6.ximo
a Prefeitura R$126.000,OO

.

Terreno central com 14X28'" 392m2• R$13O.0oo,oo

Ref. 15.2 � Casa de alY. noAmizade cf 130m2
cf 1suíte + 2 qtos. e demais dep. R$155.000,00Ref. 78.1 - Casa de alv. cf 160m2 cf 4 qtos., escrit., sala,

copa, COZ., 2 bWc's, lav. e churrasqueira. Terreno cf 362m2•
R$ 87.000,00

•
.

Ref. 100.1- Terreno cf 780m2 na Vila Nova. R$130.ooo,oo
.-.--- .. � _.

R��ã�-tt�:;i.�1.��O Ref.��:f�;:;�Z�8;�:�::����.:;.:::����..

Ref.·63.1"� T�;��·��
..

�;·450·�;·��·N���·B���;1;�. R$73.000,oo cf 3 qtos"e2!e��� 8��.�$211�:8õo�S�rrasqueira
"." ...•.••..•".,.,,,.,,,.,, •.•. , .. , ·_ " ,."".".' .• "·,;'.,,,, .• ' .. "'n."' ,,.,,.,,,.,, ,, �,,.,, �, , , ", .• ,,,.,,., ,,,.,,,, ,, •. ,, ,, •..• ,.,,,,"", ",,, " ,." "" _" ""

OPORTUNIDADE·CASA NOVA (Amizade) . 3 quartos, bwc, sala de estar e jantar,
cozinha, lavanderia, garagem coberta.R$110.000,OO
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CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br
..,. 'v

Strasbourg Jaraguá do Sul- (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 114 - Centro

Blumenau - (47) 3331-4500
ltajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul- (47)3522-0686

Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Imagens somente para Uns ilustrativos. Promoção 'A1ND�DÁ TEMPOSTRASBOURG·. Peugaot206 HB Feline t.s FLEXAutomática-AtCondidonadoOIgilal-Difeção HldráuDca -Sensorde iluminação e sensorde chuva - Vidros e travas eléaftas -Faróls de neblina - Rodas ele liga leve - FreiosASS - AnOlModalo.: 07108 - Pintura�lida - Frete
Incluso�Valor tabela de R$49.950.00-Valor promocional de R$45.950,OQ com A$ 4.000,00 de bOnus qua oorresponde aoCâmbioAutomatico nptronlcGRÁTIS fã incluso.Quantidade de EsloqU9 nas ccrcessonâriaa: 20 unidades.Paugeol206 SW 1.4l FLEX . 5 portas - Ar cooolcion.ado - DireçãoHidráulica- Vidros e travas elétricas-Faróis de
neblina -Aro'Modelo.: 07/08· Freie InclllS9 -Pintura sólida -Preç9 tabelade R$ 44.500,OO-Preço Promocional apartirde A$ 40.990,QOà�sta com R$2.500,OOde Bônusdefábrica e , A$1.010.00oodesconto promodonaldaCon�flária SfrasbólJrg Já incluso no preçoá vlstaanuncíaÔO.Unha P.eugeo1307 HB (Halch Back) e Sedan Versão
Griffe· BanccsdeCouro-.Telo Solar - Hands-Free B1ueIOOÜ}-Disquetelra-:-Pllolo Automático - ArCorldicionado digital Bi·Zone -FreiosABS-Ailbagduplo - Ano/MocI9Io.: 071OS· 5 portas-motorlzaçáo 2.0l16V -equipadode série com "Câmbio Automã!ico.5eqOendaJ TIplronic System Por5d!e·. Com Bõnusue atá RS 4.000,00 para a Versão
Sedan Grille eBônus de até R$ 3.000.00 para a VersãoHatch Bact.Estoque'dasOcrcessonártasStiasbourg: 2t) unidades doPeugeol206 He Feline 1.6lRexAutomática. 20 unidades do Peugeol2{l6SW 1.4lFlex5 portas. 20 unidadesdaUnha Peugeot 307 Hatch Backe SedanVersão Griffe J..5portas-mcícrízaçâc 2.0L 16V.Prazo de vigência da
promoção de 08I02.12008? 291'02/2008. ou enquanto durarem osestoquas:Nãocumulaliva com outras pronl9ÇOes.Algumas ofertas��usivas daConcessionária Slrasbourg. Paramais informaçOessobr� preços e condições espedals, consulte a Red.e �eConcessionárias Peugeot, ligue para Õ80� 703 2424 ou acesseW'I'tW.peugeot.com.br.

'WWW.S t r'� � lÚ� u 'r'g' _'corn.bn
� .. , .. � ..

DIRIJA ESSE PRAZERSegúnda a Sexta das 8h às 19h. Sábados das 9h às 13h.
.

- .,� ,... I
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Rua Walter Marquardt, 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sul· SC Fone: (47)3370·7500

Vectra GL 1998 branco·
COMP+RLL

.;101':'1.1,".1.-

Uno ELX 4p 1995 R$ 10.900,00
Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 29.500,00
Palio ELX 1.3 4p 20051dtjaq/te prata R$ 26.800,00
Escort L 1.6 GNV 1994 R$ 10.900,00
Escort GL Zetec 1997 ac/dh/kit R$ 14.900,00
Pampa 1.8 1996 c/opc,R$ 11.000,00
FiestaGL 1.04p 1986R$12.500,00
Vectra GL 2000 completo R$ 28.800,00
Vectra GLS 1997 R$ 19.900,00
Ford Ka 2001 cl kit + cd painel. R$ 16.800,00
KanqooExpress 1.6 2003. R$ 23.000,00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Palio Fire 4p GNV. R$ 19.900,00
Santana 4p 1988 GLS completo. R$ 7.800,00
Fiorino Furgão 1.51998 R$ 15'�500,00
Gol 1.61988 R$ 6.800,00
Escort GU1995 R$ 10.500,00
Celta 1.0 2005 clopcionais azul R$ 21.500,00
Fiorino Furgão 1.5 1994 cl GNV R$ 10.500,0,0
Gol M! 1997 cf ac/dh/te R$ 14.500,OQO
Gol CU1.81995 R$ 12.300,00
Audi A41.8 completa+couro 1996 R$ 28.500,00'
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9.500,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$ 17.500,00
Ford Royaile 1993 c/ kit GNV R$10,500,00
Corsa Sedan MN 2003 trio/ac R$ 26.800,00
Santana 1,8 4p 1996 R$ 13.500,00
Clio Sedan 2002 completo � dh R$ 22.900,00
Uno EP 4p R$ 11.000,00
Escort GL 1988 R$ 5.500,00
Kombi 1.6 MI2006 Escolar R$ 29.500,00
Gol GII12001 4p R$ 17.900,00
Scenic RXE 1.6 2002 GNV R$ 35.900,00
Santana Evidence 1997 R$ 16.500,00
Corsa Sedan Classic 1.62005 R$ 23.900,00

.
Ka 2005 R$ 19.000,000
Palio 1.6 4p completo. R$ 16.500,00
Fiesta 4p 1898 R$12,900,00

CONSÓRCIO MOTOS

Confira outras

MOTOS e valores

Honda Biz 125

115,61 mensais

Honda CBX 250 Twister�

R$ 210,15 mensais

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

# Sem taxa de adesão;
# Redução de parcela após contemplação (via lance);
# Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
# Antecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
# Sem iuros sem taxas extra etc;

-

R$ 218,08 mensais

Honda XR 250Tornado

R$ 229,88 mensais

MESES

"12.780 00 2"1989

"14.9"10,00 256,54 MESES MESES
"17.040,00 293,"19
"19."170 00 32984

30.00000 38"1 49 324 "17

2"1.30000 37275 35.000,00 445,07 378,20

24.560 o 4225 40.000,00 508,66 486,26
50.000,00 635,82 540,29
60.00000 76298 64834

70.00000 890 "15 75640

80.000,00 "1.0"17,3"1 864,46
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28�de�

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1014 - Centro
(em frente Posto Marechal)

NISSAN PATHFINDER 1994
V-6, PRETA, COMPLETA, VECTRA CO 1994. FIORINO 1.5 ,AZUL, 1994,

AUTOMÁTICA VERMELHO, COMPLETO COMPLETA+GNV

OMEGA GLS 2.0 1993,
AZUL, COMPLETO COM

TETO SOLAR

GOL CL 1.8, 1992,
BRANCO

ESCORT GL 1.81991,
AZUL COM OPCIONAIS

SAVEIRO CL 1.6, 1989. FUSCA 1600. PRATA. 1986,
BRANCA COURO., RODAS,SOM
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MUIT� OPÇÕE-Ç EM UM SÓ LUGAR
VEíCULOS SEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCIL

A.Ç MENORE-Ç TAXAS DO MERCADO
ÓTIMA VALORIZAÇÃO DO SEU USADO
PRAZO DE ATE 60 ME-ÇE-Ç PARA PAGAR

SEU CARRO ESTÁ NA

Você. que exige veículos de qualidade, procedência garantida ,

revisão preventiva e urna negociação +ransparenie, venha nos visifar

www",ditrentoautomoveis.com
CORSA - 2001- AO/OTIlT IALiTE - 4P - CINZA
CORSA - 2001 - AOI OT I IT ITE - 4P - VERMELHA
CORSA-2002-0T/TE-2P-BRANCA
CORSASEDAN-2001-AO/OT-4P-VERMElHA
CORSASEDAN-2001-AO/DT -4P-PRATA
CORSASEOAN-2008-AO/DT/-4P-PRATA
CORSASEDAN-2002-AO/OT/AC-4P-BRANCA
CORSA SEDAN - 2002 - AUI DT I IT - 4P - CINZA
VW
FOX 1.6 - 2005 - OH/lT lOTIAU-4P.- CINZA
GOl-2002-AO/Al/VE/DT/DH/lT/TE-4P-PRATA
GOL - 2001 - BÁSICO - 2P - BRANCO
GOl-2003- DT10H/lT ITE-4P- CHUMBO

-

GOL - 2001 - TE/VEIAOI DT I IT - 4P - CINZA
GOlPlUS-2001-lT/DT/AU-4P-PRETA
GOL SPECIAL - 2002 - BÁSICO - 4P - BRANCA
PARATI-2002 -Al/VE/DT10H/LT ITE -4P- CINZA
SANTANA -2001-AC/DH/VE/TE/RE/DT -4P-PRATA
_FIAT
FIORINO -1997 - BASICO - 2P - BRANCA
PALIO - 2005 -AC1.1Al/VE/DT10HIAC/Rll/LT ITE -4P - BRANCA
PALIO - 2006 - AO/ OT I IT � 2P - VERMELHA
PALIO -1998 - AO/VEIOTAC I IT ITE - 4P - CINZA

, PAllO WEEKEND -1998 - AOIABIAl/REI FN/VE/OT10HIACI IT I
TE-4P-VEROE
SIENA - 2007 - AOIALI VE DT OH IAC ITE - 4P - PRATA
STILO - 2005-AllAO/RE/VE/DTIDHIAC/CD/lT ITE -4P- VERDE
UNO-1997 -AOI DT IlT - 4P - VERMELHA'
WNO CS IE -1995 - AU/DT IlT - 2P - VERDE
UNOMillE FIRE - 2002 - IT10TIAO - �P - VERMELHA
UNOMillE SX-1998 - VElDT IAC/lT ITE -'2P - VERMELHA
RENAULT
CLlO- 2002 - AGI IT IDTIVEIAB/TE - 4P- BEGE

FORD
ECOSPORT - 2004 - 4WDI AO IAl I VE I 011 OH I AC I IT I TE I GNV -

4P-PRATA
EGOSPORT -2005-AOIABIALiRE/FN/VE/DT/DH/AC/RlLllT/
IE - 4P - PRETA
ECOSPORTXlS 1.6 - 2004 - AC I OH I VE I TE I IT / DT I Al - 4P -

BRANCA
ECOSPORTXlS 1.6 FLEX - 2005 - AC/VE/TE/lT lOT I RE/FNI GNV
- 4P - VERMELHA
ECOSPORTXlS 1.6 l - 2005 - AC/OH/VE/TE/OT/RE -4P - PRETA .

ESCORT-2001-AO/Al/VE/DT/DH/AC/lT/TE-4P-PRATA
ESCORT SW -1997 - BASICO - 2P - VERMELHA
ESCORTSW 1.8-1998-AC/DH/VE/TE/DT -4P -·AZUl
ESCORTSW 1.8 -1998 - OH/lTlOT I AO -4P - CINZA
ESCORTSWGLX 1.8-1998-AC/DHNE/TE/DT IRll-4P-AZUl
FIESTA -1998 - AOI DT I IT - 4P - PRATA
FIESTA.- 2004 - DT I IT - 4P - PRATA
FIESTA - 2007 - AUIAllVE/DTIDHIAC/lT ITE -4P -PRATA
FIESTA - 2004 - DT I IT - 4P - BRANCA
FIESTA - 2003 - IT I DT - 4P - BRANCA
FIESTA - 2003 - IT lOT I AU - 4P - PRETA
FOCUS 1.8 l HÁ- 2003 - AO/VE/DTIDHIAC/lTITE - 4P - VERDE
FOCUS GUIAAUT - 2005 -AC/OH/VE/TE/DT IREI AUT IGOURO-
4P-PRATA
KA-2001-AU/VE/DT/DH/-2P-CINZA
CHEVROLET
CELTA - 2003 - AOIAl/VE/DTI ACI ITITE- 2P - PRATA
CELTA - 2003 - AOI DT I IT - 2P - VERMELHA.
CELTA - 2002 - AOI IT I DT - 2P - VERMELHA
CORSA - 2001 - AU";ALI DT - 4P - BRANCA
CORSA-2005-AQ/Al/FN/DT/AC/lT/TE-4P-VERMElHA
CORSA - 2001 - AOI DT - 4P - CINZA
CORSA - 2004 - AOIDT I LT - 4P - BEGE

CLIO AUT. 1.0 16V SEDAN - 2005 - TElAOI DT - 4P - PRATA
CLIO EXP - 2004 -AOIABIAlVElDTI DHI AC/LT ITE - 4P - VERDE
CLIO EXPR. HATCH - 2005 - AC/DH/VE/TEIAB/DTIlT -4P- PRATA
CLIO HATCH - 2{)01-AOIAB/VEIAC -4P - PRATA
CLIO HATCH AUT - 2006 - DT I IT - 4P - CINZA
CLIO HATCH RN 1.0 - 2001 - AU I AB IVEl-DT I A,C / CD I IT I TE - 4P -

CINZA
CLIO PRIVilEGE r.616VSEDAN - 2005 - AC/OH/VE/TEI ABI OT I IT
IRE/Rll/CO-4P-VEROE
CLIO SEDAN - 2004 - AOIDTl IT - 4P - PRATA
CLIO SEDAN 1.0 16V - 2006 - AC I DH I VE /TE I AB I DT I IT - 4P -

VERDE '

SCENic - 2005 -AOIABIAl/REIVE/DTIDHIAC/RlLllT ITE - 4P-
CINZA

'

SCENIC - 2005 -AO/COU/ AB/ AL/RE/FN/VE/DTIDH/AC/RlL/
CD/lTITE-4P-PRATA
SCENIC EXP 1616V - 2004 - AOI ABI RE/VEI DT I DHI AC/RlLllTr
TE - 4P - PRATA
SCENIC EXPR.1.616V - 2005-AC/DH/VE/TEIAB/DT I IT - 4P - BEGE
SCENIC RT1.616V -2002-AC/DH/VE/TEIAB/DT IlT -4P- CINZA
HONDA
CIVIC - 2006- AOI ABIAL/RE/FN/VE/ DT /DHIACIRlL/CD/lT I
TE - 4P - PRATA
CIVIC LX- 2001 -AC/DH/VE/TEIAB/DT ICD -4P - PRATA
TOYOTA
CO�OllAXEI18VVT - 2003 - AOI AB I ALIHE I FN I VE lOT I OH I AC /
Rlt../TE - 4P - PRATA
COROllAXLl16VVT - 2003 - AOIABIALI RE/FN/VEI DT I DHI ACI
Rll/TE - 4P - PRETA
PEGEOUT
206SW16/ESCAPADE- 2007 -AU/VEI OT IDHIAC/RlL/lT ITE-
4P-PRATA

e

PEGEOUT206- 2004- AUIALIVE/DT IlT ITE -4P- CINZA
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VEíCULOS

VEíCULOS
3275-0045

PEG. 20&1.& COMPL+GNV R$ 22.800,00

POLO 1.& 2003 COMLETO 32.800 PALIO WEEKEND 1.51999 COMPL 19.800,00 PARATll.82001 COMPLETA GOLF 1.& 2000 COMP + RD 18 31.500

EMAIS .••

BLAZER completa+ GNV 2001
CELTA LIFE 4P com ar 2007
CORSA Gl 1.4 2P 1996
KADETIGl 1996
MONZA SUE 2P 1987
PARATI Gill 4Pcompleta+GNV 2002
GOL G41.0 4P AR 2007
GOL G4 2P com ar 2006
GOL G1I11.0 4P c. opes 2001
GOll2P 1997
SIENA compl. + GNV 1999
PAllO WEE. FIRE compl. 2002
FUSION sle 2006
ECOSPORT XlT 1.6 2004
FIESTA4P 2003
ESCORT ZETEC 4P 1998
ESCORT l2P 1992
VERONA GHIA 4P compl. 1993
SCENIC PRIVILEGE compl. 2004
NX-FALCON 2007
TWISTER 07 XT 600 2004

www.giovaneveiculos.com.br

Todos os valores abaíxc são negociáveis
Rua Bernardo Dornbusch, 330 * Entrada Clube Atlético Baependi

CLIO SEDAN 2003 COMPL R$ 24.900,00

FOCUS GL 1.8 2001 COMPLETO 28.900,00 STRADA 1.5 2000 BASICA 18.80"0

Astra CD 2.0 2004 Parati ell.6 1994 Palio Fire EX 1.0 8V 2001

TWISTER 2003 R$ 8.300 PRISMA 1.4 FLEX 2007 C. AR + AR

I
, < •• ���•• �•• �-�º--�._�.�.��-�!�.��..... I

Goll.6 AP 1993

......................................

'1

I

I
I

�()I �()()() 1!1!1!) I>!""<:,, J
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Segunda a Sexta'das 8h às 19h. Sábado das 9h às 13h. DIRIJA ESSE PRAZER

Strasbour
www.strasbourg.com.br

Jaraguá do Sul- (47) 3310-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

Blumenau . (47) 3331-450.0
Itajaí - (47) 3344-7000 .'

. Brusque - (47) 3396-866'
Rio do Sul- (47) 3522-0686

1'1 BAN�O PEUGeOT

•
--

Imagens somente para fins ilustrativos. Peugeot Partner j .6L 16V de 110 CV. Ano-Modelo.: 07i08. Versão sem porta lateral. Freios traseiros com compensador de carga. Direção Hidráulica com regulagem de
altura, Motor de 4 cilindros.Pintura S6lida. Frete Incluso Grade de proteção de carga atrás do banco do motorista. Compartimento de carga de 3.000 litros. Carga útil: 625 kg, Preço à vista apartir de R$ 32.990,00,
Quantidade de Estoque nas concessionárias.: 04 unidades.Paramais informações e preços consulte aConcessionária Strasbourg da sua região.

..
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--VEíCULOS O CORREIO DO POVO DlFIM·DE·SEMANA. 16/17 DE FEVEREIRO DE 2008

CHEVROLET

ASTRA - Vende-se, 03, 2.0, 4 pis,
flex. R$ 30.000,00. Tr: 3273-0775 c/
Milton.

FRETE
Realizamos fretes

Carga frigorífica,e
.

carga seca.

CONSULTE-NOS!
9992-4312
3370-3579

FIESTA - Vende-se, 01, c/ te, ai,
ac.som, 4 pts. R$ 17.500,00. Tr:
8825-2449.

FIESTA - Vende-se, 03, 4 pts, eompl
ve. R$ 24.500,00. Tr: 8823-8479.

CELTA - Compra-se, acima de 06,
flex. Tr: 8426-1076. FIESTA - Vende-se, 98, 4 pts, 1.0. Tr:

3371-6480,
CELTA· Vende-se, 01. R$ 16,500,00.
Tr: 3370-1650,

CELTA - Vende-se, 2p, branco, 2004,
.

excelente estado, Tr; 91 02�2008.

CORSA - Vende-se, 1,0, branca,
1999, excelente estado, 1r: 8803-
4362 ou 3376-0854. c/ Elton.

0-20 - Vende-se, 91, R$ 24.000,00,
Tr: .3370-1650,

MONZA - Vende-se, 88, 2.0, classic,
c/ GNV. R$ 7,800,00. Tr: 3371-1272
ou 9993-3652.

OMEGA - Vende-se, 4.1, CO, c/ GNV.
R$12.000,00+parc. Tr: 3372-0808.

S10 - Vende-se, 96, 2.2, eompl+gnv.
R$ 26,000,00. Tr: 9128-8100.

VECTRA - Vende-se, 94,
eompl+gnv. R$ 16.000,00. Tr:
9128-8100.

VECTRA - Vende-se, 94, CO. Troca
se pormoto, R$15.000,00. Tr: 3372-
1578 ou 9166-3800,

FIAT

PÁLIO - Vende-se, 06. Flex. campi. -

AR. RS 28.500,00. Tr: 9978-9990.

PÁLIO - Vende-se, 97, 1.6. 16v,
campi,Weekend Stile, R$17.500,00,

.

Tr: 9128-8100,

PÁLIO - Vende-se, 97, 4 pts, ctv», te.
R$13.000,00. Tr: 3275-1642,

PÁLIO - Vende-se, 98, verm, 4 pis, c/
ar, te. R$ 15.000,00 neg, Tr: 3276-
2136.

PÁLIO - Vende-se, 99/00, compl,
cinza escuro: Tr: 3379-5231' ou
9148-9655,

STilO - Vende-se, 1.8, 16v,
completo, 2003. Impecável. Tr:
8406-4447.

TIPO - Vende-se, 95, 1,6, compl. R$
8,500,00. Tr: 9903-1899.

UNO - Vende-se, 02, 4 pts. Tr: 8426-
1076,

.

FORD

ESCORT - Vende-se, a8" compt. R$
3.000,00+parc. Tr: 9125-3113.

ESCORT - Vende-se, 94, hobby. R$
7.200,00. Tr: 3376-,1480.

APOLO - Vende-se, 91, GL, dourado,
R$ 7.200.00, Tr: 3273-1198.

FUSCA - Vende-se, 75, original. RS
3,500,00. Tr: 9914-9399,

FUSCA • Vende-se, 79, Ou troca-se

por moto. R$ 2.400,00. Tr: 8424-
2073,

GOL - Vende-se, 02, power. Tr: 9165-
3174.

GOL - Vende-se, 82, 1.6. RS
3.800,00. Tr: 337!)-0983,

GOL - Vende-se, 84, RS
2.400,00+doc, Tr: 3275-2034,

GOt - Vende-se, 95, bola. R$
8.000,00+parc. Aceita-se troca. Tr:

(46)9104-8134.

GOLF - Vende-se, 01, 2.0,
cornpl+couro. R$ 32.000,00, Tr:
9191-6333.

PARATI - Vende-se, 98, 1.0, 16v, c/
gnv, R$16.500,00. Tr: 9937-5984.

SAVEIRO - Vende-se, 86. diesel. RS
11.000,00. Tr: 3273-1798.

SAVEIRO -. Vende-se, 86, diesel,
campI. RS 16.000,00. Tr: 8423-
5310.

RENAULT

SCENIC - Vende-se, 00/01, 1.6 RT,
16v, sem ar, R$ 25.000,00. Tr: 8849-
5146.

SCENIC - Vende-se, 02, 1.6, RT,
prata, R$ 32.000,00. Tr: 9113-1311 ,

SCENIC - Vende-se, 02,
compu-couro. R$ 34.000,00. Tr:
9191-6333,

MOTOS

BIZ - Compra-se de 00 à 03. Até RS
2.800,00. Tr: 9606-4647.

BIZ - Vende-se, 05 ou troca-se por
material de construção, Ir: 3371-
4284,

BIZ - Vende-se, 05, ES, azul. RS
4,200,00. Tr: 3370-4260,

CBX 200 - Vende-se, 00. R$

4.800,00. Troca-se por fusca Tr:
8812-6952 ou 3370-6598,

3.600,00, Tr: 8826-2502. OUTROS ÔNIBUS - Vende-se, 87. RS
19,000,00, Tr: 3370-1650,

TORNADO - Vende-se. 03. RS
8,000,00. Tr: 8807-0261. PAJERO - Vende-se, 02, sport, SE,

2,8. R$ 70,000,00. Tr: 9184-1330.
CG - Compra-se, 125. Tr: 8408-
3633, CLASSE A - Vende-se, 99, campi +

couro, R$ 25.000,00, Tr: 9128-81 00.TORNADO - Vende-se, 03. Ir: 3371-
1335 ou 9953-1446,CG - Vende-se; 88, Tr: 8405-3089.

ACESSÓRIOSF-1000 - Vende-se, 92/00. Tr: 337J-
1030 ou 8404-9615,. CG - Vende-se, 99, verrn. R$

3.000,00. Tr: 3273-0799.

DT 180 - Vende-se, 89, p/ trilha. R$
1.500,00. Tr: 9968-9296.

TORNADO - Vende-se, 05, 250,
verm, c/ 17.000km, R$ 9,000,00. Tr:
3370-7424. APARELHO - Vende-se, de som,

p/carrn, pionner. R$ 180,00. Tr:
9115-7672.

JIPE - Vende-se, 60, 4x4, hidráulico,
6 cilindros. R$ 14,000,00. Tr: 9184-
1330.

MICRO ÔNIBUS - Vende-se, 99, c/ 19
lugares. Tr: 3370-4888,

MICRO ÔNIBUS - Vende-se, 99,
campi, sênior, c/ linha, c/24Iugares,
Tr: 9654-5380.

CAPACETE - Vende-se, R$ 30,00. Tr:
3370-1856.

TORNADO - Vende-se, 06. Tr: 3274-
8133.

CAIXA - Vende-se, ne som,
amplificada, semi nova. Tr: 3372-
3575.

SHADON - Vende-se, VT 600. 02,
chumbo. c/ nota.c/ 7.450Km.
original. Tr: 9157-3000 ou 9118-
3000.

TWISTER - Compra-se, 250. Tr:
8408-3633,

STRADA - Vende-se, 99. R$
XTZ - Vende-se, 03, preta: ES, R$
4.500,00, Tr: 3273-0799.
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tEVE O SOL COM V(JC�.

Joinville Jaraguá do Sul
473145.42421 Av. Marquês de Olinda, 17441 América 473370.4800 I Av. Prefeito Valdemar Grubba, 2120 I Vila lalau
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.

.

Gabival
Tudo que Você Quer

..
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3274-0000

BLUMENAU I'3144-3144
jOINV1LLE.
3145-3145 ••

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



veiculas

3370-3113
.

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

Picasso Exclusive 2003 RS 39.990,00

(471 3370-3015
ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO•.

CONSULTE-NOS <'

RU,8 Presidente Epitácio Pessoa 570 ,-salà 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina NOVOS E SEMINOVOS

It.v. Veiculosl
Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 • Centenário

-.' Fone/Fax: 3371-1743
ASTRA SEDAN 2001 GASOLINA R$ 26.500,00

.

CELTA 1.0 VHC 2P 2006 FLEX R$ 23.500,00
-

CG 150 TITAN KS 2004 GASOLINA A$ 4.700,00

GOL 1.0 MI 1999 GASDLlN. R$ 15.500,00

GOL 1�6 4P 2006 FLEX R$ 33.000,00

GOLG4 2007 FLEX R$.28.500,00
PAllO FIRE 4P 2007 FLEX R$ 29.500,00

SANTANA GLS 2.0 1988 GNV. R$ 8.500,00

SCENIC 1999 GNV R$ 25.500,00

SPACEFOX 2007 FLEX R$.43.900,00

GREIN CAR
COMPRA - VENDE - 'TROCA - FINANCIA

ACEITA-SE CONSIGNAÇÃO .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PROMOÇÃO

A CADA R$50�O EM COMPRAS
VOCÊ RECEBERÁ UM CUPOM PARA

CONCORRER A

DE R$100,OO
EM DINHEIRO

SORTEIO DIA 20/03/2008 ÀS 19h.
.

Rua Walter Marquardt, 2820 - SL. 05 - Barra

Não passe aperto, passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opções abaixo com desconto em folha, para sua tranqüilidade, agora tambPm na Golden!

Empréstimo para:
- Servidor Público
- Servidor Estadual
- Servidor Municipal Jaraguá do Sul
- Servidor Federal
- Funcionários de Correios e CELESC
- Empréstimos Aposentados e Pensionistas INSS :
- Empréstimo para pessoa física com cheques.

.

• CRÉDITO �ESSOAL
• FINANCIAME.

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850 - SL 01 Nova Brasília 337O 6261E-mail: financiamentos@ibest.com.br -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Visite nosso site e

aproveite para cadastrar
seu Currículo e consultar
as vagas disponíveis.

www.back.com.br CALDEIRISTA - Ensino fundamental completo ou em curso.

Experiência de um ano com operação de caldeira a vapor com

abastecimento manual ou informatizado.

VAGAS URGENTES,!!!
VAGAS PARA JARAGUÁ DO SUL

Endereço para cadastros: Rua Victor Gaulke, 70 - Bairro
Czerniewicz - Próximo ao Hospital Jaraguá e SCAR

COMPRADOR (A) - Ensino superior completo ou em curso.

Experiência mínima de seis meses na função preferencialmente em

áreatêxtil.

ANALISTA DE CUSTOS - Ensino superior completo ou em curso.

Experiência mínima de seis meses na função (desejável na área têxtil).

CONSULTOR D� VENDAS - Ensino médio completo. Para vendas
externas na cidade de Jaraguá do Sul, bem como para televendas.
Desejável ter veículo.

COSTUREIRA - Experiência de um ano com máquina reta.
AUXILIAR DE ELETRICISTA - Ensino médio completo. Desejável ter
cursos na área de elétrica e/ou eletrônica.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - 10 VAGAS - URGENTE - Residir nas
proximidades dobairro Vila Rau.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - Ensino técnico
completo. Conhecimento com manutenção de empilhadeiras.

ELETROMECÂNICO - Ensino técnico na área completo ou em curso.

Área de produção demontagens de máquinas.

REPOSITOR - Ensino médio completo. Para atuação de segunda a

sábado. Empresa do ramo alimentício. Desejável ser motorista
habilitado categoria AB.

TELEVENDAS - Ensino médio completo ou em curso. Conhecimento
com televendas ativo e receptivo.

.

TORNEIRO MECÂNICO - Ensino fundamental completo. Experiência
mínima de dois anos na função.

TORNEIRO MECÂNICO - Para trabalhar com torno convencional e
freza.

VENDEDOR TÉCNICO - Ensino médio técnico (eletrotécnica,
eletromecânica, mecânico). Disponibilidade para viagens. Facilidade
em negociações.

JARAGUÁ DO SUL

Analista de Financeiro
Ensino Superior Completo.
Conhecimento em Mercado
de Capitais, Operações,
Empréstimos, Financiamento.
Contratação de Câmbio e

Excel avançado.
!\!!.ª!J.�Iª�eÇ!!.�!,º�
Conhecimento em custos no

ramo têxtil.
A!!ª.!.!�!ª .. �g .. Sj.sJe.mª.s.
Cursando Ensino Superior ou
completo. Conhecimento em

rede. Hardware e software.
Analista de Processos -

Ramo Metalúrgico
Necessário possuir Ensino
Superior Completo ou estar
cursando. Conhecimento-na

Função.
Assistente de Enoenharia do
Produto
Ensino Médio Completo.
Conhecimento com

cronometragem de peças,
cadastro de ficha técnica.
elaboração de seqüências
operacionais.
Assistentill1!li:
Treinamento
Ensino Superior Cursando ou

Completo. Conhecimento
com organização e

acompanhamento de
treinamento e cargos e

salários.
Auxiliar de Recursos
Humanos
Cursando Ensino Superior.

Mais recursos.
Melhores humanos.
TRABAlHO m,poRÁRIO. RE(RUrAMWro E SHfÇÃO ,(UNSUU�RIA. ESTÁGIOS

Rua Henrique Píazera, '103 - Centrq Tel. 3276-0700

www_orupometa.pom
Conhecimento em

administração de cargos e

salário e noções de

elaboração da folha de

pagamento. Disponibilidade
para atuar no Bairro Ilha da

Figueira.
AI!�I!.i.ªr... "�.Y.emjª$
Ensino Médio Completo ou

Cursando. Conhecimentos
Avançados em Corel Draw.
lillmJ!rador (<!l
Conhecimento no setor de
compras do ramo têxtil.
Disponibilidade para atuar no
bairro Vila lalau.
Cortador deT�
Conhecimento no setor de
corte em máquina manual.
Disponibilidade para atuar em
1 turno.
�
Conhecimento na função.
Inspetor de Qualidade
Ensino Técnico em

andamento ou completo no

ramo metalúrgico.
Disponibilidade para atuar em
2 turno.
Líder de Prod!l�J!
Curso Técnico ou Tecnólogo
em Mecãnico ou Elétrico ou

Eletro Mecânico cursando ou

completo. Conhecimento no

setor de trefilação e

esmaltação e coordenação
de equipes. Disponibilidade
para atuar em Joinville.
f!g1ri�'J!1!!"i!ª'tt!l!1
Necessário possui de
Elétrica e curso de

Eletromecânica completo ou

em andamento.
Conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar no
Bairro Chico de Paula.
Operador de Guithotina
Ensino Fundamental
cursando ou completo.
Conhecimento na função no

ramo gráfico. Desejável
conhecimento com máquina
de acabamento gráfico.
Programador W_.!I!l_WÇ,1l.
Conhecimento em

desenvolver websites noções
básicas com PhotoShop
Corel Draw e recorte de
layout HTM Flash PHI"
Desejável conhecimento em:

ASP NET

Recepcionista
Ensino Médio Completo.
Desejável cursos
relacionados com a função.
Disponibilidade para atuar em
2 turno no bairro Barra Rio
Cerro II.
Representante Comercial
Conhecimento no ramo

alimentício e de bebidas.
Disponibilidade para atuar
em para atuar na região de

Blumenau. Pomerode,
Timbõ, Indaial e
Jaraguá do Sul.

I�J;.!!ll;!!(a) em 1;1!!1r.!!l1ii1.ª.
Necessário estar cursando
ou completo Técnico em

Eletrônica. Conhecimento em

solda SMD e montagem de
placas eletrônicas.

GUARAMIRIM

Auxiliar Administrativo
Cursando ensino superior ou
completo. Conhecimento no

setor de compras e noções
de almoxarifado.
Disponibilidade para atuar em
Guaramirim.
Analista de Cargos e

S.ªl�.Jlf1.�
Ensino Superior Cursando ou

completo. Conhecimento em

elaboração e

acompanhamento de cargos
e salário.
Ç.9J!lw!!ira JIJ!.Amostrij,
Ensino Fundamental
Completo. Conhecimento
com costura para
mostruário.
Expedidor ( AI
Ensino Médio cursando ou

completo. Disponibilidade
para atuar em 2 turno.

Programador de Bordado
Necessário possuir Ensino
Médio Completo.
Conhecimento em

Programação de Bordados e

Operação de Máquina de
Bordar Automática.
Revisor (a)
Ensino Médio cursando ou

completo. Conhecimento
básico em informática e na

função. Disponibilidade para
atuar em 1 turno.
Vendedor Externo - Setor
Alimentício
Ensino Médio Completo.

Os in�éress�dos d�V�!!I comparecer com sua Carteira de Trabalho na Meta Recursos Humanos

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos HUMANA

Rua Jorge Czerniewicz. 1245 (Rua do Hospitall

Cx. Postal 200 - CEP 89255�000

Fone (471 3371-4311

Fax (471 3275-1091

recrutamento@humana.com.br I ww.humana.com.br

- AUXILIAR DE PijODUÇÃO - VÁRIAS VAGAS - Não exige - MARCENEIRO E AUXILIAR (8843)
escolaridade - Para Empresa de Alimentos. (Vagas Efetivas - - MONTADOR DE MÓVEIS (8866)
1°.2° e·3°turno).

.

-OPERADORDECNC (8721/8813)
- ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8763/8878) - Técnico - OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8862) - Carleira de
em quimica ou alimentos. habilitação C

'

_ AUXILIAR DE CUSTOS (8817)
- PADEIRO (8820)
- POlnElRO (A) (8852) - 2° grau completo. Carteira de
motorista- conhecimento em informática, word. excel, e

mails. bom relacionamento para atendimento ao público.
- PEDREIRO E AUXILIAR (8845/8846)
- REPOISTOR DE MERCADORIAS (8809/8820) - Hortifrutas
- SOLDADOR (8774/8857)

- CALDEIREIRO (8860) _ TQRNEIRO MECÂNiCa (8622/8779)
- CONTADOR (8753) - Superior Completo/Com Experiência. - TECNICO DE INFORMATICA (8864) - Suporte técnico e

_ COORDENADOR DE VENOAS (8814) _ Superior completo. manutenção de equipamentos (hardware) de nossos

_ ESTAMPADOR (8752) clientes. instalação de redes, internet e tudo que envolve a

_ ELETROTÉCNICO (8856) informática. condução própria.
_ ESTAGIÁRIO (A) (8807) _ Cursando Secretariado Bilingue

- TÉCNICO ELETRÔNICO (8802) - Montagem de Placas

E ( SMD. precisa ter conhecimento em solda.
ou xecutivo com boas noções em Inglês ou Espanhol).

_ TÉCNICO EM VENDAS (8839) _ Acessórios para Veiculas.
- ELETRICISTA (8875)
_ ENGENHEIRO MECÂNICO (8855)

- TÉCNICO EM CLP (8867)
_ FERRAMENTEIRO (8721)

- TÉCNICO'DE SEGURANÇA (8871) - Com experiência em RH.

_ FUNILEIRO (8859)
- VENDEDOR EXTERNO (8770/8861)) � Venda de materiais

_ FRESADOR (8779) elétricos em geral. painéis elétricos, serviços de engenharia e

_ GERENTE COMERCIAL (8738) _ Superior Completo/ Pré llJan�tenção elét�ca. e eletrôni.ca e obras na área elétrica.
.

Moldados. Reglao de Abrangencla: Jaragua do Sul, Corupa, Buaramlrlrn,
_ INSPETOR DE QUALIDADE (8813/8832). - Com Schroeder. Pomerode.

.

experiência em medição desenho mecânico controle de
- VENDE!l0R EXTERNO (8775) - Alimentos

qualidade.
'

e-
'

- VENDEDOR(A) EXTERNO ( 8819) - Móveis.
.

-MECÂNICODEMANUTENÇÃOeAUXILlAR(8810)-Curso
- VEND_EDOR EXTERNO (8849) - Matenal de

Técnico. para empresa de Alimentos. ConstruçoeslAcessonos.
. .

_ MECANICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS
- VENDEDORA EXTERNP.(8874) - Publicidade

(8873)'
- VENDEDOR INTERNO (8854) - Material de Ccnstrução

_ MECÂNICO DEMANUTENÇÃO DECOMPRESSORES (8873)
- VENDEDORA IN!ERNA {8848) - Com expenencra em

_ MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8851) - Com experiência
vendas de confecçao.

em Frigorífico.
- ZELADDRA (8850/8865)

- AUXILIAR DE COMPRAS (8817) - Experiência na área Têxtil
- ALMOXARIFE (8832) - Residir ern Corupá ou

proximidades
- COSTUREIRA (8827)-VÁRIAS VAGAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Consultores de vendas externas para Telefonia Fixa Empresarial para Jaraguá do Sul e região.

Interessados entrar-em contato com Marcia através do fone (47)3055-0099/9994-5881 ou

pelo e-mail paramarcia@inletro.com.br.

CONTRATA-SE
o Hospital Veterinário Duhan

Tamy's está ampliando suas

atividades e desta lorma necessita
de novos profissionais para

atuarem na área de adestramento,
limpeza e manutenção, com
disponibilidade de horários.

Interessados entregar curriculum no

próprio Hospital Veterinário Duhan
Tamy's ao lado da Rede Feminina de
Combate ao Câncer. Informações:

3274-8944

Venha lazer parte desta equipe!

FlESC
C/ESC
SESI

RECRUTA CANDIDATOS
SENAI
JEL www.sesisc.org.br

(link: Trabalhe conosco)
Sistema Federação das/ndúsuias
.

do Estado de Santa Catárina

Superior completo em pedagogiaAUXILIAR PEDAGOGICO

Jaraguá do Sul

'SESlsc

Até dia 25/02 pelo site

fQUEMJEM O CORREIO DO POVO TEM T'
.

OO UI

Superior completo ou em curso.

.ITer conheCimento na área Comercial. envolvendo
prospecção de clientes, manutenção da carteira existente
e prospecção de novos negócios na carteira existente .

.IVivência na realização de venda consultiva em empresas
.

atuantes no segmento de prestação de serviços.
-'.i Disponibilidade para trabalhar em JOINVlllE-SC
j�. •

si encaminhados
íl .prosegur.com

Tr: 3310-7929 I 9931-9138
detetivelori@yahoo.com.br

DETOIVES
PARTICULARES

• Sigilo absoluto
• Causas trabalhistas
• Extraconjugal
• funDs e roubos
• Pessoas desaparecidas

.Promoção Volta às Aulas
Educacional Conheça alguns de nossos cursos

No mês de Fevereiro, para todos os alunos do
ensino fundamental e médio das escolas
municipais e estaduais:

• 40 % de descontos nas Mensalidades
• Sem taxa de matrícula
• Material didático grátis
• Kit Material aluno grátis

Cursos nas áreas de:

J\DVJ\NCED
, R O G R A M 1t 'I {

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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senae SENAC - Serviço Nacional de Apr:endizgem Comercial
.

CURSOS TÉCNICOS'

VENDE-SE
ANIMAIS - Vende-se, filhotes beagle,
cl 45dias,macho. Tr: 9902-1907.

Ruo dos Imigrantes. 410 - Vila Rou - Jaraguá do Sul

Fone: (47) 3275-8400
www.sc.senac.br

ÚLTIMAS VAGAS
. INSCREVA-SE JÁ -NO CURSO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
<.

-AULAS E ESTÁGIOS NO PERIODO NOTURNO

- MATRICULA GRATUITA

- DURAÇÃO DO CURSO: 30 MESES

INíCIO DAS AULAS:
FEVEREIRO DE 2008

INFORMAÇÕES: 33764296

ESCOLA TÉC.,NISA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ
Parecer autorizativo n0393/CEE-SC/2003

JARAGUA Decreto 1.422 de 06/02/04
C.N.P.J.: 05.676.162/0001-68

Rua Profa. Adelia Fischer, 303 - Baependi
,

Jaraguá do Sul - SC

APARELHO - Vende-se, GPS, p!
fotografia e projetos. Ir: 9651-9328.

DVD - Vende-se, c/ karaoke. R$
140,00. Tr: 3370-3254.

ARCO E FLECHA· Vende-se, p/tiro ao

alvo. Equipamento cornpl. R$
. 250,00. Ir: 8424-2073.

ESTOQUE - Vende-se, de bijouteria.
R$ 13.000,00. Tr: 9118-3076 ou

3376-3985. �

BICICLETA - Vende-se, 18 marchas.
R$ 110,00. Tr: 3370-4260.

FARMÁCIA - Vende-se, c/ ótimo

ponto, convênios e clientela

formados. Tr: 3372-2747.

FILHOTES - Doa-se, de boxer e body
cole. Tr: 3273-7472 cf Rosane.

CAIXA - Vende-se, 2, pi moto. R$
120,00. Tr: 3376-1338.

CELULAR - Vende-se, sansung. Tr:
8408-3633. ALHOTES - Vende-se, de york shire e

rotweiller.Tr: 3376-01790u 9918-721 O.
CERCA - Vende-se, de ferro, 12m. R$
700,00. Tr: 9604-9676. FREEZER - Vende-se., 220L, .Cônsul.

MANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDEO GAMES,
JOGOS, ACESSÓRIOS E CONSERTOS EM GERAL.

Destravamos o seu Playstation 2 (qualquer modelo)
na hora com 1 jogo a escolha do cliente.

3 meses de garantia a R$ 100,00 ou 3X s/juros

I"
-

Rua Bertha Weege, 525, sit- Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- Fone: (47) 3376-2206 - E-mail: planetagame@hotmail.com

R$ 650,00. Tr: 3273-1601.

GRILL - Vende-se, grande, novo. RS
140,00. Tr: 3370-1856.

lAVAÇÃO - Vende-se, compl. Tr:
3273-6525.

lOJA - Vende-se ou troca-se, de
cosméticos e acessórios. R$
18.000.00. Tr: 9651-8571_

lOJA - Vende-se, de cosméticos. Tr:
9935--7643.

LOJA - Vende-se, de roupas, na Barra,
cl estoque, clientela. Tr: 3371-0148.

lOJA· Vende-se, no portal montada
cf 60m2. estoq. pap. Brinq. Acess.
Bolsas. Etc. R$ 35.000,00. Tr: 9605-
7401.

lOTE - Vende-se, 400 dvd
.

s, vários

gêneros. Tr: 3376-0179 ou 9918-
7210.

MÁQUINA - Vende-se, de sorvete

americano. Tr: 3371-3818.

MÓVEIS - Vende-se, de salão de

cabelereiro, cf assento p/7 pessoas,
armário, balcão com tampo de

granito, pf2 cadeiras. Tr: 3376-1737.

. OFICINA - Vende-se, mecãnica,
compl, c/ clientela e ponto p!
garagem. Tr: 3371-4284.

OFICINA - Vende-se, mecânica. BR
280. Tr: 3370-6588.

PRANCHA - vende-se, body board

Mormai, c/ pé de pato redley, n° 42, e
capa. R$ 250,00. Tr: 8825-2449.

PRENSA - Vende-se, de Transfer,
Metalnox, .semí nova, o/bancada. R$
1.500,00. Tr:9165-3174.

RESTAURANTE - Vende-se, campI.
R$ 40.000,00. Tr: 3376-4466.

SERRALHERIA - Vende-se, compI. c!
maquinário, caminhonete, moto. No
Centro. Tr: 3275-4015 ou 9168-
9124.

SOFÁ - Vende-se, seminovo. Tr:
3372-2419.

TíTULO - Vende-se, do Baependi. R$
380,00. Tr: 9917-4444 c/ Thea.

TíTULO - vence-se, Patrimonial,. do
Acarai. Tr: 3275-2500 ou 3370-
0992.

TV - Vende-se, 20", Philips, c/
controle. R$ 200,00. Tr: 8815-41 05.

VENDE-SE - Loja de moda
feminina,c! estoque. Tr: 9193-0802 ..

VESTIDO - Vende-se, 2 de prenda,
tam 38_-R$1 00,00. Tr: 3275-2983.

VIOLÃO - Vende-se, gianini estudo.
R$160,00. Tr: �825-2449.

COMPRA-SE
COMPRA-SE - Chip da Brasil
Telecom, promoção 09/10. Tr: 8408-
3633:

� DIVERSOS :

PROC�RA-SE - Alexandre Jacobi
Deretti perdeu todos os documentos
no estacionamento da Millium.

Telefone 3370-9173, com Zeni ou

Rosali.

AULA - Aula Particular de
. SolidWorks. Tr: 9607-2022.

PLACA - Vende-se, captura de video.
R$130,00. Tr: 9607-2022.

MULTI(J()M
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técnica

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico
Interfone
Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES, NAS PRAIAS

473273·7226 I 9171·1023
Rua José Narloch, 1456 - São Luis
multicom. igs@brturbo.com.br

,!,,rm@!JMiTlmm�
.
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revenda

Use o crediário TELPAR
*Envie mensagens
e fale por apenas

Nokia 6070
cf câmera
Apenas

R$199,OO
1+11

R$2 00

Apenas
11$ 79,00
1+11

R$ 9,90

.

Sony EricssonW200
cl câmera, Mp3 e rádio
Apenas

R$ 249,00
1+11

$ 29,O�

Motorola V3.
cf câmera
Apenas

R$399,OO
1+1,

11$ 45,90
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690,

• Leasing facilitado· Antes de comprar, compare

•
• Venha fazer um Best Drive

www.vw.com.br.Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição
de Ar por Veículos Automotores). Ofertas válidas até 16/02/2 O O 8 o u enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro. Fotos meramente ilustrativas. Preços anunciados de veiculas com

venda direta (internet), sem troca e a vista.

Caraguá Auto Elite
. Uma relação de confiança.

onha Alto paga�do Bailo:
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---------VARIEDADES

MODA

O CORREIO DO POVO IESABADO. 16 DE FEVEREIRO DE 2008

Preparando o guarda-roupa
Coleção outuno-invemo; a dica é criar o próprio estilo

Neste ano, o inverno será aquecido com as

cores do verão. E não é só nas cores, o compri
mento e modelagem das saias e vestidos tam

bém têm a cara do verão.
O resnltado final é uma moda alegre e des

contraída, ao mesmo tempo confortável e sen

sual. Segundo alguns especialistas, a grande
onda do momento é optar pelos tons neutros

nas peças básicas e completar o visual com
acessórios coloridos.

O preto continua em alta, inclusive para
quem gosta do look totalmente escuro, neste

caso o destaque fica por conta dos drapeados,
brilhos, texturas e apliques, em couro inclusi
ve. Tudo preto.

E falando em couro, ele está nas jaquetas
acinturadas e calças justíssimas e conferem
sensualidade as peças; mas atenção, somen

te para aquelas que estão com as medidas em

cima. As mais cheinhas podem usar, mas de
vem preferir as peças um pouquinho mais am

plas.O verniz, um dos queridinhos do verão,
também está presente na moda inverno. Pro-
mete brilho e glamour para quem usa.

.

A eterna dupla preto e branco, considerada
um clássico damoda, pode ser usada e abusada

por todas. É a combinação perfeita para todas
.as ocasiões. O cetim, perfeito para os vestidos
de verão, continuam em alta e cotadíssimos

para as blusas de mangas longas e amplas.
O xadrez, inclusive aquele miúdo preto e

branco, pode ser combinado com peças lisas
e em tons neutros. O mesmo vale para os teci
dos listrados, sendo que o estilo navy vem for
tíssimo. Chique, muito chique, será combinar
camisete dê listras vermelhas com blazer azul
marinho, bem sequinho.E falando em listras,
é bom lembrar que as verticais têm o poder de
alongar a silhueta enquanto que as horizontais,
achatam.

.

Feminilidade é a palavra quando se fala em

estampa floral. Tanto faz, as flores podem ser

miúdas ou maiores e uma grande tacada será
a mistura de estampas florais diferentes. Claro

que tudo combinando entre si.
.

As estampas geométricas aparecem nos ves

tidos que estão com a modelagem solta e cum

primentos acima dos joelhos.

"'�301Gan:ia��SC
�A303NW1�camJw
��r....

vOCÊ Á CONSULTÁ

NOSSOS DOUTORES.

AGORA, CONSULTE TAMB�M

NOSSOS MESTRES..

o JEP -INsntUTODE ENSINO £: PESQUISA

DO HOSPITAL SANTA CATARINA DE BlUMENAU

APRESENTA SEUS NOVOS CURSOS DE

I'ÓS-GRADUAÇÃO PARA 2008:

HOSPITAL.

SANTACATARINA
BLUMENAU
mp - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA
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.

QUATRO COISAS QUE VOCÊ
PRECISA SABER HOJE!

CEFET-SC abre

inscrição para Pós
Estão abertas a partir de segunda-feira, dia 18, até dia 28 de fevereiro,
as inscrições gratuitas para o processo de ingresso no curso de pós-gra
duação em Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (libras)
da CEFET - SC. As aulas acontecerão. na Unidade São José e começam dia
14 de março, sempre às sextas-feiras e sábados. Outras informações no

telefone (48) 3381-2802 ou no site www.cefetsc.edu.br.

Rua interditada

por toda.manhã
A Secretaria de Urbanismo, através da Coordenadoria de Trânsito, comu
nica que a Rua Ex-Combatente Antônio Rita (uma lateral da Av. Getúlio

! -

Vargas, a partir do semáforo da esquina com a Rua Estheria Lenzi Frie

l drich), no Centro, será totalmente interditada no período das 7 às 14h
de amanhã, dia 17. A medida é necessária para que seja realizada a

; manutenÇ{ío da passagem de nível da linha férrea..

i
Teatro Bolshoi

lança Cio jovem
, Depois de oito anos a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil forma seus pri
I . meiros bailarinos e assim cria a Companhia Jovem da Escola do Teatro

! Bolshoi no Brasil- Cio: Jovem ETBS. A companhia já é formada por cinco
bailarinos e hoje acontece a audição para a contratação de mais três
profissionais. A estréia da Cio. Jovem ETBB está prevista para o dia 14
de março de 2008.

Especializando
com parcerias

o Senac, em parceria com o .Hospital e Maternidade Jaraguá e Hospital
e Maternidade São José, está lançando o cursnjíe Especialização de Ní
vel Técnico em Instrumentação Cirúrgica. Este curso objetiva especializar
os profissionaJs Técnicos em Enfermagem, para exercerem as atividades
pertinentes a Instrumentação Cirúrgica, Centro Cirúrgico e Central de
Material e Esterilização.

ABANDONO DE EMPREGO
A PAVIMENTAÇÃO DA TERRA LTDA, estabelecida na

Rua Luis Sarti, N° 4360, Nereu Ramos, Jaraguá do Sul

SC, solicita o comparecimento do Sr.CELSO LUIS DOS

SANTOS, portador-da Carteira de TrabalhoN° 92.196-2

SC no prazo de 72 horas, para justificar suas faltas ao

trabalho. O seu comparecimento caracterizará o "Aban

dono de Emprego", conforme Art. 482 da CLT.

ABANDONO DE EMPREGO
A Menegotti Máquinas e Equipamentos Ltda., estabele
cida na Rua Erwinci Menegotti na 345, Bairro Água Ver
de em Jaraguá do Sul-SC, solicita o comparecimento
do Sr. SAUL MANOEL DA SILVA JUNIOR, portador da
Carteira de Trabalho na 53304 série 0029-SC, no prazo
de 72 horas, para justificar suas faltas ao trabalho. O
seu não comparecimento caracterizará o

"Abandono de

Emprego", conforme Art. 482 da CLT.

FALECIMENTOS

VlJRINE----------

I
,

r

I
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

MUNICIPAIS PE JARAGUÁPO DC> SUL - SC
Edital de retificação porque o publicado em 15.02.2008, neste mesmo jornal, à página
4 por erro material constou eleição da Diretoria > Executiva e do Conselho Fiscal

_quando o correto é eleição do Conselho Deliberativo_.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

PARA ELEiÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO'
A Presidenteda Associação Recreativa dos Servidores Públicos Municipais de Jaraguá do Sul
- ARSEPUM, Sra TACIANA TECILLA GESSNER, com fundamento no artigo 53 do Estatuto
Social da entidade, convoca os associados efetivos de carreira, ativos e inativos, da Prefeitu
ra Municipal, das Fundações, das Autarquias Municipais, das Empresas de Economia Mista

Municipais e da Câmara de Vereadores Municipal, quites com suas obrigações sociais com a

associação, para votarem na Eleição do Conselho Deliberativo da entidade, a ser realizada no

dia 31 de março de 2008, no horário das O!lhOOmin às 17hOOmin, nos locais a serem divulgados
pela Comissão Eleitoral, a qual se regerá pelo Regulamento Eleitoral publicado nas repartições
públicas, além das seguintes normas abaixo relacionadas:
'1.' A eleição será coordenada pela Comissão Eleitoral nomeada para este fim pela Portaria
01/2007- e composta pelos seguihtes membros: LAURITA DALLMANN DE CASTRO, ADEMIR
COELHO e FATIMA DUARTE.
'2.' O registró das .chapas deverá ocorrer até 15 dias, antes do pleito, das 08hOOmin às
17hOOmin, na sede da associação.
'3. 'Os cargos para candidatura ao Conselho Deliberativo são os constantes do Estatuto Social
e divulgado no Regulamento Eleitoral.
'4. 'Poderão candidatar-se todos os associados em pleno gozo de seus direitos que manifes
tem consentimento em concorrer apondo sua assinatura no respectivo pedido de registro de

chapa.
. .

'5. 'o associado poderá concorrer somente através de uma chapa.
'6.' Não serão admitidos votos por procuração e somente poderão votar os associados quites
com suas obrigações sociais.' *
'7. 'O voto será dado à chapa e assim computado, não se levando em conta eventual votação
nominal para deterrninado candidato, elegendo-se a chapa que obtiver a maioria dos votos.
*8. � A posse dos eleitos será no dia 01 de abril de 2008, às 20hOOmin na sede da associação.
Jaraguá do Sul, SC: 13 de fevereiro de 2008.

TACIANA TECI LLA GESSNER; Presidente

Faleceu às 1 h20 do dia 15/2, o Sr.
com ida

de de 50 anos, o sepultamento será
realizado dia 16/2, com saído do
féretro do Igreja São José no João
Pessoa, seguindo poro o cemitério
de João Pessoa.

LOTERIA

CONCURSO N° ?43

CONCURSO N° 297

01 � � 09
H}�nmU�15�16

Inscrições para
concurso público

Está disponível o edital da ANP (Agên
cia Nacional de Petróleo) para preen
cher 325 vagas no níveis médio, técnico
e superior_As inscrições estão abertas
do dia 20 a 27 de fevereiro e podem
ser feitas nas agências indicadas dos
Correios ou pelo site www.cesgranrio.
org.br. A· remuneração pode chegar a

R$2.900 para o ensino médio.

CODEJAS-CIA,
DESENVOLVIMENTO

DE JARAGUÁ DO SUL SA
PROCESSO SELETIVO

N° 001/2008
A CODEJAS - COMPANHIA DE DESEN
VOLVIMENTO DE JARAGUÁ DO SUL

SIA, comunica que estarão abertas as

inscrições para preenchimento de vagas
para serviço temporário de AUXILIAR DE;
SERViÇOS GERAIS e PEDREIRO I, no
período de 18 a 20 de fevereiro de 2008,
das 08:00 às 11 :00 h e das 13:30 às 16:00
h, no escritório da Codejas, Rua Expedi-
cionário Ângelo Vicenzi, 455, próximo a

Arena Jaraguá, bairro Vila Lenzi, Jaraguá
do Sul, SC. Documentos pi inscrição:
Carteira de Identidade (original e cópia),
Carteira Profissional, Prova de quitação
militar e eleitoral; comprovação de expe
riência em serviços braçais (no mínimo

_ 01 ano). Requisitos pi inscrição: Sexo
masculino; Idade mínima de 18 anos por
ocasião da inscrição; Nacionalidade bra
sileira; Quitação com as obrigações mili
tares e eleitorais, Aptidão físíca e mental;
alfabetizado. O edital completo encontra
se exposto no quadro mural da Codejas.
Jaraguá do Sul, 11 de fevereiro de 2008.

Pedro João Pedrotti
Diretor Presidente
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Para artesão, o fim do horário de verão tende a diminuir o movimento de pessoas nas ruas e as vendas

PREFERE O HORÁRIO DE VERÃO OU O NORMAL?

LEONILDA WOSNIAK, 57 ANOS, -

APOSENTADA

"Não gosto do horário de ve

rão, prefiro o antigo. Acho que
essa mudança não serve nem

para economizar energia".

IURIS MOTA, .18 ANOS,
COSTUREIRA

"Eu prefiro o horário antigo,
de inverno, porque eu acordo
cedo todos os dias. É difícil
acordar cedo durante o horá
rio de verão".

MARIAMARGARIDA DOS ANJOS,
44 ANOS, ZELADORA
"Prefiro o horário de verão.
O dia parece maior; a gente
aproveita mais. Mas no come

ço é difícil se acostumar".

FRANCI SBRUNG, 36 ANOS,
COMERCIANTE

"Eu prefiro o horário antigo.
É melhor principalmente, para
quem trabalha no comércio.
Mas com essas mudanças, fica
difícil se adaptar".

JENIFER MICHELE DA SILVA, 16
ANOS, ESTUDANTE
"Prefiro o horário de verão,
porque escurece mais, tarde e

dá para fazer mais celses"

VALDEMIRO STEIN,
50 ANOS, TECELÃO
"Prefiro o horário de inverno

, porque tenho que acordar
cedo. Também acho que não,
se economiza, 'lá em casa não
muda nada".

-,

O CORREIO DO POVO rnSABADO. 16 DE FEVEREIRO DE 2008

ACERTE O PONTEIRO
,

Ultimo dia
do horário
de verâo
Relógios devem ser atrasados
uma hora à meia-noite de hoje
JARAGUÁ DO SUL

Este final de semana será
mais longo. É que na virada
de sábado para domingo,' os
relógios deverão ser atrasados
em uma hora, devido ao fim
do horário de verão. Mas nem
o fato de ganhar uma hora em

pleno final de semana, faz com
que a mudança seja do agrado
de todos. A verdade é que a

. chegada dos dias mais curtos,
já que o sol vai embora cedo, é
motivo de alívio para uns e de
tristeza para outros.
o funcionário público

Jorge Murilo Rosa, 39 anos,
comemora o fim' do horário
de verão. "Detesto o verão
e adoro o inverno. Prefiro-o
horário de inverno porque

- acho até melhor sair de casa

depois que o sol foi embora",
afirma. Já o artesão Willian
Fontinelli, 29 anos, que tem
uma barraca de pulseiras,
colares e brincos no centro
de Jaraguá do Sul, teme que
o novo horário traga uma re

dução no movimento de pes
soas nas ruas e até mesmo,

atrapalhe as vendas. "Se você

chega em casa do trabalho e

ainda tem sol, você quer sair,
dar uma caminhada na rua,

fazer alguma coisa. Mas se

está escuro, nem tem vonta
de de sair", comenta.

O horário de verão tem o

objetivo de reduzir o consumo
de energia elétrica, através do

aproveitamento da luz solar.
A medida foi adotada pela pri
meira vez no Brasil em 1931,
com duração de cinco meses.

Mas a mudança dos ponteiros
vale somente para os estados
das regiões Sul, Sudeste e

Centro-Oeste do país.
Desta vez, o horário de

verão teve início a zero hora
do dia 14 de outubro do ano,

passado e durou 126 dias, 14
a mais que em 2006. Para este

ano, a previsão inicial do Mi
nistério de Minas e Energia
era uma redução de consumo
no horário de pico de até 5'%.

, Em 2006, a economia foi "de
R$ 50 milhões.

DEBORA VOLPI

..

'"

Na virada de sábado para domingo, relógios devem ser atrasaoos em 1 h

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I:m O CORREIO DO POVO
•

SABADO, 16 DE FEVEREIRO DE 200B SOCIAL-----

COM PRAZER?
Olha só ... Edson Celulari, marido da atriz Cláudia Raia, afirmou em entrevista
à imprensa que, se o seu personagem na próxima novela fosse um bissexual,
ele faria numa boa e até daria um beijo em outro homem, com o maior pra
zer. Êita Celulari, esse maior prazer não seria um exagero, não?

BICUDA
A minha amigo Silvia Ouadra não
gostou nada, nada da notinha na

minha coluna de quinta-feira, onde
citei que ela e o boa pinta Paulo Jr.
haviam dado um "selinho" e, com a

situação, questionei se era namo

ro ou amizade."Paulo é um grande
amigo e só! O meu coração tem outro
dono e faz muito tempo.", afirmou
Silvia. Então, tá!

NIVER DO DELLA
Para comemorar o seu aniversário,
que acontece na segunda-feira (18),
o meu grande camarada e dentista
luis Fernando Dellagiustina recebe
suas amizades neste domingo para
big festa.

BANANA JOE
Hoje, o Banana Joe promete uma edi
ção de verão inesquecível. A Mega
beats Summer Edition - contará com

a presença do fróncês Dimitri Nakov,
considerado pelos especialistas o me

lhor DJ Set de Psytrance do mundo.
Estreando seu live inédito no Brasil,
também marcará presença na festa o

Spyzer Project, considerado por muitos
o melhor projeto de Eletro House live.
A banda Sex Machine será responsável
pelo agito no palco do Banana Joe,
com repertório especial que vai dos
anos 70 até os hits atuais.

IDADE NOVA
Hoje, a minha querida amiga Amira
Schulz, da Mira Modas, bate as taças
e faz tim-tim; pois é neste sábado que
ela recebe o merecido coro de para�
béns. M i I vivas!!!

DEU NOS JORNAIS
Veja como o Brasil está andando. O cen
sumo de combustíveis cresceu 7% em

2007. O destaque'foi o Ólcool: ,40%.

EM ALTA
Juventus: controtou
oito reforços poro
o 2° turno.

Sinoleiros: estõ
sincronismo.

MUI MEDO
O País está vivendo dias
de temor com o crime or

ganizado, em especial na
cidade do Rio de Janeiro,
e mais, está revoltado
com os destaques que
as estações de TV estão
dando aos aconteci
mentos. Porém, resta no

coração e na mente dos
brasileiros a esperança
de conquistar o sonho de
dias melhores.

" Todo homem que
se vende recebe

m_ois do que v�le: "BARAO DE ITARARE '

A bonitona
Lu Soares será
alvo de muitos

cumprimentos pela
idade nova,

comémorada
neste domingo

Diretor da Stern Eventos e Assessor de Turismo da Prefeitura de Schroeder, Ivanio Dalton Laube ao lodo
do namorado Jordana Solomon, recebe também neste domingo, coro de parabéns pelo idade novo

Assistir ao programa
Moa Gonçalves, no SBT,

às 13h15min. '
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Investidores anônimos
- .

A coluna tem muitas vezes relatado grandes ações desenvolvidas por empresas ou organizações de grande porte, e é claro

que estas ações tende a ser mais comentadas pelos resultados mais abrangentes. Mas na coluna de hoje quero abordar
um tema que sempre é muito interessante e salutar para toda a economia. São os investimentos de pequena monta,
realizados em nossa região e que positivamente vem alcançando resultados significativos. Os principais investimentos são
direcionados muitas vezes para atividades informais e ou negócios familiares, mas que tem gerado sustento e empregos
em nossa região. Sabemos que pessoas que trabalham por conta própria, sejam micro e pequenas empresas, formais ou

não, possuem uma grande dificuldade de captar recursos para investimento. Mas, na nossa região a Acrevi - Agência de
Crédito do Vale do Itapocu tem realizado um importante papel através dos empréstimos a custos diferentes aos praticados
no mercado dito normal. E, é claro, temse transformado em um Case de Sucesso da nossa região.

HISTÓRIA DE SUCESSO
A Acrevi, constituída por um Conselho formado
pelas Instituições: Amvali, ACiag, Acias, Badesc,
CDl Cejas, Fampesc, Facisc e Unerj, foi fundada
em 2002, com fomento realizado pelo Badesc. A
Acrevi possui linha de financiamento destinado
a todas as pessoas que trabalham por conta

própria, micro e pequenas empresas, formais
ou informais. Hoje a presidência do Conselho
de Administração é exercida por Valério Junk
es e a Diretoria Executiva por Maria Tereza de
Amorim Nora. A Missão da entidade consiste
na promoção do desenvolvimento econômico e

social, através da concessão de crédito por mod
elo alternativo, visando a criação crescimento e

consolidação de empreendimentos de micro e

pequeno porte.

ÁREA DE ATUAÇÃO
Segundo entrevista concedida pela Maria Tereza, são atendidos os

municípios de Jaraguá do Sul,Guaramirim, Schroeder, Massaranduba,
Corupá, São João do Itaperiú e Barra Velha. E os números de pessoas
ou empresa já cont�mpladas desde sua criação até 2007 foram:
• Jaraguá do Sul4.707 • Guaramirim 743
• Schroeder 327 • Corupá 99 • Massaranduba 102
• São João do Itaperiu 25 • Barra Velha 35

Já os valores financiados por município desde 2002 totalizaram
mais de vinte e dois milhões de reais, sendo da seguinte Iermn;
• Jaraguá doSul R$17.037.738,54 • Guaramirim R$ 2.994.681,68
• Schroeder R$ l.141.746,95 • Massaranduba R$ 809.496,08
� Corupá R$ 307762,57 • São João do Itaperiu R$ 132.923,99
• Barra Velha R$ 203.100,62

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,752 1,754 0,17%
1,468 1,469 0,33%

PRINCIPAIS VANTAGENS
De acordo com Maria Tereza, as principais vantagens quando
se utiliza dos créditos lia Acrevi são as prestações fixas, sem
taxa de abertura de crédito, não precisa abrir conta corrente,
não' tem taxa de vistoria. Pontualidade gera benefícios em op- .

erações futuras. Os valores financiados vão de R$ 200,00 a R$
12.500,00, e com prazos conforme o tipo de operação (giro,
fixo e misto) e a capacidade de pagamento. ,A taxa de juros
aplicada para o financiamento é de 3% 00 mês no primeiro
empréstimo, em uma renovação de crédito o cliente que pagou
em dia a taxa cai para 2.7%. Os financiamentos são destinados
para compra de mercadorias, matérlu-prtme, máquinas, fer
ramentas, equipameritos, veícuJos utilitários, melhorias e/ou
ampliações e conserto de equipamentos. No ano de 2007 os

empregos gerados ou mantidos através dos empréstimos foram
de 773 pessoas. E, os principais Segmentos que buscaram fi
nanciamento em 2007 foram assim divididos:

SEGMENTO DE ATUAÇÃO
. PRODUÇÃO·; :.. ; .•.. 12,73%

- COMÉRCIO ..•.•.....•.•............•............................................... 40,40%
SERVIÇO 44,61%
MISTO ................................................................•.......•......... 2,27%

PROJEÇÃO PAU 2008
Para finalizar, MaJia Tereza afirma que é projetado um crescimen
to na ordem de 20% neste ano de 2008, objetivando-seIinanciar
R$ 6.200.000,00 durante os doze meses. E, sempre é importante

. frisar que os empréstimos são realizados através de um trabalho
sério, desenvolvido por toda a equipe da Acrevi.

etarrek@terra.com.br

-------�---CARREIRA EMPAUTA------�----

Projeto Cliente: o que você precisa
fazer para revolucionar vendas

LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESlRANTE

.'
. 'Ram, Chàran, professor e consultor indiano resi-·

dente nos EUA, acaba de publicar um novo livro com
o título "What the Customer wants you to know' - How

everybody needs to think differently about sales", que
traduzindo para o português é: "O que o cliente quer
que você saiba - Como todos precisam pensar dife
rentemente em relação às vendas". Portfolio-Penguin
Books, 2007. O livro já é um enorme sucesso e trata,
basicamente, dos desafios de vendas num mercado ex

tremamente competitivo.
O que o autor advoga em sua nova obra é, modéstia

à parte, o que tenho falado desde 1985 quando venho
introduzindo nas empresas e pregando em aulas, e pal
estras o que chamo de "Projeto Cliente", mostrando que
todos os colaboradores de uma empresa devem ser vend-

o edores. Em síntese, o que tenho pregado desde então é,
exatamente, o que diz Ram Charan que a tarefa_de vender
não pode mais ser delegada apenas aos vendedores ou à

equipe comercial, É preciso que toda a.empresa 'se." ell"
volva diretamente no processo.

'
o

"_

o

, 'Para que esse envolvimento seja efetivo e eficaz,
proponho a realização de um "Projeto Cliente" para
cada cliente ou prospect da empresa. Através dt} Pro

jeto Cliente a empresa irá (a) diagnosticar o cliente com
profundidade; (b) definir claramente os objetivos e me

tas em relação àquele cliente; (c) estudar claramente a

estratégia e a metodologia que será utilizada, passo a

passo, para atingir esses objetivos, com responsáveis
e prazos para cada um dos passos; (d) definir os com

ponentes financeiros e fontes de financiamento para o o

projeto e o impacto no fluxo de caixa e retorno sobre o

investimento para. o cliente; (e) defínír.os critérios de
o

avaliação e o acompanhamento do projeto.
Todos os departamentos da empresa, liderados pela

área 'comercial, têm que participar da elaboração,
acompanhamento e execução do projeto para que pos-

, sa ter .resultado. ,

.:

A verdade é que se pensarmos em vendas como

sempre pensamos.nossos resultados cairão a cada dia e·
não saberemos a razão. Vender hoje, digo isso há anos,
é mais cérebro do que músculos. Na ver.dade temos o

hábito de estudar nossos produtos ou serviços e até de
analisar mercados, mas não temos a necessária disci

plina para estudar nossos clientes ou prospects com a "

mesma profundidade.
No site www.marins.com.br você encontrará um for

mulário-modelo de Projeto Cliente para utilizar em sua

empresa. Faça as adaptações necessárias, envolva todos
os departamentos, faça toda a empresa estudar: clientes
e relacionar-se com eles. Só assim sua empresa terá
sucesso em vendas, conseguirá praticar preços mel
hores e fugirá do estigma "desconto e prazo", tornando
a concorrência irrelevante.

Pense nisso. Sucesso!
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NA ESPERA

SANTACATARINA-------,---------

Destino de LHS nas mãos do TSE
Coligação "Todos por Santa Catarina" emite nota em apoio a Luiz Henrique
FLORIANÓPOLIS

O resultado parcial do jul
gamento de Luiz Henrique da
Silveira pelo TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) assustou os

aliados da coligação "Todos por
Santa Catarina", que apoiou o

governador nas últimas elei
ções. Uma nota de apoio foi
emitida ontem pelo PMDB na

Capital. O processo, que pede a

cassação do peemedebista por
propaganda irregular e abuso
do poder econômico, foi sus

penso na noite de quinta-feira,
, 14, por um pedido-de vista.

A suspensão do julgamento,
até que o processo seja analisa
do novamente, foi pedida quan
do três, dos sete ministros do
TSE, votaram a favor da cassa-

ção do governador catarinense,
com mais voto, LHS perderia o

mandato. Essa é a segunda vez

que a apreciação dos ministros
é paralisada, a primeira foi em
agosto passado. Antes do pedi
do de vista, o relator, ministro
José Delgado, votou pela cassa

ção do governador por enten
der ter havido uso indevido dos
meios de comunicação social,
com despesas pagas' pelos co

fres públicos e objetivo de pro
moção pessoal.

Na nota em solidariedade ao

governador, é exaltado o gesto
do governador em renunciar
ao cargo seis meses antes da
eleição. "Luiz Henrique está
absolutamente tranqüilo, mas

magoado porque foi o único

entre todos os governadores
a renunciar de forma ética ao

mandato para candidatar-se à

reeleição", declarou o presiden
te estadual do PMDB Eduardo
Pinho Moreira. O PMDB agora
traça estratégicas legais para
conquistar os quatro votos que
o governador necessita.

O pedido de cassação partiu
da coligação Salve Santa Catari
na, que tinha como candidato o

ex-governadorEsperidiãoAmin.
Uma eventual condenação de
Luiz Henrique da Silveira cas

saria o diploma de governador
e, portanto, ele teria que deixar
o cargo imediatamente. O TSE
teria de decidir então se assu

miria o segundo colocado ou

haveria nova eleição. Governador nõo fez nenhuma declaraçõo sobre o julgamento no TSE

Mutirão, ,

Acendeu o sinal vermelho no Centro Administrativo depois do resultado parcial no TSE que dependendo apenas de mais um voto
poderá desalojar o governador Luiz Henrique do cargo lcom ele o vice Leonel Pavon. Trata-se da ação da coligação Salve Sqnta
Catarina acusando abuso do poder econômico na busca de promoção pessoal. Foi, montado um verdadeiro mutirão visando às
áreas política e jurídica. Ontem mesmo, sem perda de tempo, o presidente do PMDB, Eduardo Pinho Moreira, apresentou uma nota
de apoio e solidariedade ao governador Luiz Henrique, assinada pelos presidentes dos partidos que integram a coligação Todos
por Toda Santa Catarina. O documento expressa confiança no Poder Judiciário e exalta o fato do governador ter sido o único, entre
todos os governadores de Estado, que renunciou ao mandato para candidatar-se à reeleição. Não existe a hipótese de cassação.
Nem cogitam: "Não podemos negar preocupação, pois Santa Catarina vive um grande momento de desenvolvimento econômico e
social. Os catarinenses têm orgulho disso e ficam preocupados", afirmou Pinho Moreira. Mas é indiscutível que o clima no governo
é de apreensão e temor. Sabiam da gravidade, mas não imaginavam três votos, de cara, favoráveis a cassação.

REAÇÃO
O advogado Gley Sagaz, que retornou de Brasília onde
acompanhou o julgamento no TSE, rebateu a nota oficial
em defesa do governador Luiz Henrique: "É mentirosa.

,

Demonstra desconhecimento total do processo. Os fatos
narrados na peça inicial ocorreram de novembro de 2004
a dezembro de 2005 e de dezembro de 2005 a abril de,
2006 quando o governador ainda estava respondendo pelo

, cargo. Ele apenas saiu em junho."

OUTRO LADO
Há quem afirme com todas as letras que não há necessi
dade de citar o vice-governador Leonel Pavon na ação em

julgamento no TSE que visa à cassação do governador Luiz
Henrique. A alegação é de que para o Tribunal Eleitoral
a chapa é uno. Não tem porque citar o vice, até porque
não tem como desmembrar o chapa. Sendo assim é desne
cessário a citação. Há também jurisprudência neste coso.

Esse artifício, de exigir a citação do vice, foi 'tentado na

cassação do prefeito de Orleans, Gelson Padilha, mas sem
sucesso. O secretário Ivo Carminatti conhece essa ação.

CONFIANTE
Em peregrinação pelo Oeste, também de olho nas

eleições deste ano, o vice Leonel Pavon enalteceu o

governador Luiz Henrique sublinhando sua "lisura e
ética durante o processo eleitoral. Evidenciou que
Luiz Henrique foi o único governador que se afastou
do cargo para disputar a reeleição. "Acredito que es

teja havendo um equivoco de interpretação no caso

da acusação de abuso de poder econôm'ico e do uso

de recursos públicos paro um eventual favorecimen
to. No final prevalecerá o verdade."
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Ministro Gerardo Grossi, do TSE

TSE aprova
contas de Lula
BRASíLIA

Por cinco votos a dois, o

plenário do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) voltou
atrás e aprovou as contas do
Comitê Financeiro Nacional
do PT, relativas à campanha
à reeleição de Luiz Inácio
Lula da Silva, que tinham
sido rejeitadas em 2006.

A decisão foi uma res

posta a um recurso do PT.
a Tribunal concordou que a

empresa Deícmar, operadora
portuária em Santos (SP),
poderia ter doado R$ 10 mil

.

'à campanha;
,

Segundo' O' relator .da
matéria, mínístrc Gerardo
Grossi, a empresa não se en

quadra na Lei das. Eleições
que proíbe o recebimento de

doação procedente de con

cessionário ou permissioná
rio do serviço público. Gros
si afirmou que essa norma

é restritiva "e não pode ser

estendida a uma licenciada

para explorar o serviço".
a ministro explicou que

a doação da Deicmar ao PT
foi feita em 10 de novem

bro de 2006, data em que a

empresa era licenciada para
atuar como aduaneira.

Na decisão, o relator rei
terou que a Deicmar não se

enquadra nos casos em que
a Lei das Eleições estabelece
que não pode haver doação.

CARTÕES CORPORATIVOS-

O CORREIO DO POVO II']SABADO. 16, DE FEVEREIRO DE 2008

Bernardo admite descontrole
Sistema de prestações de contas será alterado, diz ministro
SÃO PAULO

a ministro do Planeja
mento, Paulo Bernardo, re

conheceu que houve erros

nos gastos com cartões cor

porativos. Ele afirmou que o

governo vai alterar o sistema
de divulgação dessas despe
sas, para que todos tenham
acesso às informações sobre
os saques realizados.

"Quem faz um saque,
quando gasta ele tem que
trazer, apresentar as notas

fiscais do seu gasto. Só que
conio isso fica numa pasta, o

cidadão que queira verificar
não tem acesso", disse. Se

gundo Bernardo, o governo·
está providenciando uma al

teração para que quem fez o

gasto faça a prestação de con
tas no próprio sistema. As
sim, todos os comprovantes
de saques com o cartão fica
rão disponíveis na internet,
no Portal da Transparência.
a ministro afirmou que a

mudança será implantada em

no máximo 60 dias. Ele reco

nheceu ainda que o cartão tem
de ser aperfeiçoado, pois "há
evidências de descontrole".
'Ele afirmou ainda que

os gastos de hoje são meno

res do que os de 2002. "Nós

precisamos é melhorar ain
da mais o controle". ''Além
de melhorar qualidade com

transparência, nós estamos

gastando menos. Nós gasta"
mos, em 2007, R$ 50 milhões

Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, reconhece erros em despesas com cartões corporativos

menos do que em 2002",
acrescentou o ministro refe
rindo-se ao fato de o governo
Fernando Henrique ter usado

um total de R$ 233 milhões
em pagamento de despesas
emergenciais. Em 2007, os

gastos foram de R$ 177 mi-

lhões, o que representa, se

gundo o ministro, 0,03% das

despesas totais do governo.
Em 2008, Bernardo acre

dita que o governo gastará
até R$ 40 milhões a menos,

já que em 2007 as necessida
des de gastos foram maiores
devido ao envio da Força de

SegurançaNacíonal e pessoal
de apoio aos Jogos Pan-Arne
ricanos e também em função
da realização dos censos ru

ral e domiciliar feitos pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de '.

Geografia e Estatística).

Europa deve vetor carne até março
Inspeção européia a fazendas brasileiras começa no final desse mês e vai durar 30 dias -

GENEBRA

As exportações de carne

bovina do Brasil para a União

Européia ficarão suspensas
pelo menos até o fim de março.
Esse é o prazo mínimo, de acor
do com' diplomatas próximos
à negociação, para a solução
do impasse criado em torno do
desacordo entre as autoridades

_ européias e brasileiras sobre o

� número de fazendas que po
� dem receber a. certificação para
� vender o' produto ao bloco.

Listo de carne bovino é rejeitado a secretário de Defesa

Agropecuária, Inácio Kroetz,
esteve essa semana com auto
ridades sanitárias da UE, mas
o impasse foi mantido, a Bra
sil apresentou uma lista com

entre 500 e 600 propriedades,
mas a UE insiste em que elas
não passem de 300.

As negociações serão reto
madas e a equipe de técnicos
do Ministério da Agricultura
espera chegar a um acordo
sobre o formato da inspeção a

fazendas brasileiras que a UE
fará a partir do dia 25, e deve

se estender por um mês.
As exportações de carne bo

vina 'in natura' para a Europa
estão suspensas desde o dia 10
de fevereiro. A UE determinou o

embargo devido à falta de acordo
sobre o número de propriedades
que podem receber certificação
para vender o produto.

No ano passado, foram

exportadas para a União Eu

ropéia 194 mil toneladas de
carne bovina "in natura". A
carne bovina industrializada
não está sob embargo.
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ELEiÇÕES EUA: atirador
identificadoGoverno aceita fazer revisão

Acordo no Quênia prevê análise do pleito presidencial
NAIRÓBI

As duas principais facções
políticas do Quênia assinaram
um acordo para pôr fim à cri
se que atinge a nação africana
desde o final de dezembro,
informou um porta-voz do

ex-secretária-geral da ONU

(Organização das Nações Uni
das),' Kofi . Annan, que atua
como mediador.

As lideranças rivais con

cordaram na necessidade de
uma nova Constituição para
o país e uma revisão indepen
dente da eleição presidencial,
embora questões como a divi
são do poder ainda não sejam
claras.

O acordo assinado na quin
ta-feira, ,14, marca a primeira
vez em que autoridades gover
namentais concordaram com a

.

recontagem dos votos, em um

claro progresso na disputa po
lítica travada desde a reeleição
do presidente Mwai Kibaki no
fim de dezembro, que deixou
mais de mil mortos e 600 mil

desabrigados.
Porém, a divisão do poder,

solução que o grupo rival vem
sendo forçada a aceitar, ainda
segue como um tema delicado.
O documento preliminar afir
ma que os dois lados concorda
ram com a elaboração de uma

nova Constituição em um ano,

que garantiria o cargo de pri
meíro-minístro ou algum outro
meio de poder compartilhado.
O documento diz ainda que os

, Indiano de 97
anos é condenado
O Tribunal Superior da região noroeste de
Punjab confirmou, nesta semana, a con

denação de Kartar Singh pela morte de
sua vizinha Surjit Kaur. Ele é um indiano
de 97 anos que foi condenado a prisão
perpétua por matar com uin bastão sua

vizinha após uma disputa por um jardim,
em 1993. A corte desprezou a apelação
do acusado, que pedia a anulação por
motivos de idade. Singh já tinha sido
condenado pelo assassinato em 1998,

I

mas foi solto em 2001. Em seu veredicto,
o tribunal solicitou às autoridades que
verificassem se o acusado ainda estava
vivo, e que realizassem a detenção.

INTERNACIONAl------�--

O presidente queniano, Mwai Kibaki '(e), cumprimenta o líder 'da oposição, Raila Odinga, no Quênia

negociadores consultarão o pre
sidente Kibaki e o líder opositor
Raila Odinga sabre o ac�rdo.

O responsável pela media-

ção das negociações indica que
uma comissão internacional
revise e "investigue todos os

aspectos da eleição presiden-,

cial de 2007". Os trabalhos da

equipe também formada por re
presentantes quenianos devem
começar daqui a um mês, no
dia 15 de março, e apresentará
suas conclusões entre três e seis
meses depois. Entre as dez me
didas acordadas nessa quinta
feira ainda estão a reforma das
leis eleitorais, das instituições e

a criação de uma comissão.
Levantes e ataques étnicos

mataram mais de mil pessoas
e expulsaram 3.00 mil de suas

.casas no Quênia desde as elei

ções do final do ano passado.

Moçõo facilita
independência

O Parlamento do Kosovo aprovou ontem,
uma moção que permite adotar em 24
horas as leis necessárias para proclamar
a independência supervisionada da pro
víncia Sérvia segundo o planado media
dorMarttiAhtisaarLAsessão parlamentar
ocorre diante da iminente proclamaçlío
de independência da província, que pode
ocorrer neste fim de.semana. A moção foi
aprovada por 79 deputados, seis votaram
contra e quotro se abstiveram. O Parla
mento decidiu aprovar rapidamente 'os
textos, que sugerem uma independência
"sob a supervisão internacional" e com

ampla autonomia para a minoria sérvia.

CHICAGO

A polícia identificou o jo
vem que abriu fogo em uma

sala de aula da Northern
Illinois University, nos Es
tados Unidos, matando pelo
menos seis pessoas e ferindo
outras 16, antes de se suici
dar: Ele seria um estudante
de graduação da Universi
dade de Illinois, em Urbana

Champaign, e teria 27 anos.

Sua identidade, no entanto,
não foi revelada. Até agora,
sabe-se que, no ano passado,
o atirador estudou sociolo

gia na universidade" mas

não estava matriculado para
este ano.

.

O chefe de polícia local
Donald Grady, disse que as

autoridades ainda desco
nhecem o que teria levado
o ex-aluno da universidade
a invadir uma aula e come

çar o tiroteio. A sala de aula
- uma das maiores da uni

versidade, com capacidade
para quase 200 pessoas - es-.
tava lotada no momento em

que o atirador entrou. Ele

carregava três armas.

Estudo prevê
robô no futebol

\

LONDRES

Robôs poderão substituir
bandeirinhas nos campos
de futebol em 2020, diz um

amplo estudo sobre o impac
to da tecnologia no futebol,
publicado nesta semana, em

Londres. Q estudo Oran

ge 'Future of Footbal Report
2008 foi conduzido pelo Fu
ture Laboratory, consultoria
que faz previsões e que. en- _

trevístou especialistas em

tecnologia e esporte para
tentar mapear a evolução
tecnológica do futebol.

Segundo o estudo, os tor
cedores não precisarão mais
duvidar das decisões dos
árbitros, já que os campos
terão sensores de luz para
sinalizar. Os juízes pode
rão contar com a ajuda de
bandeirinhas robotizados,
que poderão identificar com
precisão os impedimentos,
eliminando' os erros. Os
"estádios vivos" terão ainda

pontos de comunicação que
permitirão o contato entre

os técnicos e os jogadores
durante a partida,
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SUPERLIGA DE FUTSAL

Reservas fizeram bonito durante a partida de ontem. Ala Café foi· uma dos destaques do jogo

Semifinais: Malwee
carimba passaporte
Time jaraguaense venceu por4xl o Uberlândia
UBERLÂNDIAjJARAGUÁ DO SUL

Com a vaga garantida, antes
mesmo de· começar a partida,
a Malwee entrou em quadra
praticamente com o elenco re

serva. O time carimbou a vaga
na semifinal diante do Uberlân-

,

dia, por 4xl, na noite de ontem,
na Arena Multiuso Presidente
Tancredo Neves, em Uberlân
dia (MG). Hoje, a semifinal será
contra a Ulbra, às 13h30.

A Malwee abriu o mar

cador aos 4min39, com o ala
Café, em um chute rasteiro na

diagonal. Mesmo assim, o jogo

continuou bastante cadencia
do, com uma forte marcação
do Uberlândia. O time da casa

apresentou algumas dificul
dades para o goleiro reserva

Diogo: que pôde mostrar tra
balho.

O segundo gol saiu dos pés
de Ari, que tinha acabado de
entrar. Ele não desperdiçou a

oportunidade do tiro livre de
dez metros e aos 19min52 dei
xou sua marca no jogo.

Nó segundo tempo, o técni
co Ferretti continuou apostan
do nos reservas. Tanto que o ala

Eder, depois de uma tabela com
Arí, fez o terceiro gol [aragua
ense aos 24min25. O quarto
gol saiu aos 27min22, em uma

jogada oportunista de Café.
Ele viu que Bruno tinha saído
da defesa e bateu de cobertu
ra, marcando o quarto gol dos
visitantes.

O único gol do Uberlândia
foi de pênalti. Ezequiel fez
uma bela jogada e foi barrado

por Humberto. O mesmo ba
teu e mareou aos 35min40.

GENIELLI RODRIGUES

Resultados

Itabaiana.4 X 5 Esmac

Tapajós 4 X 7 Adepa
Joinville 2 X 1 Nova Mutum

Granja 2 X 2 Garça
Praia Clube 1 X 3 Ulbra
Uberlôndia 1 X 4 Malwee

Jogos de Hoje
.

13h30 - MaJwee x Ulbl'a (SporTV)
15h25 - Joinville x Garça (SporTV)
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Reforce a imagem do suo empresa!
Visla seus ¢olaborodore$ com uniformeS
produzidos (om tecidos do
mais alfa qualidade.

I
(47) 3371-5558 e�mail: kaiapos@netuno.com.br· www.kaiapos.com.br

Lançamento hoje
A Ligo Futsal 2008 terá séu lançamento oficial hoje, em Uber
lôndia. O regulamento será praticamente o mesmo. Os 20 clubes
se enfrentam, em turno único, e os 12 melhores possam poro o

segundo fase, formando então dois grupos de seis. Aí que tem
o maior mudança. Ao invés de duas, como ano passado, quatro
equipes passarão poro o próximo fase, que será eliminatório em

melhor de três jogos. A previsão é que o torneio comece no dia 25

.

deste mês. A tabelo completo deve ser divulgado hoje também.
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Juventus com muitas caras novas
Do time titular que treinou ontem, apenas três estavam na estréia do Estadual
JARAGUÁ DO SUL

Quem for ao João Marcatto
amanhã, às 16h, verá um novo

Juventus em campo contra o

Guarani de Palhoça. Com Palá
cio machucado e Bele suspen
so, apenas três dos 11 jogado
res que terminaram o coletivo
de ontem estavam aqui na

estréia do Estadual - o goleiro
Carlão, o zagueiro Marcão e o

atacante Marlinho. Os outros
oito chegaram nas últimas se

manas.

O técnico Dirceu Mattos

começou o treino com três

zagueiros, mas sacou Amau
ri e colocou o meia Marei
nho. "Eu prefiro jogar com

apenas dois zagueiros. Mas
neste momento é mais segu
ro jogar com três. Quando os

. volantes estiverem em boas
condições, vamos para o 4-4-

2", disse o treinador. Mattos
já dizia em outras oportu
nidades que o time vem to
mando muitos, gols por falta
de jogadores nesta posição. E
ele disse que ainda falta um.
"Já conversei com a direto-

, ria. Precisamos de mais um

volante e um zagueiro".
Um dos únicos jogadores

do antigo elenco no time
titular, o zagueiro Marcão,
acredita que a equipe está
com uma nova cara. "A gen
te que está aqui ainda sente
um pouco estas goleadas.
Mas quem está chegando'
agora, vem com outro rit
mo", comentou o jogador.·
Ele concorda que a maioria
dos gols que o time vem so

frendo é em contra-ataque.
"Mas o treinador já vem ar

rumando isso", disse Mar
cão. Mattos emendou - "O
time era muito novo e ia
muito afoito para o ataque,
esquecendo da defesa".

Dos jogadores que chega
ram nos últimos dias, apenas
o atacante Anderson não teve
a documentação liberada, já
que vem do exterior. Todos
os outros estão à disposição
do treinador. No treino de on

tem, depois do coletivo, hou
ve muita cobrança de falta e

finalização.

JULIMAR PIVAlTO Atacante Edinho, que veio do Águia Negra (MS) é a nova esperança de gol no ataque do Juventus

PEC/Segundo Tempo acerta
nova parceria com o Sesi
JARAGUÁ DO SUL

O Programa Esporte e Cidada
nia (pEC/Segundo Tempo) con

firmou mais um parceiro para de
senvolver a prática esportiva rias
escolas de Jaraguá do Sul. O Sesi,
através do ProgramaAtleta do Fu
turo, agora faz parte do projeto. A
parceria consiste em fornecimen
to de material esportivo e de uni

formes, além da continuidade na
. distribuição de lanches.

Cada uma das 25 escolas terá
uma reunião de apresentação do

projeto, para que os pais possam
conhecer o funcionamento. "Mui
ta gente quer que o filho pratique
apenas um e!�,porte, mas não é esse

o objetivo do programa. O ideal é

que as crianças pratiquem mais de
duas modalidades, para que se de
senvolva mais a coordenação mo
tora", disse o coordenador do pro
jeto na FME, Generson Rocha.

Projeto foi apresentado aos coordenadores na quinta-feira à noite

Juventus: Carlõo; Acássio, Amauri
(Marcinho) e Marcõo; Deivi, André Mar�
ches, Vanderson, Ivan e Maciel; Marlon

e Edinho. Técnico: Dirceu Mattos.

Guarani: Felipe; Leandro, Rodolfo,
Maranhõo e Rafael; Monteiro, Yuri,
Diogo e Rodrigo CO,llto; Alexandre

Acerola e Robinho. Técnico: Colatina.

Doto: 17/2 (Domingo). Hora: 16h. Local: Estádio João Marciltto (Jaraguá do Sul) • Ingressos: R$ 15 (descoberto), R$ 20 (coberto)
e R$ 50 (cadeira). Arbitragem: Wagner Tardelli de Azevedo, auxiliado por Fernando Lopes e Josué Gilberto Lamin.

.'J,i;i,!�",i'''dNiji�iim'iMi1ii!df4I'

9° Rodado

30 Figueirense 18 8

Sábado (16/2)
20h30 - Figue!rense
x Metropolitano (Premiére)

Domingo (17/2)

5 3 O 20 9 11

11° Juventus 5 8 1 2 5 9 25 -16.

16h - Juventus x Guarani
16h - Jelnvllle x Atlético
16h - Brusque x Avaí (Record
e Premiére)
17h - Chapecoense x

Marcílio Dias
20h30 - Criciúma x Cidade Azul
(Premiére)
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CAMPEONATO CARIOCA
-

Em busco do vogo no final
Flu e Fogo, Fla e Vasco fazem os duelos das semifinais
RIO DE JANEIRO

Está tudo pronto para o

jogo de hoje às 18h10, no Ma
racanã, entre Fluminense e

Botafogo, pelas semifinais da

Taça Guanabara, primeiro tur
no do Campeonato Estadual.
O fogão confirmou a presença
do atacante Jorge Henrique.
Ele participou normalmente
do treinamento técnico co

mandado por Cuca.
. O jogador não voltou a sen

tir as dores na coxa esquerda,
lesionada no clássico contra

o Vasco (3 a 2), no sábado de
Carnaval. Ele não atuou nas

duas últimas partidas contra

Cabofriense, com placar de
1x1, e Madureira, que termi
nou ern 1x2, e era dúvida para
o jogo decisivo.

Com a confirmação do ata

cante Jorge Henrique, o Bota

fogo terá a equipe que atuou

nas cinco primeiras partidas
da Taça Guanabara. No trein
amento, Cuca privilegiou as

jogadas ensaiadas, um dos
trunfos do Botafogo durante a

competição.
.

Já nas Laranjeiras, o téc-'
nico Renato Gaúcho afirmou

que o time entrará com tudo'

para vencer o alvinegro e ga
rantir a vaga na final.

"Nós nos preparamos
muito bem para esta par
tida. Cumprimos tudo o que
a comissão técnica plane
jou para esta semana. Agora
só resta aguardar a hora do

Com a confirmação do atacante Jorge Henrique, o Botafogo terá mesma equipe do início do campeonato

jogo e torcer para que tudo
dê certo dentro de cam

po", afirmou o treinador.

Seguindo a, linha Zagalo, o

técnico tricolor tem feito a

contagem regressiva para

o eventual título do Flumi
nense ."Mostrei para o elen
co que faltam duas partidas
para darmos a primeira volta

olímpica no ano", disse.
Antes mesmo de começar

o clássico, cerca de 38mil in

gressos foram comprados de
forma .antecipada. A venda
começou na última terça
feira a expectativa é de 50
mil torcedores acompanhem
o jogo no estádio. A capaci
dade total é de 76.768 entra
das.

Judocas buscam vaga para Olimpíada
Seleção Brasileira se dividirá e disputará duas competições simultânes na Europa

João Derly está classificado

DA REDAÇÃO
A Seleção Brasileira de judô

volta a competir hoje, quando
alguns judocas terão a última
chance de garantir vaga na

Olimpíada de Pequim, que acon
tecerá em agosto. A equipe femi
nina irá disputar aCopa doMun
do de Budapeste, na Hungria. E

, a masculina lutará na Copa do
Mundo de Leonding, naÁus!!ia.

,� Para definir a equipe olím-
�

.

g pica, a seleção brasileira foi
� dividida em dois grupos - cada
categoria ficou com um atleta

para cada lado. Assim, os judo
cas disputam duas competições
cada um, na Europa, e aqueles
que tiverem os melhores re

sultados se classificam para
Pequim.

Antes, porém, seis judocas
do primeiro grupo lutam já

.

neste sábado: Sarah Menezes

(até 48kg), Érika Miranda (até
52kg), Ketleyn Quadros (até
57kg), Denílson Lourenço (até
60kg), João Derly (até 66kg) e

Victor Penalber (até 73kg). E
outros oito terão suas últimas

chances no domingo: Vânia
Ishii (até 63kg), Maria Portela
(até 70kg),Claudirene Cezar (até
78kg), Aline Puglia (acima de
78kg), Flavio Canto (até 81kg),
Hugo Pessanha (até 90kg), Lu
ciano Correa (até 100kg) e João
Gabriel Schlittler (acima de
100kg). Por enquanto, apenas
dois judocas brasileiros já es

tão classificados para Pequim
- João Derly e Erika Miranda.
As outras 12 categorias ainda
dependem do que acontecer
nas competições européias.
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9a Rodada

Hoje
16h - Juventus x Palmeiras

18h10 - Guaratinguetá x Ponte Preta

18h10 - Bcirueri x Ituano
20h30 - Paulista x Mirassol
Amanhã
16h - Corinthians x Bragantino
16h - Marília x São Paulo
18h10 - Rio Preto x Santos
18h 10 - São Caetano x Rio Claro
18h 10 - Guarani x Sertãozinho
1Sh10 - Portuguesa x Noroeste

Classificação: Guaratinguetá 21,
Ponte Preta 19, São Paulo 16,
Noroeste 14.

, �MPmNAT� CARIOCA

Sen,:finais da Taça Guanabara

Hoje
18h10 - Botafogo x Fluminense
Domingo
16h - Flamengo x Vasco

6a Rodada
Resultado -13/2
15 de Novembro Ox3 Novo Hamburgo
Hoje
16h -Internacional x Guarany
18h30 - São José x Veranópolis

. 18h30 - Juventude x São Luiz
Amanhã
16h - Brasil x Inter-SM
16h - Ulbra x Grêmio
18h - Scipucaiense x Santa Cruz
18h 10 - Esportivo x Caxias

Grupo 1: Esportivo 13, Grêmio 11,
Caxias 9, Sapucaiense 8.

Grupo 2: Inter-SM 11, Internacional
10. São Luiz 10 e-Juventude 7.

10a Rodada

Hoje
20h - Iguaçu x Atlético
Amanhã

15h30 - Portuguesa x Paraná
15h30 - Eng. Beltrão x Rio Branco
15h30 - Toledo x Paranavaí
15h30 -.Iroty x Real Brasil
16h - Cianorte x Coritiba
16h - Londrino x J. Malucelli
18h30 - Adap x Cascavel
Classificação: Atlético 30, Iraty 17, J.
Malucelli, 16, Toledo 16.

•

4a Rodado
Resultado - 14/2
Rio Bronco 1 x1 Villa Nova

.Hoje
16h - Guarani x Cruzeiro
20h30 - Ipatinga x Tupi
Amanhã
1 Oh .,.. De!l1ocrata-SL x Democrata-GV
1 Oh30 - Ituiutaba x Uberaba
16h - Atlético x Social

Classificação: Tupi 9, Rio Branco 8,
Cruzeiro 6, Atlético 6.

, I
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MUSEU EM CASA

CONTRA-CAPA---------

aixõo pe o antigo e pelo curioso
JARAGUÁ DO SUL

Ferro de passar roupa, máquina de costura, panela, chaleira,
lampião, pedras, moedas e até rolhas. Estes são alguns dos objetos
antigos e curiosos que fazem parte do acervo do senhor Leopol
do Bettoni, 70 anos, de [araguá do Sul, que resolveu montar um
museu na própria casa. Ele conta que já colecionava moedas, mas
começou a reunir as peças antigas há apenas dez meses. Entre os

objetos é possível encontrar verdadeiras
relíquias como, por exemplo, um capace
te usado durante a guerra de 1945 e uma

máquina de costura fabricada na Alema
nha, hámais de cem anos. "Procureimui
ta coisa em ferro velho e até no lixo. Ou
tras foram presentes de amigos, vizinhos
e parentes", explica o colecionador. Mas
quando questionado sobre qual sua rari
dade predileta, ele é enfático: "Gosto de
todas. Cada uma tem uma história, uma
coisa curiosa", argumenta,

Leopoldo revela ainda que dedica gran
de parte do seu dia para limpar e cuidar
das antiguidades. Além do tempo, o hobby
exige investimento. "Todo mês, gasto pelo
menos 200 reais na compra de peças para a

coleção", afirma o aposentado que sempre
trabalhou como motorista. No total, ele já
reuniu 65 objetos, mas a intenção é au

mentar o acervo e reunir 300 itens. Para
isso, o aposentado já pensa em ampliar o
espaço, que ficou pequeno para a quan
tidade de peças. O rancho nos fundos da
casa também já virou ponto de vísítação
para amigos, familiares e vizinhos. "Meus
netos vem aqui e gostam muito de ver as peças, tem coisas que eles
nunca viram porque nem existemmais", revela.

Os visitantes, segundo Leopoldo, acabam contribuindo para o

acervo. "Todo mundo ajuda e quando eles encontram raridades já
trazem aqui". Quem quiser fazer alguma<doação para o museu do
senhor Leopoldo pode entrar em contato pelo telefone 3371 9647.
E se alguém deseja visitar o local, também será bem-vindo. "Pode
vir visitar e conhecer, trazer as crianças. Eu faço isso porque eu

gosto, émeu passatempo", conclui.

. Aposentado coleciona objetos
ejá tem um acervo de 65 peças

Peças do acervo do aposentado
Leopoldo foram achados no lixo ou

- comprados. Algumas também são

doações de amigos e parentes

DEBOR� VOLPI

Máquina de costuro tem
mais de 100_ anos e foi
trazido do Alemanha
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